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Abstract  
 
Anders Fjällhed: Flyktingskapets situation och möjlighet. Colombianska 
flyktingbarn i Venezuela och Sverige. Situation and Possibility in the refu-
gee situation: Colombian Refugee Children in Venezuela and Sweden. 
Akademisk avhandling i pedagogik, Stockholms universitet, maj 2008. 
 
This thesis is about the situation and possibilities in a refugee situation. The 
aim is to deepen the understanding of the situation for Colombian refugee 
children and how they are able to handle the adjustments related to a refugee 
situation, both in a neighbouring country like Venezuela and in a foreign 
country like Sweden.  

First, quantitative data were collected and analyzed in order to obtain a 
general picture of the situation for the refugee children. Further, grounded 
theory was used to analyze some of the interviews, which resulted in a gen-
erated theory. During the process of developing the theory, a case study was 
carried out with a Colombian refugee family in Sweden. The interviewed 
persons are fifty Colombian refugee children (boys, girls, and teenagers) 
who lived in the border states of Venezuela, and a Colombian refugee family 
(the parents and their two children) who now live in Sweden.  

The generated theory deals with how the refugee children are able to re-
late to and manage the new refugee situation. The core concept is possibility-
finding: the developed ability to find possibilities in the refugee situation. It 
is a way of thinking as well as practical action. The latter is evident in the 
way the refugee children see the possibilities and deal with the challenges 
and problems they are facing. By the solutions they find and the results that 
are developing into growth. All of this influences and helps to build up their 
personal stability. The foundations that emerge, and which support or strain 
possibility-finding, are peace, culture, language, and networks like family-
ship and friendship. There is an emphasis on the importance of peace and 
dreams in order to handle times of huge challenges.  
 
Keywords: Refugee Children, resilience, Colombia, Venezuela.  



 



 

Förord 
 
Resan har varit lång, spännande och utmanande. Den förde mig först till en 
ny miljö i Venezuela där jag fick privilegiet att möta och arbeta med de co-
lombianska flyktingarna. Senare reste jag tillbaka till Sverige med flykting-
barnens och mödrarnas ord i bagaget och började här en djupare vandring in 
i deras berättelser. I Sverige fick jag också möjlighet att åka och återse en 
colombiansk flyktingfamilj, och i samtalen med dem följa med på deras 
långa färd.  

Ett stort tack till min assistent Yngrid Castillo Quintero som, tillsammans 
med mig, reste runt i de stora gränsområdena i Venezuela och intervjuade 
flyktingbarnen och deras mödrar i sina hem. En viktig hjälp gav personalen i 
de katolska organisationerna CARITAS1 och JRS2. De arbetar direkt med 
flyktingarna, och utan deras praktiska stöd ute i fält hade det varit omöjligt 
att finna och få access till flyktingfamiljerna. Jag vill också uttrycka min 
uppskattning för UNICEF:s3 intresse och ekonomiska stöttning av undersök-
ningen i Venezuela. 

Min handledare Katrin Goldstein-Kyaga förtjänar ett mycket stort erkän-
nande för sin professionella, trevliga och positiva handledning. Kontakten 
med vänner och kollegor vid Pedagogiska institutionen har medfört trevliga 
år av samvaro, och speciell uppskattning riktas till Helen Knutes, för hjälp 
och inspirerande diskussioner. Birgitta Qvarsell och Ola Halldén ska ha ett 
stort erkännande för mycket värdefulla synpunkter vid granskning av av-
handlingsmanus i olika faser av arbetet. Stort tack till Ida Bertell, Patrik Eke-
roth och Michael Westman för korrekturläsning, samt till Gunilla Thieme 
Smith för en del språkkorrigering. Dessutom ett beundrande tack till Eliza-
beth Ask för professionell svensk och engelsk språkgranskning av ett par 
avsnitt. Här vill jag även passa på att visa min uppskattning för det ekono-
miska stödet från Elisabeth och Herman Rhodins stipendiefond.  

Jag vill också tacka alla de människor som på ett eller annat sätt har med-
verkat till att avhandlingen blivit möjlig. Ett speciellt tack till mina föräldrar 
för all omtanke och uppmuntran.  

Till sist vill jag säga ett varmt tack till alla intervjuade som gav sin tid och 
tillit i berättandet om sina liv, och uttrycka en särskild uppskattning för den 
öppenhet, värme och tid som den colombianska flyktingfamiljen gav mig här 
i Sverige. 

                               
1 CARITAS: Katolska kyrkans biståndsorganisation. 
2 JRS: The Jesuit Refugee Service, Jesuiternas flyktinghjälp.   
3 UNICEF = The United Nations International Children’s Emergency Fund. 
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1. Inledning: Flyktingbarnens röster  

“Ge oss uppmärksamhet, vi är människor som har rätt att säga vad vi tycker.” 
(Maria,4 en 10-årig colombiansk flyktingflicka.)  

 
Jag har arbetat med utsatta barn i Latinamerika i över sju år, först med 
arbetande barn i Nicaragua och senare med colombianska flyktingfamiljer i 
grannländerna till Colombia. Det har då blivit tydligt att vi sällan verkligen 
lyssnar till dessa barn. Många tycker att de vet hur situationen är för dem, 
men väldigt få har faktiskt frågat barnen om hur de ser på sin situation. En 
förhoppning är att denna avhandling ska kunna ge röst åt de colombianska 
flyktingbarnen. 

Under arbetet med de colombianska flyktingfamiljerna i Venezuela sökte 
jag efter skriftlig information för att bättre kunna förstå dem och deras 
situation, och för att få en mer realistisk grund för planering av nya mindre 
biståndsprojekt. Det visade sig dock att det knappt fanns något skrivet 
material om detta. Efter min kontraktsperiod beslöt jag mig för att besöka 
flyktingarna och lyssna till vad de själva hade att säga om sin situation. 
Framför allt ville jag höra kvinnornas och barnens röster som inte hade nått 
mig tidigare. Avsikten var från början att undersöka och göra en deskriptiv 
beskrivning av hur kvinnorna och deras barn själva såg på sin situation. Det-
ta ledde till att en rapport skickades till UNICEF,5 vilken också delgavs 
UNHCR.6 

Under mitt fortsatta arbete med flyktingar i Colombiaregionen kom idén 
om att göra något mer av materialet i intervjuerna och rapporten, att 
expandera och djupare analysera vad flyktingbarnen hade sagt. Med ett 
”Grounded Theory”-närmande till de kvalitativa data som insamlats 
genererades en teori som centrerades kring möjlighetsfinnande, en kärnpro-
cess som kan relateras till alla viktiga områden som flyktingbarnen tar upp, 
och som innebär ett utvecklande förhållningssätt till och hanterande av mötet 
med livet som flyktingbarn. Avhandlingen har således resulterat i empiriska 
                               
4 Av integritet och säkerhetsskäl är alla personnamn i avhandlingen utbytta. 
5 UNICEF, 2001. 
UNICEF = The United Nations International Children’s Emergency Fund. 
Fjällhed, 2004.  
6 UNHCR = The United Nations High Commissioner for Refugees. (FN:s 
flyktingkommissariat.)  
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data om colombianska flyktingbarns situation såväl som en genererad teori 
om möjlighetsfinnande i flyktingskapet.7 

Jag fick också möjlighet att djupintervjua en colombiansk flyktingfamilj 
om deras situation och möjlighet i det nya livet i Sverige. Denna familj hade 
jag tidigare kontakt med när de var flyktingar i Venezuela, ett angränsande 
latinamerikanskt land med mer eller mindre samma språk och kultur som i 
Colombia. Familjen kom senare som flyktingar till det främmande Sverige.  

 

Syfte och forskningsfrågor 
 
Till en början gjordes en analys av kvantitativa data angående de 
colombianska flyktingbarnens situation. Med utgångspunkt från delar av 
Grounded Theory analyserades sedan kvalitativa data, vilket ledde fram till 
den genererade teorin, en teori som är i progression och öppen för 
förändringar. Grounded Theory-ansatsen innebär att forskaren börjar så 
förutsättningslöst som möjligt med en allmän forskningsfråga som blir 
alltmer specificerad. Det är i denna öppna process som syfte och 
frågeställningar har genererats. 

Syftet med den här avhandlingen är att fördjupa förståelsen för de 
colombianska flyktingbarnens situation och hur de kan klara flyktingskapets 
omställningar, dels i ett grannland som Venezuela och dels i ett främmande 
land som Sverige.  

Frågeställningar:  
• Vad säger de colombianska flyktingbarnen i Venezuela själva om 

sin situation?  
• Hur ser en colombiansk flyktingfamilj i Sverige på sin situation och 

att befinna sig i en ny kontext? 
• Hur klarar flyktingbarnen av de omställningar som 

flyktingsituationen innebär? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
7 Flyktingskap innebär här tillståndet att vara flykting. 
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En introduktion till den genererade teorin: 
Möjlighetsfinnande i flyktingskapet 
 

 
I en flyktingsituation ställs barnen inför nya och okända situationer och 
utmaningar, samtidigt som livet drastiskt har förändrats och blivit osäkrare. 
Som nämnts har arbetet med avhandlingen resulterat dels i empiriska data 
om colombianska flyktingbarns situation, dels i en genererad teori som visar 
på de komplexa processer som dessa barn befinner och har befunnit sig i, 
och hur de kan förhålla sig till och hantera sina liv i en flyktingsituation. I 
analysen av kvalitativa data används delar av Grounded Theory, en metod 
som strävar efter en så öppen och förutsättningslös ingång till materialet som 
möjligt. Detta medför att det är först när den genererade teorin har vuxit 
fram och fått en fastare form som den jämförs med andra relaterade 
forskningsbegrepp. Dessa relaterade teorier presenteras således först i slutet 
av avhandlingen. Istället ges här några avhandlingsresultat i form av vissa 
centrala begrepp ur den genererade teorin.8 Dessa presenteras här för att ge 
en inblick i vad det hela kommer att handla om, och för att ge ett visst 
teoretiskt underlag och en förkunskap som kan underlätta förståelsen av 
kommande avsnitt.  

Den teori som här introduceras har genererats ur empiriska data och 
handlar om möjlighetsfinnande i flyktingskapet. Flyktingbarnen berättar om 
olika situationer och upplevelser som de har varit med om och som de har 
hanterat på olika sätt. Ett sätt att klara utmaningar och svårigheter och finna 
möjligheter i flyktingsituationen är genom den process som betecknas som 
möjlighetsfinnande. Det är ett centralt begrepp, en kärnprocess, som 
återkommer i barnens berättelser i deras olika livsmiljöer. Även om 
begreppet presenteras inledningsvis här, har det inte formulerats hypotetiskt i 
början av undersökningen utan genererats först senare ur data. 
Möjlighetsfinnande är en utvecklad förmåga att finna möjligheter i 
flyktingsituationen. Det är ett sätt att förhålla sig till och hantera 
flyktingskapet, dels som ett tänkande, mer abstrakt förhållningssätt, och dels 
som ett görande, mer praktiskt hanterande. Detta senare - görandet - 
manifesteras i hur flyktingbarnet hanterar en utmaning, som är en svårighet 
eller ett problem som flyktingbarnet har att ta tag i. Barnet finner en lösning, 
ett tankemässigt och/eller praktiskt sätt att lösa en utmaning, som möjliggör 
en personlig växt. Denna växande erfarenhet och utveckling blir således 
resultatet av att ha löst en utmaning. Om lösningen ger ett bra och positivt 
resultat leder den till en positiv växt. Om en flyktingpojke exempelvis 
behöver skor för att kunna gå till skolan, men familjens ekonomi är så kärv 

                               
8 Den som vill ha mer och djupare förståelsen av den genererade teorin innan fortsatt läsning, 
kan med fördel gå till avsnitt sju där den genererade teori presenteras i sin helhet.  
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att föräldrarna inte har råd att köpa några skor, så får pojken själv finna en 
lösning. Han kan börja arbeta i jordbruket eller vakta bilar på gatan, och får 
på så sätt in pengar till att kunna köpa skor. Pojken lär sig att han kan 
påverka sin egen situation och att han kan klara sig i nya situationer. Skulle 
han vid ett senare tillfälle behöva pengar till skolmaterial, så har han 
erfarenhet av hur han kan gå tillväga för att lösa problemet. Hans förmåga att 
se möjligheter har därmed ökat.  

Sådant som stöttar barnens möjlighetsfinnande, som hjälper dem att klara 
det som flyktingskapet för med sig betecknas fundament, dvs. förankringar 
eller grunder som påverkar flyktingbarnens möjlighetsfinnande och deras 
personliga stabilitet. De fundament som kommer fram i barnens berättelser, 
och som kan stötta eller försvåra flyktingbarnens situation och 
möjlighetsfinnande är fred, kultur, språk, familjeskap och vänskap. 
Flyktingbarnens situation och förmåga till möjlighetsfinnande underlättas 
om de befinner sig på en plats där det råder fred och lugn. Det underlättar 
också för dem om de kommer till ett sammanhang med likartad kultur som i 
deras hemland, traditioner och värderingar som hon/han kan förstå och 
känna igen sig i, och där man talar ett språk som gör att de kan prata och bli 
förstådda. Det underlättar också om hon/han är trygg tillsammans med sin 
närmaste familj och har funnit en gemenskap med sina vänner. Logiskt sett 
försvåras möjlighetsfinnandet om förutsättningarna för dessa fundament 
förändras. Ett möjlighetsfinnande varierar dessutom i styrka beroende på 
situation och person, samt på de upplevelser som barnet tidigare varit med 
om.  

Flyktingbarnen har även berättat om olika miljöer och situationer i sina 
liv som har påverkat dem; de ytterligare begrepp som genererats i samband 
med detta, t.ex. position, fond, kontext och interferens, kommer att förklaras 
senare i det sjätte avsnittet, där hela den genererade teorin presenteras. 
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Avhandlingens disposition 
 
Dispositionen av denna avhandling har en något ovanlig ordning. För att 
använda en metafor som nämns i Grounded Theory: Läsaren kan ses som en 
besökare som är välkommen att följa med in och sakta bekanta sig med 
huset. Besökaren passerar först verandan, går så in i själva huset, kommer in 
i hallen, och går sedan rum för rum igenom hela huset. När hon eller han har 
kommit till bakdörren är besökaren bekant med alla rummen och kan då gå 
tillbaka och studera detaljerna. Avhandlingen har, i linje med detta, ett 
liknande upplägg, och läsaren får följa med i författarens vandring. I början 
förklaras vad det hela kommer att handla om och en kort introduktion ges av 
det viktigaste som kommit fram i analysen.9 Denna modell resulterar i att 
begreppen i den genererade teorin diskuteras i förhållande till andra aktuella 
forskningsbegrepp först i slutet av avhandlingen, eftersom avhandlings-
arbetet började med en öppen ansats. Det innebär också att fallstudien, som 
var en del i vidareutvecklandet av den genererade teorin, presenteras 
uppdelad på teman som överensstämmer med de genererade teoretiska 
begreppen, vilka presenteras i nästa fas. Härigenom förbereds läsaren på de 
kommande teoretiska begreppen och kan även senare gå tillbaka och läsa 
fallstudien än mer detaljerat, för att på så sätt fördjupa sin förståelse av 
begreppen. För att hjälpa läsaren att komma in i texten, men samtidigt inte 
förvilla med för mycket information, introduceras alldeles i början några av 
de nyckelbegrepp som den genererade teorin resulterat i. 

Avhandlingen är uppdelad i åtta avsnitt:  
 
1. Inledning. 
Förhistoria till studien med syfte och frågeställningar samt en introduktion 
till den genererade teorin har beskrivits i detta avsnitt. Den genererade teorin 
om möjlighetsfinnande i flyktingskapet är resultatet av analysen av 
kvalitativa data och handlar om hur de colombianska flyktingbarnen kan 
förhålla sig till och hantera sina liv i en flyktingsituation. I den korta 
introduktionen presenteras några centrala begrepp ur den genererade teorin, 
detta som en utgångspunkt för att underlätta förståelsen av kommande 
avsnitt. Den genererade teorin introduceras i det femte avsnittet genom den 
tematiskt ordnade presentationen av fallstudien, och den presenteras därefter 
ingående i det sjätte avsnittet. Den framväxande teorin utgår från data och en 
så öppen och förutsättningslös ingång till materialet som möjligt. Först i dess 
mer strukturerade form jämförs teorin med andra relaterade forsknings-
begrepp, en jämförelse som därmed presenteras först i det sjunde avsnittet. 
 

 

                               
9 Strauss & Corbin, 1998. 
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2. Bakgrund: Flykting - Colombia och Venezuela. 
För att bättre kunna förstå flyktingfamiljernas tidigare och aktuella situation 
och miljö ges en kort beskrivning av Colombia och situationen för flyktingar 
i Venezuela. 

 
3. Metod. 
Här beskrivs den multistrategiska forskningsansats där en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa data har använts. I den första deskriptiva fasen, 
rörande situationen för de colombianska flyktingbarnen i Venezuela, 
användes huvudsakligen kvantitativa data. I analysen av kvalitativa data, 
från de colombianska flyktingbarnen i Venezuela och fallstudien i Sverige, 
har delar av ”Grounded Theory” använts som metod. Denna analys ledde 
fram till den genererade teorin. 
 
4. Fas I. Colombianska flyktingbarn i Venezuela. 
Här presenteras den kartläggande undersökningen om de colombianska 
flyktingbarnens situation i Venezuela. Hur har de det i t.ex. hem, skola och 
arbete? De kvantitativa data och exemplen kommer från intervjuer med 50 
flyktingbarn i åldern 7-18 år. Endast i avsnittet om hemmet kommer även 
flyktingmödrarna till tals.  

I ett avslutande avsnitt sammanfattas och diskuteras flyktingbarnens 
situation i Venezuela. Denna sammanfattning har gjorts så fristående att den 
kan förstås och läsas separat. 
 
5. Fas II. En colombiansk flyktingfamilj i Sverige. 
Detta avsnitt redovisar en fallstudie som handlar om colombianska 
flyktingbarn i en familjekontext och hur familjemedlemmarna ser på sin 
situation i Sverige. Det handlar om en colombiansk flyktingfamilj som 
tidigare varit i Venezuela, ett grannland som har ungefär samma kultur och 
språk som hemlandet. Hur känns det för dem att komma till ett främmande 
land med ett helt annat kulturellt och fysiskt klimat? De två ungdomarna och 
de båda föräldrarna berättar öppet och relativt fritt om sina liv som flyktingar 
i Sverige.  

I det avslutande avsnittet av fallstudien (”Situation och möjlighet”), 
sammanfattas, kontrasteras och struktureras barnens respektive föräldrarnas 
situation och möjlighet utifrån familjens tre flyktingsituationer: hemlandet 
Colombia, grannlandet Venezuela och det främmande landet Sverige. Denna 
del med sin sammanfattning och sitt kontrasterande har gjorts så fristående 
att den kan förstås och läsas separat. 

Fallstudien presenteras i avsnitt som tematiskt överensstämmer med de 
kommande begreppsavsnitten i den genererade teorin. Detta för att på så sätt 
ge en introducerande förståelse för de genererade teoretiska begreppen.  
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6. Fas III. Möjlighetsfinnande i flyktingskapet. 
Här presenteras i sin helhet resultatet av analysen av kvalitativa data, den 
genererade teorin om möjlighetsfinnande i flyktingskapet. Teorin handlar om 
de colombianska flyktingbarnens sätt att hantera och förhålla sig till 
flyktingskapet i Venezuela och i Sverige. Här beskrivs möjlighetsfinnande, 
vilket är den kärnprocess som i de här berättelserna kunde länka ihop de 
colombianska flyktingbarnens olika livsområden och de olika erfarenheter 
de har och har haft. Andra begrepp, som också är grundade på barnens 
berättelser, och dess inbördes relationer redovisas också i detta avsnitt. 
Kvalitativa data togs i sin helhet eller delvis från femton intervjuer med åtta 
flickor och sju pojkar i åldrarna tio till sjutton år, boende på olika platser i 
gränsområdet i Venezuela. Dessutom användes de två ungdomarnas samt 
föräldrarnas intervjuer från fallstudien i Sverige.  
 
7. Teorins genererade och andra närstående begrepp. 
I detta avsnitt diskuteras och jämförs några av de begrepp som den 
genererade teorin har utvecklat med några som är närliggande i samtida 
forskning, t.ex. begreppen resiliens och utvecklingsuppgift. 

 
8. Sammanfattning och diskussion. 
Till sist förs en sammanfattande diskussion kring resultaten av den 
kartläggande beskrivningen om colombianska flyktingbarns situation i 
Venezuela, av fallstudien om den colombianska flyktingfamiljens situation i 
Sverige, och slutligen av hur de colombianska flyktingbarnen hanterar flyk-
tingskapet.  
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2. Bakgrund: Colombia och Venezuela  

 

Figur 1. Colombia och Venezuela 

Colombia 
 
Colombia ligger i nordvästra Sydamerika och gränsar till Venezuela, Pana-
ma, Ecuador och Brasilien. Befolkningen uppgår till 44 miljoner människor. 
Landet är demokratiskt och president Álvaro Uribe sitter nu år 2009 vid 
makten sedan år 2002. Han har genom en hård säkerhetspolitik minskat 
brottsligheten och förbättrat säkerheten i landet.. Trots att Colombia är ett 
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rikt land med stora naturtillgångar är fattigdomen stor, hälften av befolk-
ningen lever under fattigdomsstrecket och 16 procent är extremt fattiga.10  
Colombia har karakteriserats som ett land i ständig konflikt. Under mer 

än 40 år har huvudproblemet för Colombia varit den internt väpnade konflik-
ten, ett civilt krig som har blivit ett av de blodigaste krigen i den västra he-
misfärens historia.11 Denna våldsamma konflikt har fått ett oerhört stort antal 
personer att fly från sina hem och överge allt de äger. Statistik visar att det 
finns runt 2,9 miljoner internflyktingar i Colombia.12 Definitionsmässigt är 
skillnaden mellan en flykting och en internflykting att den förstnämnda är en 
person som har flytt och gått över gränsen till ett annat land, medan en inter-
flykting är en person som har flytt men stannat kvar i sitt eget land och fort-
farande är underlydande landets lagar. De allra flesta som har blivit drabbade 
av konflikten och blivit tvungna att fly från sina hem har flyttat internt till 
andra delar av Colombia. 
Genom årtionden har denna konflikt intensifierats och tagit olika rikt-

ningar. Det som startade som en politisk och social konflikt har blivit till en 
maktkamp mellan gerillorna, paramilitären och armén. De två förstnämnda 
kämpar för kontrollen över de områden som har störst koka- och vallmoplan-
teringar och oljekällor. Detta är en konflikt som berör alla som bor i dessa 
områden.13 Det hela har alltmer blivit en självfinansierande konflikt som 
främst är baserad på drogaffärer men också på kidnappningar och utpress-
ning. Det beräknas att Colombia producerar ca 70 procent av världens koka-
in.14  
Regeringen har svarat med att bespruta odlingsområdena i ett försök att 

utplåna de illegala planteringarna. Bara i Arauca-området expanderade koka-
odlingarna från 2 450 till 5 550 hektar under åren 2000 till 2002.15 Men be-
sprutningarna medför problem för ekosystemet och har skadat den lokala 
befolkningen som fått besprutningsskador av kemikalierna och förlorat sina 
vanliga skördar.  Tidningen El Tiempo rapporterade att besprutningarna hade 
förorenat vatten i Catatumbo området och dödat tusentals fiskar. Skördar av 
”yucca”, banan och majs hade förlorats och människor hade fått hudinfek-
tioner.16 Ett resultat av närvaron av de illegala grupperna och regeringens 
besprutningar av koka-odlingsområdena är att familjerna i området har blivit 
tvungna att fly från sina hem och flytta till de större städerna eller närliggan-
de länder, sökande efter fred och ett bättre liv.17  

                               
10 Regeringskansliet, 2008.  
11 CODHES, 2002.  
12 NRC, 2004. 
13 CODHES, 2002.   
14 Regeringskansliet, 2008.  
15 Ocampo Madrid, 2003.  
16 Carvajal Sánchez, 2002.  
17 CODHES, 2001.  
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Gerilla och paramilitär  

 
Den äldsta, största och mest kända gerillagruppen i Colombia är FARC-EP 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo). Allt 
från 15 000 till 26 500 gerillasoldater beräknas finnas i deras led. I början 
hade FARC vissa band med det colombianska kommunistpartiet och under 
1980- och 1990-talet ökade den sin verksamhet väsentligt. Den näst största, 
som är klart mindre än FARC, är gerillagruppen ELN (Ejército de Libera-
ción Nacional) Den startade i Havanna av colombianska studenter som var 
inspirerade av den kubanska revolutionen.18 
Den paramilitära gruppen AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) har 

en nästan lika lång historia som de gerillagrupper den kämpar emot. Den har 
använt terror mot dem som den ansett gett stöd till civila gerillanätverk. Det 
finns dokumenterade sammankopplingar mellan paramilitära grupper och 
den colombianska reguljära armen, och en del borgmästare har främjat och 
beskyddat dessa paramilitära grupper.19 De senaste åren har över 30 000 
paramilitärer lagt ner sina vapen,20 vilket i princip skulle innebära att de som 
grupp inte längre finns kvar. Dock finns det information om att paramilitä-
riska grupper fortfarande är aktiva på många håll, samt att andra kriminella 
grupper uppstått och tagit över drogverksamheten. Antalet civila som blivit 
tvingade att fly sina hem i Colombia har ökat det senaste året.21  
 

Rekrytering av barnsoldater 
 
I den väpnade konflikten är det många civila som direkt eller indirekt blir 
skadade. Barnen får ibland uppleva vedergällningar, kidnappningar och för-
störelse av sina hem. Förlupna kulor som härrör från sammanstötningarna 
mellan de irreguljära styrkorna och armen tar dussintals barns liv. Barnen är 
dock inte bara observatörer och passiva offer för konflikten, utan tyvärr har 
ett signifikant antal av dem blivit tvingade eller övertalade att själva bli del-
tagare. Rekryteringen av barn till de väpnade grupperna är ett reellt problem. 
Det finns inga exakta siffror hur många de är men en uppskattning är att det 
kan röra sig om mer än 11 000 barnsoldater i Colombia, och antalet har ökat 
de senaste åren genom värvningskampanjer som de irreguljära grupperna har 
genomfört. Majoriteten av barnsoldaterna finns hos FARC  som är den störs-
ta gruppen. Men även de andra grupperna, inklusive paramilitären, har en 
hög proportion av barnrekryteringar.22  

                               
18 CODHES, 2002.  
19 Brett, 2003.  
20 Svenska ambassaden, 2007. 
21 Amnesty International, 2008. 
22 Brett, 2003.  
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Venezuela 
 
Landets fullständiga namn är Bolivarianska republiken Venezuela och det 
ligger i den norra delen av Sydamerika. Det är ett stort land med en yta på 
916 445 kvadratkilometer och en befolkning på cirka 23 000 000 personer.23  

Venezuela president Hugo Chávez Frias vann sitt första presidentval 1998 
och är fortfarande 2009 regerande president. Han blev tillfälligt avsatt i en 
kupp år 2002, men blev återinsatt två dagar senare. Han gjorde själv 1992 ett 
misslyckat kuppförsök mot den dåvarande presidenten. Oppositionen ge-
nomdrev ett misstroendevotum 2004, men förlorade mycket beroende på att 
den var oorganiserad och inte hade någon naturlig stark ledare. Idag har 
många av oppositionsanhängarna lämnat landet. Presidenten Chavez kämpar 
för en ”bolivariansk revolution” och hans vänsterpolitik har inneburit en del 
sociala projekt som finansieras av intäkterna från oljan, vilken står för 70 % 
av Venezuelas export.  

De venezuelanska staterna Tachira, Zulia, Apure och Amazonas gränsar 
till Colombia. Dessa gränsområden har en yta på drygt 2 200 kvadratkilome-
ter. Den colombiansk-venezuelanska gränsen har karakteriserats som lättge-
nomtränglig och öppen för den colombianska befolkningen som är bosatt 
där. Detta medför att det är lättare att föra över gods och för människor att 
passera den. Under 1970-talet startade oljeexploateringen i Venezuela vilket 
medförde en öppen invandring av colombianer till Venezuela. 24 De colombi-
anska arbetarna utgör idag en stor andel av den totala arbetskraften i gräns-
områdena.25 

En betydande förändring i handelsrelationerna inträffade i och med de-
valveringen av den venezuelanska valutan. Två bolivar (den venezuelanska 
valutan) var värd åtta colombianska pesos år 2002 och ett par år senare var 
de båda valutorna nästan likvärdiga. Detta medförde att det blev colombia-
nerna som åkte till Venezuela för att handla billiga varor. Den mycket billiga 
bensinen i Venezuela blev också till en lukrativ smuggelverksamhet.  

De senaste två årtiondena har Colombia och Venezuela ökat sina handels-
utbyten, men det har hänt att det blivit mer spänt mellan länderna. Detta har 
främst skett när den colombianska väpnade konflikten har blivit påtaglig 
även i de venezuelanska gränsområdena, med kidnappningar, droger, vapen-
handel, kriminalitet och bilstölder. Detta har medfört att säkerheten har 
kommit högt på Venezuelas agenda när det gäller gränsärenden.26 Men trots 
att Venezuela har genomgått storstrejker, politiska konflikter och en starkt 
försämrad ekonomi kommer fortfarande stora grupper av colombianer till 
Venezuela för att finna en lösning på sina problem.  
                               
23 INE, 2002. 
24 Álvarez, 2000.  
25 Ibid. 
26 FUNPADEM, 2003.  
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Flyktingar i Venezuela 

 
En del colombianska familjer har flytt sitt land och blivit asylsökande i Ve-
nezuela.27 Oftast är det någon i familjen som är hotad, men det är också van-
ligt att man fruktar för hela familjens säkerhet för att gerillan eller paramili-
tären har varnat för att det kommer att bli strider i området. Många gånger 
flyr den förföljde personen först och familjen kommer efter senare, vilket 
innebär att det inte är ovanligt att familjerna blir separerade när de flyttar. 
Familjemedlemmarna lämnar således sitt hemland eftersom deras situation 
har blivit för svår och hotande, och söker efter möjligheter till att starta ett 
nytt liv. Nya möjligheter i ett nytt land där det råder fred och mer säkerhet. 
Ett land där de hoppas finna bättre ekonomiska möjligheter och en ljus fram-
tid för sin familj.  
FN:s definition av en flykting är en person som har en  

… välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationali-
tet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig 
utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund 
av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands 
skydd…”28 
 

Vissa organisationer och diplomater gör en uppskattning att det i de vene-
zuelanska gränsstaterna finns runt 150 000 colombianer som har flytt den 
väpnade konflikten och att det var mer än 13 000 colombianer som flydde 
till Venezuela år 2003.29 UNHCR uppskattade att det i slutet av år 2006 
fanns två miljoner colombianer som bor illegalt i Venezuela och en grov 
uppskattning var att tio procent av dessa var flyktingar i behov av skydd.30 
Många colombianer i Venezuela väntar hellre inkognito och i tysthet och 
hoppas på en naturalisering någon gång i framtiden, istället för att försöka 
med den långa asylprocessen.31 
Under år 2004 sökte över 2 000 flyktingar asyl, inkluderat alla familje-

medlemmarna. Ansökningarna ökade till i slutet av 2005 till 6 00032 och i 
januari 2007 fanns det 7 754 asylsökande och fram tills dess har 719 bevil-
jats asyl i Venezuela.33 År 2005 fanns det uppskattningsvis 200 000 colom-
bianer som bodde i Venezuela och hade någon sorts flyktingskäl.34 

                               
27 En asylsökande är en flykting som har flytt sitt eget land eftersom han eller hon fruktar för 
sitt liv, och söker tillstånd för att stanna som flykting i ankomstlandet. 
28 FN, 1951, s. 66. 
29 Márquez, 2004. 
30 UD, 2007.  
31 Pedraza Palacios, 2005. 
32 5,912 asylum seekers in the end of 2005.   
 UNHCR, 2006a. 
33 UD, 2007. 
34 UNHCR, 2006b. 
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Det finns mycket lite skrivet om de colombianska flyktingarnas situation i 
Venezuela. Endast två mer generella studier,35 en liten enkätundersökning 
om colombianska kvinnor,36 samt en rapport om situationen för några flyk-
tingkvinnor som är boende på respektive sidor om gränsen kan nämnas.37 

De colombianska flyktingarna i Venezuela är en tyst grupp som ofta väl-
jer att förbli obemärkt, främst pga. av nya och gamla negativa erfarenheter 
av myndigheter samt problem med dokumentation och uppehållstillstånd. 
Vanligtvis är det mannen som för talan i kontakten med organisationer eller 
myndigheter, kvinnornas och barnens åsikter blir sällan hörda.  

I Venezuela bor inte flyktingarna i flyktingläger utan är utspridda längs 
gränsområdena, ett område som ofta kan kännas hotande på grund av orolig-
heterna där. Många vill flytta från gränsområdena och börja ett nytt liv där 
de kan skaffa ett hus, lite jord att bruka och ett arbete. Men framför allt vill 
de komma till en tyst och lugn plats, långt från väpnade grupper som FARC 
eller AUC och andra som även verkar i gränsområdena i Venezuela.38  

Det finns dock flera skäl till varför flyktingarna stannar så nära gränsen, 
främst legala spörsmål. Eftersom de flesta av dem inte har uppehållstillstånd 
får de inte flytta inom Venezuela. Även om de ändå skulle vilja chansa på att 
resa iväg finns det många polis- och militärkontroller, både emellan gräns-
områdena och på vägarna in i landet. Ifall de skulle bli fast i en kontroll är 
det risk att de blir deporterade.  

Ett annat hinder är bristen på pengar till kostnaderna för en flytt. Många 
av dem har också släktingar eller vänner som bor i gränsområdena sedan 
tidigare. Som tidigare nämnts har colombianerna sedan länge en tradition av 
att röra sig mellan de båda länderna. Colombianer har fått jobb i Venezuela 
och flyttat tillbaka efter ett tag medan andra har stannat i Venezuela. Det 
brukar folkligt sägas att majoriteten av familjerna i gränsområdena har en 
”droppe av blod från Colombia”.  

Andra anledningar till att inte flytta från gränsområdet är rädsla för det 
okända i ett nytt område, oro för att konfrontera sig med en ny livsstil och en 
ny plats utan släktingar och sociala bekantskaper. Allt detta är förstärkt av 
deras historia av våld och trauma.  

 
 
 
 
 
 
 

                               
35 Álvarez de Flores, 2000; FUNPADEM 2003.  
36 Fernández & Useche, 2002.  
37 Pedraza Palacios, 2005. 
38 Ocando, 2008;  Bautista, 2003; Gunson, 2002; Equipo Pastoral del Alto Apure, 2002. 
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Flyktingbarn 
 
Varje dag, någonstans i världen finns det familjer och barn som blir tvingade 
att fly sina hemländer för att deras liv är i fara. Ofta lämnar de nästan allt de 
har bakom sig och flyttar till en ny och främmande plats. De flyttar till en ny 
omgivning och får bygga ett provisoriskt skjul till hem.  

Under ett seminarium om genus och ungdomar 2003 som organiserades 
av UNHCR i Venezuela, samlades deltagare ifrån alla de organisationer som 
har erfarenhet av och konkret arbetar med flyktingar i gränsområdet, t.ex. 
CARITAS39, JRS40 och UNICEF. Det var första gången som dessa professio-
nella aktörer i ett större sammanhang fokuserade på flyktingkvinnornas och 
barnens situation. De diskuterade och analyserade utifrån sina erfarenheter 
den situation och de problem som flyktingbarnen har, speciellt de asylsökan-
de barnen som lever i gränsområdena. Problemen sammanfattades som: 

 
Generella problem: 
• Brist på uppdaterad demografisk och sociokulturell information.  
• Icke existerande helhetsstrategi som tar itu med rättigheter och 

garantier för flyktingbarnen.  
• Brist på systematisk uppföljning av de asylsökande flyktingbar-

nens och tonåringarnas situation.  
• Brist på kunskap om flyktingar och barns rätt hos myndigheter.  
 
Speciella problem: 
• Brist på skolmaterial och uniform. 
• Pojkar, flickor och tonåringar som inte går i skolan.  
• Pojkar och flickor som har svårt att färdas till och från skolan.  
• Problem för studenter i gymnasiet, t.ex. får inte ut sitt slutbetyg. 
• Hälsoproblem, inkl. avsaknad av pengar till att köpa medicin. 
• Pojkar och flickor som är påverkade eller traumatiserade av kon-

flikten. 
• Avsaknaden av fritidsaktiviteter för pojkar, flickor och tonåring-

ar. 
• Funktionshindrade barn som är i behov av speciell uppmärksam-

het. 
• Brist på daghem för flyktingbarn, vilket innebär svårigheter för 

speciellt kvinnorna att arbeta.  
• Bristande deltagande (i asylprocessen) av pojkar och flickor. 
 
 
 

                               
39 CARITAS: Katolska kyrkans biståndsorganisation. 
40 JRS: The Jesuit Refugee Service, Jesuiternas flyktinghjälp. 
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Till de här ovanstående problemen kan tilläggas några andra problem 
som berör barn: 
• En del flyktingbarn (som är födda i Venezuela) har inte venezue-

lanskt födelsebevis. Anledningen är att de är födda i hemmet, 
med eller utan barnmorska närvarande, och för att få ett födelse-
bevis är det nödvändigt att ha vittnesmål av en barnmorska eller 
två vittnen.  

• De har inte colombianskt födelsebevis. Antingen har de inget el-
ler hade de ingen möjlighet att ta det med sig. 

• De har inte studieintyg från sina studier i Colombia vilket medför 
problem för rätt skolnivåplacering. 

• De har inget visa eller erforderliga dokument för att få ut sitt slut-
betyg från gymnasieskolan och kan då inte fortsätta på universi-
tet. 

• De har inte tillräckligt med pengar för att köpa skolmaterial, 
skoluniform, gymnastikuniform, skol- och sportskor. När famil-
jen inte kan köpa dessa saker går barnen antingen inte till skolan 
eller så accepterar inte lärarna dem. 

• Vägen till skolan är farlig. Ibland är avståndet mellan skolan och 
hemmet ute på landsbygden väldigt långt. En del måste gå längs 
floden vilket är riskabelt under den regniga perioden.  

• En del pojkar och flickor börjar arbeta vilket resulterar i att alar-
merande många hoppar av skolan. Föräldrarna behöver pengarna 
som barnen tjänar. Det finns också hos en del en inställning till 
utbildning som låter förstå att det inte är nödvändigt att gå så 
många år i skolan. Andra problem är att arbetet som de utför kan 
vara omåttligt för personer i deras ålder, med tanke på tid, an-
strängning och fara som de är involverade i.  

• Det finns fall av barn som misshandlas, men bara några få som är 
kända. 

• Det finns mycket unga tonårsmödrar. 
• Pojkar och flickor rekryteras av de väpnade grupperna i området. 
• Undernäringen hos vissa barn är alarmerande. 
• Det är alltför många barn med trauma och en del av dem lider av 

posttraumatisk stress. Främlingsskräck är ett element i deras liv.41  

                               
41 UNHCR, 2003.  
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Fattigdom 

 
Många av flyktingföräldrarna har arbetat med jordbruk i hemlandet och har 
oftast inga andra erfarenheter som meriterar dem när de söker andra arbeten. 
De har också ofta en mycket kort skolgång bakom sig, samt saknar identi-
tetskort och uppehållstillstånd i flyktinglandet. Detta leder till att de inte får 
fasta jobb, utan istället får ta säsongsarbeten med dålig lön eller tillfälliga 
dagsarbeten några dagar i veckan. Vissa familjer får tag i arbeten som kan 
göras i hemmet och ge det allra nödvändigaste. Majoriteten av flyktingarna 
får inte ens en minimilön för sitt arbete, vilket innebär att de tillhör de famil-
jer som lever i extrem fattigdom. Majoriteten av de asylsökande familjerna i 
Venezuela har också stora familjer, ibland kan de nå upp till tolv familje-
medlemmar, vilket gör att den lilla hushållsinkomsten inte blir tillräcklig för 
att kunna leva på en anständig nivå. 
En annan försvårande faktor blev den allmänt mycket kärvare ekonomis-

ka situationen i Venezuela i början av 2000-talet. Den höga nivån av arbets-
löshet och den höga matkostnaden gjorde livet svårare för flyktingfamiljer-
na. Statistik från det Nationella statistiska institutet (INE) visar att det i april 
2003 fanns över 3 250 000 fattiga hushåll i Venezuela och av dem räknades 
cirka 2 320 000 till fattiga hushåll, medan över 920 000 definierades som 
extremt fattiga. I augusti 2003 var arbetslöshetsnivån 18 procent i Venezue-
la. Andra icke-officiella källor nämner siffror på mellan 25 och 30 procent.42 
 

Rättsligt skydd 

 
Venezuela har antagit vissa lagar och överenskommelser som reglerar asyl-
sökandes status i landet. Till exempel år 1986 ratificerades Venezuela 1967 
års flyktingprotokoll. Venezuela har också antagit en nationell lag som upp-
fyller de internationella skyldigheterna för flyktingarnas skydd.  
Den sistnämnda lagen LORRAA (den venezuelanska grundlagen om 

flyktingstatus och asyl) från år 2001 fastställde att vem som helst kan söka 
asyl i Venezuela och att den sökande inte kan bli nekad skydd eller utsättas 
för någon handling som tvingar dem att gå tillbaka till territorier där deras liv 
eller frihet är i fara. Föreskrifter för LORRAA, dekret nummer 2491, är 
gjord för att få lagen att fungera praktiskt och togs i kraft 14 juli 2003. Dess-
utom skapades under det året den Nationella kommissionen för flyktingar i 
Caracas och en underkommitté i gränsområdet Tachira. Ett par år senare 
skapades även underkommittéer i Zulia och Apure, men trots detta är den  

                               
42 CECODAP, 2003.  
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venezuelanska myndigheten mycket långsam i behandlingen av asylärende-
na. En positiv åtgärd genomfördes under år 2005 och 2006 då det gavs tem-
porära identitetsdokument till de vuxna asylsökanden, vilket innebar att de 
åtminstone kunde visa att de var asylsökande. Olyckligtvis verkar det som 
om de andra myndigheterna som t.ex. polisen, har dålig kunskap om flyk-
tinglagen (LORRAA) och vad den innebär legalt och praktiskt för deras 
arbete med flyktingar.  
 

Legalt skydd för flyktingbarn 

 
Vilken sort av legalt skydd har flyktingbarnen? Venezuela ratificerade FN:s 
Barnkonvention (Konventionen om barnets rättigheter 1989), som gäller för 
alla barn och således även flyktingbarn. Den tar i beaktande alla aspekterna 
av deras liv, från hälsa och utbildning till sociala och politiska rättigheter.43 
Barnkonventionen ligger till grund för den venezuelanska barnsrättslagen 
LOPNA (1998 års grundlag för barn och tonåringars skydd). Lagen garante-
rar rättigheter och förmåner inte bara för venezuelanska barn och tonåringar, 
utan även för barn och tonåringar i en flyktingsituation inom nationellt terri-
torium. Bland dessa rättigheter är rätten till utbildning, hälsa och en identitet 
stödd av offentlig dokumentation. Generellt är Barnkonventionen och barn-
rättslagen  LOPNA tämligen ytligt kända. Många myndigheter och skolper-
sonal vet inte vad lagen egentligen säger och vad det leder till praktiskt.  
Flyktingbarnen är medsökande i föräldrarnas asylansökan där barnens 

namn och ålder skrivs ner och de blir på så vis asylsökande flyktingar. Det 
blir föräldrarnas flyktingskäl och berättelse som ligger till grund för asylan-
sökan. Flyktingbarnets individuella erfarenheter och upplevelser av våld tas 
inte i beaktande i asylansökan. Vissa mindre delar i flyktinglagen LORRAA 
tar speciellt upp flyktingbarnens situation. Lagen poängterar flyktingfamil-
jens enhet och att det finns ett speciellt skydd för barn och ungdomar. Den 
stipulerar också att specialkommissionen ska utfärda temporära identitetsdo-
kument för den som ansöker om asyl. Detta dokument ska vara giltigt för att 
flyktingbarn och tonåringar ska kunna studera på utbildningsinstitutioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
43 Gottwald, 2003.  
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Skola 
 
Vad händer med flyktingbarnen med avseende på skolan? Det finns fall där 
deras rätt till utbildning har blivit kränkt genom att de blivit nekade skolgång 
för att de saknat dokumentation. Detta är en följd av brist på kunskap om 
reglerna som finns i barnskyddslagen. Som nämndes tidigare stadfäster 
LOPNA att alla utlänningar har samma rätt till utbildning som venezuela-
nerna. Majoriteten av flyktingbarnen får numer börja skolan trots brist på 
identitetshandlingar och/eller betygsdokumentation. Problemen börjar när de 
slutar gymnasiet eftersom inget slutbetyg kan ges från institutionen förrän de 
har ett dokument som visar ungdomarnas legala status i landet.44 

En del flyktingbarn har dock pga. av avvisande och brist på rättslig kun-
skap i vissa skolor, inget annat val än att söka möjligheter till att fortsätta sin 
skolgång på något annat sätt. Dessa barn samt en del barn som arbetar på 
dagen går istället på kvälls- eller helgundervisning för vuxna. Den venezue-
lanska regeringen startade år 2003 ”Mission Robinson” och ”Mission Ri-
vas”, vilket är utbildningsinsatser för dem som var analfabeter eller lågutbil-
dade. 

 

Kommentar 
 
Det är en relativt mörk bild som här har framträtt av flyktingbarnens och 
deras familjers situation i Colombia och Venezuela. De flyr från en svår 
situation i hemlandet och kommer till en svår situation med nya problem i 
flyktinglandet. Svårigheterna kan upplevas förkrossande för en människa, 
och många av flyktingarna har det mycket svårt. Men ändå ger de allra flesta 
flyktingar inte upp utan fortsätter att kämpa. Vad är det som gör att de klarar 
av att fortsätta att kämpa och hoppas? Hur klarar flyktingbarnen av att finna 
möjligheter trots svåra odds?   

De mer överskådliga och sammanfattande beskrivningar som här har pre-
senterats ger en generell bild av hur situationen är för de colombianska flyk-
tingarna. Dessa beskrivningar är baserade på andras fakta och skrivna ord, 
samt mina egna intryck och erfarenheter. Men hur beskriver och vad säger 
flyktingbarnen själva om sin egen situation? De kommande kapitlen kan 
förhoppningsvis illustrera hur en del colombianska flyktingbarn upplever sin 
situation.  

                               
44 Suárez Ostos, 2003.  
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3. Metod 

Min syn på vad pedagogisk forskning är överensstämmer med Qvarsells syn 
på pedagogisk forskning som något som är eller borde vara handlingsinriktat 
och ha ett utvecklande och förändrande kunskapsintresse.45 Innebörden av 
pedagogisk forskning är att:  
 

Det handlar om studiet av villkoren för socialisation och kunskapsbildning, 
för förändring och utveckling, individuellt och kollektivt.46 

 
I den här avhandlingen har olika metoder kombinerats, dvs. ett multistra-

tegiskt förhållningssätt, för att nå en bättre förståelse för de colombianska 
flyktingbarnens situation och hur de kan hantera sina liv i en flyktingsitua-
tion. Multistrategisk forskning47 har blivit allt vanligare och olika forskare 
har diskuterat dess positiva aspekter,48 bland annat att det ger en mer varierad 
bild av forskningsområdet. Hammerslye har föreslagit tre inriktningar av 
multistrategisk forskning: ”Triangulation”, ”Facilitation” och ”Complemen-
tarity”. Den sistnämnda används när man i undersökningen vill länka ihop 
olika aspekter från två olika forskningsstrategier.49 

Min undersökning började med en kartläggande social undersökning 
(”social survey”) av flyktingarnas situation. Fördelen med att använda en 
social undersökning är att man kan få mer eller mindre samma information 
från alla medverkande i intervjuerna. Den information som var möjlig att få 
ut av kartläggningen kan sammanfattas i tre typer: 1) Attribut- karakteristika 
som kön, ålder, äktenskaplig status och tidigare utbildning. 2) Beteende- 
frågor såsom när, var och hur ofta? 3) Åsikter, övertygelser, preferenser, och 
attityder, frågor som rör svarandens åsikt.50  

I kartläggningen användes semistrukturerade ”ansikte mot ansikte”-
intervjuer för att få en översiktlig bild av flyktingbarnens situation, samtidigt 
som oväntad information kunde tas fram med hjälp av öppna frågor. Aldrige 
och Levine skriver:  

                               
45 Qvarsell, 2002. 
46 Qvarsell, 2004, s. 1. 
47 Bryman, 2004. 
48 Goldstein-Kyaga, 1993; Aldrige & Levine 2001; Wajcman & Martin, 2002; 
Strauss & Corbin, 1998. 
49 Hammersley, 1996 
50 Aldrige & Levine, 2001. 
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A semi-structured interview is one which aims to have the best of both 
worlds. Part of the interview are structured, with a set of questions directed in 
sequence to the respondent, while other parts of the interview are relatively 
unstructured explorations of particular or general issues.51  

 
De menar även att en kartläggning kan hantera sensitiva och subtila äm-

nen.  

In our view, it is disastrous to erect a sectarian barrier between surveys and 
fieldwork, quantitative and qualitative methods.52  

 
Det är viktigt att tänka på att vilka metoder som än används så är de bara 

medel för att nå målet.53 Det är tvivelaktigt om det är värt att diskutera meto-
der som kvantitativa eller kvalitativa. Kanske existerar de inte. Som Åsberg 
skriver, det som existerar är data som kan vara kvantitativa (som i siffror) 
eller kvalitativa (som i ord).54  

När det blev dags att bearbeta attribut och beteende, användes det statis-
tiska dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),55 
som är det mest använda dataprogrammet för den här typen av analyser.56 
Några åsikter, övertygelser, preferenser och attityder var också analyserade, 
samlade och kategoriserade i SPSS. Barnens egna ord och berättelser fanns 
med för att belysa kvantitativa data i rapporten till UNICEF.  

Efter den kvantitativa databearbetningen blev det dock klart att det fanns 
mycket mer information att hämta i materialet, och det väcktes en nyfikenhet 
om vad en djupare kvalitativ databearbetning skulle kunna ge. Tanken var att 
få fram mer genom att gå djupare in i materialet, lyssna så öppet och förbe-
hållslöst som möjligt, utan att börja med en specifik forskningsfråga. En 
tilltalande öppen och vid ansats hittades i ”Grounded Theory”, där forskaren 
ska vara så öppen som möjligt för vad materialet har att säga (se vidare kapi-
tel Grounded Theory). I arbetet med analyserna användes dataprogrammet 
ATLAS.ti som är speciellt utvecklat för kvalitativa data.57  

Min bakgrund som psykolog och UNHCR-tjänsteman, och det direkta ar-
betet med colombianska flyktingar har gett viktiga kontakter och erfarenhe-
ter. Kunskaper ifrån bakgrund och praktik kan göra att forskaren blir snabba-
re och i högre grad sensitiv till materialet. Det gäller att hitta en balans mel-
lan objektivitet och sensitivitet. Objektivitet är viktigt för att kunna forma 
nya tolkningar av fenomen, och sensitivitet är nödvändigt för att kunna bli 

                               
51 Aldrige & Levine, 2001, s. 6 
52 Ibid, s. 15. 
53 Strauss & Corbin, 1998. 
54 Åsberg, 2001. 
55 Aronsson, 1994. 
56 Bryman, 2004.   
57 Muhr, 2004. 
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varse subtila meningar och se förbindelser mellan beteenden.58 Det är viktigt 
att vara medveten om att bakgrundskunskap och erfarenhet också kan dra in 
forskaren på vissa spår. Denne ser vad han/hon vill se och ”ser inte skogen 
för alla träd”. Strauss & Corbin skriver: 

The important thing is to recognize when either our own or the respondents’ 
biases, assumptions, or beliefs are intruding into the analysis.59  

 
Intervjuerna utfördes dels av mig själv, en manlig, äldre, utländsk psyko-

log och tidigare UNHCR-tjänsteman med två års erfarenhet av gränsområ-
det, dels av en kvinnlig, yngre, inhemsk journalist med viss forskningserfa-
renhet i gränsområdet. En skriven intervjuguide användes i de semistrukture-
rade intervjuerna, men naturligtvis influerar kön, ålder, personlig stil och 
erfarenhet i mötet mellan intervjuare och intervjuad. Denna olikhet kan ge 
ett annat, rikare perspektiv och ge kompletterande samt annorlunda informa-
tioner som kan ge en sannare bild av mötet.60  

När analysen av de kvalitativa data hade lett till en version av den genere-
rade teorin, genomförde jag själv en fallstudie med en colombiansk flykting-
familj i Sverige, med fokus på flyktingbarnen i ett familjesammanhang. En 
fallstudie är en mer ostrukturerad och djupare undersökning:  

As the name implies, a case study involves an in-depth investigations into a 
particular example of a social phenomenon or institution.61 

 
Intervjuerna rörde undersökningspersonernas liv som flyktingar i Sverige, 

situation och möjligheter för barnen och föräldrarna. Fallstudien gav även 
möjlighet till att höra om de kunde känna igen sig i den genererade teorin, 
och den hjälpte till att klargöra och vidareutveckla den genererade teorin. 
Intervjuerna genomfördes således samtidigt som teorin höll på att utvecklas. 

                               
58 Strauss & Corbin, 1998. 
59 Ibid, s. 97. 
60 Kaplan, 2003. 
61 Aldridge & Levine, 2001, s. 8. 
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Avhandlingsarbetets faser 
 
Det här avhandlingsarbetet är uppdelat i tre faser: 

 
I. Colombianska flyktingbarn i Venezuela. En kartläggande un-

dersökning om vad de colombianska flyktingbarnenen själva sä-
ger om sin situation i Venezuela. 

 
II. En colombiansk flyktingfamilj i Sverige. En fallstudie om co-

lombianska flyktingbarn i ett familjesammanhang, och hur fa-
miljemedlemmarna ser på sin nya situation i Sverige. 

 
III. Möjlighetsfinnande i flyktingskapet. Genererandet av en teori 

om de colombianska flyktingbarnens sätt att förhålla sig till och 
hantera flyktingskapet i Venezuela samt i Sverige. Denna teori-
utveckling pågick under hela forskningsprocessen, men mest in-
tensivt mot slutet av den. 

 
 
Fas I: Colombianska flyktingbarn i Venezuela 
 
Utgångspunkterna för intervjuerna med flyktingbarnen var UNHCR:s konfe-
rens om flyktingkvinnornas och barnens situation i Venezuela,62 och min 
forskning om arbetandebarn i Nicaragua,63 samt min arbetserfarenhet av flyk-
tingar i Venezuela. Metoden och frågorna i intervjuguiden till de semistruk-
turerade intervjuerna presenterades för UNICEF, UNHCR och Katolska 
kyrkan (CARITAS och JRS), som gav kompletterande förslag till frågor och 
metod. Syfte, etik, roller, frivillighet och säkerhet diskuterades med berörda 
organisationer. Ute hos flyktingfamiljerna introducerade de katolska social-
arbetarna undersökningen och intervjuarna samt gick i god för att undersök-
ningen var konfidentiell. Flyktingar i Venezuela är oftast rädda för myndig-
heter och främlingar. De misstänker att om de pratar med någon kan den 
information de ger skada dem. Risken är att informationen kan leda till att 
någon grupp som de flytt från kan spåra upp och skada dem. Detta är en 
befogad oro eftersom relativt många colombianer, såväl som några asylsö-
kande har blivit mördade i Venezuela. För att skydda flyktingarna användes 
inga efternamn utan bara ett identifikationsnummer på pappret. De uppma-
nades också att inte säga vilken specifik plats de kom från i Colombia. Av 
säkerhetsskäl togs inga ansiktsfoton av vuxna eller äldre tonåringar och de-
ras förnamn har ändrats i rapporten.  
                               
62 ACNUR, 2003. 
63 Fjällhed, et al., 1997. 
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Innan igångsättandet gjordes en försöksintervju med en tonåring för att få 
en återkoppling på frågorna. I de semistrukturerade intervjuerna användes en 
skriven intervjuguide. Intervjuområdena var: arbete, fritid, fysisk och psy-
kisk hälsa, våld och rättigheter. En del frågor hade alternativsvar och många 
av dem följdes upp av frågor som ”vad” och ”varför”. Även öppna svarsfrå-
gor ställdes, vilket gav intervjupersonerna mer utrymme att prata fritt om 
sina erfarenheter. Förutom att skriva ner svaren spelades intervjuerna in med 
kassettbandspelare. Det var bara en 16-årig flicka som inte ville bli inspelad. 
Intervjuerna med flyktingbarnen tog 60 till 90 minuter. Senare lades svaren 
in i det statistiska databearbetningsprogrammet SPSS där de kvantitativa 
data bearbetades.  

Barnens mödrar intervjuades också, men deras intervjuer kommer bara till 
viss del att redovisas i den här avhandlingen. Endast mödrarna intervjuades 
om familjens levnadsförhållanden (för att minska ner intervjutiden för bar-
nen), och därför kommer den delen att presenteras här. Det ska framhållas att 
den delen således utgör mödrarnas och inte barnens perspektiv. 

Som nämndes förut var det mycket viktigt att personalen i de båda katols-
ka organisationerna JRS och CARITAS introducerade undersökningen för 
familjerna. Rent praktiskt var det även nödvändigt att de rent fysiskt visade 
intervjuarna till rätt hem. I skjulområdena eller på landsbygden i Venezuela 
finns inga gatuskyltar etc. Först gav modern sitt samtycke till intervjun för 
sig själv och för barnet, därefter tillfrågades barnet om han eller hon ville 
medverka. Endast en flicka ville inte medverka, vilket resulterade i att hen-
nes bror tog hennes plats. 

Intervjuerna utfördes på spanska av mig själv och min assistent, vi gjorde 
hälften var och turades om att intervjua barn eller mor. Undersökningen 
genomfördes från februari till april 2004. Flyktingfamiljerna bodde utspridda 
i det omkring 100 mil långa gränsområdet, vilket ofta innebar långa trans-
portsträckor med främst buss, (en gång med mulåsnor) och långa vandringar 
i den heta solen. Ibland blev det övernattningar i småbyar med mycket enkel 
logi, platser där det inte sällan var ganska farligt för främlingar att vistas. 
Som tidigare nämnts finns de väpnade grupperna och deras vänner i gräns-
områdena. Till exempel blev en bekant, en människorättsadvokat, skjuten på 
öppen gatan mitt på dagen i en liten otillgänglig by. Detta hände några må-
nader innan vi intervjuade där i två dagar. Säkerhetssituationen för flykting-
arna i gränsområdet är mer eller mindre samma nu som då.64 

Med hjälp av uppgifter från UNHCR och de katolska socialarbetarnas 
personliga kontaktkunskap besöktes femtio colombianska asylsökande fa-
miljer som bodde i gränsområdena i Venezuela. Det var knappt en fjärdedel 
av de asylsökande familjerna som hade pojkar eller flickor i åldrarna sju till 
arton år.65 De intervjuade flyktingfamiljerna bodde i de områden där det 

                               
64 Ocando, 2008. 
65 ACNUR, 2004. 
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fanns mest flyktingar. Tjugo familjer fanns i staten Apure, tjugo i staten Ta-
chira och tio i staten Zulia, den sistnämnda har mindre antal flyktingar än de 
två övriga.  

De femtio intervjuade flyktingbarnen var i åldrarna sju till arton år, tjugo-
fyra barn var mellan sju och elva, medan tjugosex av dem var mellan tolv 
och arton år. Gruppen bestod av tjugo pojkar och trettio flickor. Avsikten var 
att det skulle vara hälften var, men det var svårt att få tag på äldre tonårspoj-
kar eftersom de arbetade utanför hemmet. Hälften av barnen säger att de är 
katoliker, mindre än en tiondel säger att de är protestanter och var tredje 
säger att de inte tillhör någon religion. En av fem var född i Venezuela, inte i 
Colombia. De femtio flyktingmödrarna i Colombia, som i denna avhandling 
endast kommer till tals i avsnittet ”Boende”, var i åldrarna tjugofyra till fem-
tiofem år. Nästan alla mödrarna är vita/mestiser, endast tre är afrocolombia-
ner och en har indianskt påbrå.   

 
 

Fas II: En colombiansk flyktingfamilj i Sverige 
 
Fallstudien rör ett par colombianska flyktingungdomar i ett familjesamman-
hang och hur familjemedlemmarna ser på sin nya och främmande flyktingsi-
tuation. Den colombianska flyktingfamiljen flydde först från hemlandet Co-
lombia till grannlandet Venezuela, och efter ett par år flydde de därifrån till 
det främmande landet Sverige. Jag känner familjen sedan deras tid som flyk-
tingar i Venezuela, där var jag deras kontaktperson på UNHCR och hjälpte 
dem med främst asylansökan. Sonen Carlos och hans mor intervjuades också 
i den kartläggande undersökningen i Venezuela som tidigare redovisats. Väl 
i Sverige återtogs kontakten med familjen i form av lite sporadisk telefon-
kontakt med främst fadern under ett och halvt år. Det var fyra personer ur 
familjen som blev intervjuade separat i sina hem i januari 2008. Jag ville 
höra hur två av familjens ungdomar, systern och brodern, i jämförelse med 
de vuxna, modern och fadern, såg på flyktingskapets möjlighet och situation 
i Sverige. Jag vill också höra de olika individernas syn på sin egen och fa-
miljens situation. Detta familjeperspektivseende, sett utifrån olika individer 
med olika åldrar och kön har tidigare använts,66 men verkar vara relativt 
sällsynt i forskningssammanhang.  

En annan avsikt med intervjuerna var att samtala och se om den generera-
de teorin kunde fungera, och i hur stor utsträckning personerna tyckte att 
teorin passade in på deras egen erfarenhet.67 Framför allt var jag intresserad 
av teorins tillämpningsbarhet på de två flyktingbarnens situation, barn som 
nu hunnit bli unga vuxna och levde i ett annat, mycket mer annorlunda flyk-
tingland, dvs. Sverige  
                               
66 Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009. 
67 Strauss and Corbin, 1998. 
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Intervjuerna kan beskrivas som öppna, ostrukturerade, lyssnande samtal 
där flyktingsituationen i Sverige var utgångspunkten. Den personliga kontak-
ten, som redan var etablerad genom det tidigare arbetet och intervjuerna i 
Venezuela, tillsammans med intervjumiljön i deras egna hem ledde till en 
avslappnad och förtroendefull stämning. Var och en av de fyra personerna 
intervjuades enskilt och på spanska. Intervjuerna spelades in och transkribe-
rades i sin helhet på spanska. Därefter analyserades de, med hjälp av AT-
LAS.ti programmet, på samma sätt som de andra analyserna av kvalitativa 
data från de colombianska flyktingbarnen i Venezuela (se avsnitt Grounded 
Theory). 

Transkriberingarna utfördes dels av mig själv, men framför allt av den 
venezuelanska assistenten som deltog i projektet i Venezuela. Reflektionerna 
och urvalet av delarna i samtalet som presenteras utgick från de minnesan-
teckningar som gjordes under analyserna. De citat som valdes ut och togs 
med i fallstudien översatte jag från spanska, först ord för ord, för att sedan 
omformuleras till mer flytande svenska. Detta gjordes även med citaten i den 
kartläggande studien. De dialektala språkuttrycken och att en del ord och 
begrepp har flera innebörder har medfört vissa svårigheter. Dessutom kan 
kulturella skillnader innebära att man tolkar ordens innebörd olika. Tyvärr är 
det troligt att vissa ord har förlorat sitt värde i transkriberings- och översätt-
ningsprocessen. Min förhoppning är dock att det mest centrala och funda-
mentala tydligt har framkommit. Översättningsarbetet har underlättats ge-
nom den egna erfarenheten av språket och kulturen i regionen samt att jag 
själv varit den deltagande parten i samtalet. Dessutom har konsultationer 
gjorts med personer från Colombia och Venezuela angående vissa ord och 
meningars betydelse. Intention har varit att få en så flytande svenska som 
möjligt i citaten, eftersom de intervjuade naturligtvis pratade en flytande 
spanska i intervjuerna. Det är därför viktigt att understryka att det är över-
sättningsproblematiken som visar sig när t.ex. när språkrytmen inte känns 
korrekt. Vissa saker som t.ex. namn och platser har ändrats och samtalsmate-
rial som var av mer intim karaktär har inte tagits med, dels för att skydda 
anonymiteten, dels av etiska överväganden. De intervjuade var fadern 51 år, 
modern 45 år, yngre sonen 20 år, och systern 18 år. (Den äldre brodern som 
ej intervjuades bor i en annan stad i Sverige sedan längre tid.)   
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Fas III: Möjlighetsfinnande i flyktingskapet 
 
I sökandet efter vad mer de 50 intervjuerna i den kartläggande undersök-
ningen kunde säga och ge, valdes cirka en tredjedel av intervjuerna ut för en 
djupare analys. Dessa intervjuer blev stommen för att generera en teori med 
hjälp av ”Grounded Theory”, (se nedan), som lockade med dess tankar om 
en öppenhet för materialet och vad det vill säga oss. De två intervjuerna med 
ungdomarna i fallstudien, samt de båda föräldrarnas intervjuer, hjälpte sedan 
till att utveckla den genererade teorin. 

Intervjuer och kvalitativa data valdes ut med tanke på att försöka få så 
stor bredd och variation som möjligt. Dels togs hänsyn till ålder och kön, och 
dels om intervjun hade gett ett mer öppet eller unikt innehåll på något sätt. 
Ett barn som pratade om saker som de andra inte pratat om, eller ett barn 
som tog tillfället i akt att prata mer öppet om känsliga saker och händelser 
med en aktivt intresserad lyssnare. Redan ute på fältet nertecknades också 
mer speciella svar, tankar och intryck från flyktingbarnen. Detta sammanta-
get bildade senare underlag för att välja ut dessa intervjuer. Även tankar 
under och resultat av inprogrammerandet av intervjuerna i datorprogrammet 
SPSS, gav underlag för vilka intervjuer och delar av intervjuerna som kunde 
vara mer intressanta för en kvalitativ databearbetning.  

De utvalda intervjuerna lyssnades senare av. Därefter skrevs fem av inter-
vjuerna, samt senare även de två ungdoms- och föräldraintervjuerna i fall-
studien, ner texttroget på spanska. Dessa skrevs ner i sin helhet, både vad 
intervjuaren sa och vad den intervjuade sa. Detta för att få en helhetsbild av 
samtalet och för att viktiga data inte skulle förbises. I de tio andra intervjuer-
na valdes längre och kortare delar ut av det barnen sagt, stycken som ofta 
utgjorde nya tankar eller kompletterande information och som inte hade 
kommit fram i resultatredovisningen av de kvantitativa data. Dessa avsnitt 
transkriberades ordagrant på spanska och sammanställdes till en mer fortlö-
pande berättelse. Med ett stort datamaterial är det sällan praktiskt möjligt att 
välja ut och studera alla intervjuerna eller allt material i en intervju.68 Det är 
knappast möjligt: 

… that a researcher steadily codes every bit of data, word for word or phrase 
by phrase, in every document. That would take forever, and the analyst would 
end up with more data than he or she ever could use or that are necessary, for 
that matter. Rather the researcher learns to scan an interview or any other 
data (e.g., field data, videos, documents), looking for potentially interesting 
or relevant analytic materials.69 

 
Strauss och Corbin menar att det inte är nödvändigt att transkribera mer 

än man behöver, men att de allra första intervjuerna bör skrivas ut ordagrant. 
                               
68 Bryman, 2004. 
69 Strauss & Corbin, 1998, s. 70. 
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Senare när teorin växer fram kan man välja att skriva ut relaterande stycken. 
Det är forskaren som själv måste göra bedömningen om hur mycket som bör 
skrivas ut.70 

Långt senare lyssnade jag återigen igenom flera intervjuer i sin helhet för 
att höra att de mest intressanta delarna verkligen hade kommit med. Av 
samma anledning transkriberades till sist ytterligare ett par intervjuer i sin 
helhet, men det visades sig att denna extra koll inte gav mycket mer, mate-
rialet kändes ”mättat”.   

Transkriberingen från kassettbanden till skriven spansk text utfördes i 
princip av min assistent i Venezuela. För en utlänning, om dock än spanskta-
lande, är det svårt att höra de snabba orden och tyvärr var kassettbandens 
ljudkvalitet inte alltid så bra. Det var även svårt att i att i hemmen hitta tysta 
platser. Ofta fick intervjuerna göras i ett avskilt hörn i ett litet skjul eller ett 
hörn på gården, men ofta trängde ljud från lekande barn eller hönor igenom. 

Analysprocessen av kvalitativa data pågick i intervaller under nästan tre 
år. Detta har påverkat analysen, gett nya infallsvinklar och har skapat den 
genererade teorin. Framväxten av den genererade teorin är en process och 
den blir aldrig fulländad. Den kan och är alltid öppen för att utvecklas i hög-
re eller lägre grad. Analysarbetet gav upphov till ett urval av idéer och en idé 
eller fråga ledde till andra. Dessa idéer blev till en första version av den ge-
nererade teorin och användes i databearbetningen av en ny intervju vilket i 
sin tur styrkte eller utvecklade nya idéer. I denna process ingick fallstudien i 
Sverige, som tidsmässigt gjordes när en stabilare form av teorin hade genere-
rats. De båda flyktingungdomarnas intervjuer i fallstudien blev viktiga för 
utvecklandet och fördjupandet av den genererade teorin. Flyktingföräldrar-
nas intervjuer kom till användning i genererandet av teorin främst genom att 
de förtydligade och kontrasterade flyktingungdomarnas speciella situation 
och möjligheter. Men de gav även exempel på tiden och ålderns inverkan på 
hur man kan se på sin situation och möjligheter.  

Angränsande relevant aktuell forskning började studeras omkring samma 
tidsperiod och har också hjälpt till att i viss mån utveckla och framför allt 
klargöra vissa delar i den genererade teorin. Det som vuxit fram är inte tänkt 
att vara ”Den Stora Teorin”, utan en teori på mellannivå. En sådan teori syf-
tar inte bara till att vara teoretisk, utan meningen är att den faktiskt ska fun-
gera, vara applicerbar, och i stor utsträckning kunna förklara det skeende 
som den genererade teorin säger något om.  

Grunden för denna fas var kvalitativa data från femton intervjuer med åtta 
flickor och sju pojkar i åldrarna tio till sjutton år, boende på olika platser i 
gränsområdet i Venezuela. Därtill kom även de två ungdomarnas intervjuer 
från fallstudien i Sverige, flickan var arton år och pojken tjugo år, samt in-
tervjuerna från fadern femtiett år, och modern fyrtiofem år. Citat har använts 
från de nämnda intervjuerna för att belysa begreppen i den genererade teorin. 
                               
70 Staruss & Corbin, 1990. 
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Grounded Theory 
 
Metoden ”Grounded Theory” (GT)71 ger en stor öppenhet för materialet och 
vad det vill säga. I analyserandet av kvalitativa data försöker man se med så 
öppna ögon som möjligt på orden och meningarna, vad materialet kan säga 
på ett nytt sätt.  

Grounded theory-metoden är ett sätt att samla data utifrån ett induktivt eller 
ett abduktivt angreppssätt, vilket innebär att man utgår från data för att for-
mulera sin teori.72  

 
Utifrån GT är det viktiga inte att organisera en mängd data, utan att orga-

nisera en mängd idéer alstrade från data.73 Bearbetningen förväntas generera 
hypoteser som kan förklara beteende utifrån vissa data,74 utveckla teoretiska 
begrepp utifrån data som i sin tur kan förklara sociala processer. Glaser, en 
av grundarna av GT förespråkade inte ”Den Stora Teorin” utan teorier på en 
mellannivå, teorier innehållande abstrakta tolkningar av specifika sociala 
fenomen som är grundade i data.75 GT är teorigenererande mer än teorikon-
firmerande. Detta leder till att man inte kan säga exakt vilken teori som hu-
vudsakligen kommer att användas förrän i slutet av databearbetandet. Det är 
oftast först när en stomme till teori har framkommit som forskaren går ut och 
undersöker om det finns liknande idéer och teorier.  

Som nämndes inledningsvis av den här avhandlingen föreslås för skrivan-
de av manus en metaforisk uppläggning:  

Imagine walking into a house. First, a visitor would enter and pass through a 
porch, then pass through the foyer, then enter a larger room that had two 
prominent subsections, and then leave the house through the back door. At 
that time, the visitor would walk slowly around the entire house, looking into 
the main room through several different windows, but now observing care-
fully the relationships of the various objects in the room.76  

 
Det föreslås också att syftet presenteras i början, samt något av analysens 

resultat som sammanfattar vad det hela handlar om. Det gäller dock att av-
gränsa så det inte blir för mycket och komplext.77 

 I analysen av kvalitativa data har delar och tankar från ”Grounded Theo-
ry” använts. Intervjuerna med de colombianska flyktingbarnen i Venezuela 
var inte gjorda med hjälp av GT-tankar, eftersom de var utförda innan GT 

                               
71 ”Grounded Theory” kommer ibland att förkortas GT. 
72 Goldstein-Kyaga, 2000, s. 9. 
73 Glaser, 2001. 
74 Ibid.  
75 Charmaz, 2006. 
76 Strauss & Corbin, 1998, s. 251. 
77 Ibid. 
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kom in i bilden. Intervjuerna hade ett mycket generellt och öppet syfte, att 
höra hur flyktingbarnen själva såg på sin flyktingsituation. Detta stämde väl 
in på GT-tankar om att börja med en öppen ansats, utan ett mer specificerat 
syfte, och därefter se vad data kommer att ge. Att forskaren av olika skäl inte 
kan använda allt i GT, utan modifierar och anpassar metoden, är något GT 
har en praktisk förståelse för att så görs. Den är också öppen för att använda 
olika metoder.78  

 
… useful research can be accomplished with various combinations of both 

qualitative and quantitative procedures. This is so for each and every phase of 
the research, whether researchers are collecting data, formulating hypotheses, 
seeking to verify them, or giving illustrations when writing publications.79 

 
Det som attraherade med GT var möjligheten att försöka se på materialet 

igen på ett nytt, mer öppet och förutsättningslöst sätt, och att inte utgå från 
vedertagna teorier. Att försöka höra mer och tränga djupare in i ett material 
genom en metod som långsamt och grundligt arbetar sig igenom en berättel-
se kändes fruktbart.  

Till hjälp i det praktiska arbetet finns det kvalitativa analysprogrammet 
ATLAS.ti. Det är ett redskap som möjliggör analys av stora textmängder på 
ett kvalitativt sätt.80 Det blir speciellt värdefullt när det gäller att lyfta upp 
tankar och teman som kommit fram under analysarbetet till en mer teoretisk 
och abstrakt nivå. En annan fördel är att dataprogrammet ger möjlighet att 
från en genererad teori lätt kunna gå tillbaka till tidiga tankar och grundcitat.   

Mycket förenklat kan sägas att forskaren börjar med att ta ett ord eller en 
mening i taget, ett citat (”quotation”), där han/hon stannar upp och försöker 
se vad det har att säga, så förutsättningslöst och spontant som möjligt. Ordet 
eller oftare meningen ges en kod (”code”), en titel eller överskrift och till 
den en kommentar (”comment”). När koderna sedan används skrivs ofta en 
tillhörande minnesanteckning (”memo”), som är de spontana tankar som 
kommer upp i samband med citatet.81 Mer allmänna tankegångar som kom-
mer fram under analysarbetet skrivs också in i minnesanteckningar. Ju längre 
analysarbetet har hållit på desto mer ser man olika koder som är likartade, 
vilka då slås ihop till en mer sammanfattande kod. Dock kan man också vara 
öppen för något ovanligt och viktigt som kanske bara förekommer en ensta-
ka gång. Eller något som förbryllar för att det inte har nämnts och som man 
tycker borde ha kommit fram, som en osynlig pusselbit. 

Alla koder kan sedan läggas ut i en grafisk bild82 där ambitionen är att få 
fler koder att bilda en mer teoretisk kod. Till sin hjälp har man dels minnes-

                               
78 Ibid.; Clarke, 2005. 
79 Strauss & Corbin, 1998, s. 31. 
80 Muhr, 2004. 
81 Se Bilaga: Ett exempel på en kod med underliggande citat och minnesanteckningar. 
82 Se Bilaga: Ett exempel på koder. 



 42

anteckningar som är knutna till varje kod och dels fria minnesanteckningar, 
dvs. saker som man tänkt under vägen. De teoretiska koderna är möjliga att 
spåra bakåt genom de gamla koderna tillbaka till ursprungscitaten. Vissa 
koder kan också skapas för att belysa något som inte sades, eller något spe-
ciellt som bara någon enda person har sagt. Koderna läggs sedan samman i 
ett nätverk83, en modell där relationerna mellan dem tydliggörs visuellt. 
Ibland skapas någon ny kod som kan komplettera till ett mer övergripande 
och mer förståeligt nätverk, ett slags ”spindelnät”, och en genererad teori 
uppstår. Här försöker man också att hitta en kärnprocess (”basic social pro-
cess”), den som är mest betydelsefull och som kan förklara mycket av det 
som händer i teorin. Det är vanligt att den processen är en kärnkategori 
(”core category”), dvs. något som kan relateras till de allra flesta andra ko-
derna. När den preliminära teorin vuxit fram är det dags att göra en mer spe-
ciell kodning (”selective coding”), där man fokuserar på kärnkategorin och 
relaterade kategorier (till skillnad från den allmänna och öppna kodningen 
som gjordes initialt). Det är inte ovanligt att det till en början uppkommer 
fler kärnkategorier, men senare utkristalliseras den viktigaste och mest täck-
ande kärnprocessen. 

 Vid namngivandet av begreppen, de teoretiska koderna, söks ett nytt mer 
övergripande begrepp som kan fånga upp och sammanfatta underliggande 
koder och data. Det rekommenderas att undvika begreppsnamn som associe-
ras till mer etablerade vedertagna begrepp och dess föreställningar. Använ-
dandet av mer konventionella begrepp kan vara positivt genom att det veder-
tagna begreppets mening kan utökas, men faran är att det blir svårare att se 
vad just det genererade begreppet står för och hindrar att man ser vad som är 
nytt i data.84 

”Grounded Theory” är en mycket systematisk och detaljerad metod som 
har fått en delvis befogad kritik för att splittra data i smådelar, vilket skulle 
kunna försvåra att se underliggande mönster och helheten.85 Därför har flera 
intervjuer lyssnats av i sin helhet, och de utskrivna berättelserna har lästs i 
sin helhet, för att leta efter sammanfattande teman och möjligen se andra 
mönster.  

Den genererade teorin som bildas är en levande och föränderlig teori, och 
den måste alltid kunnas modifieras. Genom att använda den genererade teo-
rin och dess koder på en annan berättelse, kan man se om kodningsprocessen 
är användbar och om koderna och teorin faktiskt fungerar och håller. Om så 
inte är fallet görs förändringar och teorin utvecklas och förbättras.  

Det är viktigt att se att det är teorin som måste anpassas (”fit”) till data, 
och inte tvärtom.86 De teoretiska resultaten bör ständigt granskas och värde-

                               
83 Se Bilaga: Ett preliminärt nätverk. 
84 Strauss & Corbin, 1998. 
85 Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009. 
86 Goldstein-Kyaga, 2000. 
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ras utifrån deras ”work” och ”fit”.87 ”Work” står för att teorin måste fungera, 
att den kan förklara vad som hänt, förutsäga vad som ska hända samt tolka 
vad som händer inom ett undersökningsområde.88 Teorin ska vara förståelig 
och begriplig för dem som intervjuas och för dem som arbetar inom fältet.89 I 
GT används vanligen inte begrepp som reliabilitet och validitet. Istället an-
vänder man kredibilitet (”credibility”):90  

 
Det uppnås, inte genom att man bevisar att teorin stämmer, utan genom integ-
ration, det vill säga hur långt teorin räcker för att förklara ett skeende.91  

 
Reliabiliteten ser man inom Grounded Theory lite annorlunda på, reliabi-

litet talar man om när samma relationer mellan fenomenen återkommer flera 
gånger i materialet. Validiteten ses här när fenomenen kan valideras genom 
kontinuerliga kontroller av de strategier som man använder för att samla, 
koda och analysera data.92  

Den genererade teorin fortsätter också att utvecklas igenom ett teoretiskt 
urvalsförfarande (”theoretical sampling”). Det innebär att medan arbetet med 
teorin fortgår och centreras kring viktiga områden, bestäms vad som mer ska 
samlas in i nästa steg för att utveckla teorin. Det är data som ska styra teori-
genereringen, och då blir det positivt om någon väsentlig egenskap är olik 
jämfört med tidigare data. De väsentliga skillnaderna och likheterna blir 
härigenom tydligare.93 Egentligen ska alltså hela datainsamlingen styras av 
teorigenereringen. I den här avhandlingen startar teorigenereringen först 
efter den karläggande undersökningen. Det är i det avseendet som jag skrivit 
”delar av” GT i avhandlingen. Intervjuerna med den colombianska flykting-
familjen i Sverige utvecklade och stärkte samt gav möjlighet till kontraste-
rande av den genererade teorin, med avseende på flyktingkontexten samt 
äldre och yngre flyktingar. Intervjuerna fokuserades kring deras upplevelse 
av sitt flyktingskap, och gav en möjlighet till att samtala kring och granska 
den teori som hade genererats. Det innebar ett försök att se i hur stor ut-
sträckning personerna tyckte att teorin passade in på sina egna erfarenhet och 
hur långt den genererade teorin räckte för att förklara deras situation. Littera-
tursökningen på relevant forskning inom det aktuella området gav också viss 
hjälp att utveckla och klargöra den genererade teorin. Konsulterandet av 
andra teorier görs först när den genererade teorin har fått en fastare form, 
detta för att undvika att styras av andra teoribildningar när data samlas in.94  

 

                               
87 Åström, 2003. 
88 Goldstein-Kyaga, 2000. 
89 Strauss & Corbin, 1990. 
90 Charmaz, 2006. 
91 Goldstein-Kyaga, 2000, s. 14. 
92 Hallberg, 1998. 
93 Glaser, 1978. 
94 Strauss & Corbin, 1990. 
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Här följer nu avhandlingsarbetets resultatet uppdelat i tre faser:  
 
I. Den kartläggande undersökningen om colombianska flykting-

barn i Venezuela.  
 
II. Fallstudien om en colombiansk flyktingfamilj i Sverige.  
 
III. Den genererade teorin Möjlighetsfinnande i flyktingskapet. 
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4. Fas I. Colombianska flyktingbarn i 
Venezuela 

Flyktingbarnen har ofta upplevt svåra händelser i hemlandet, men de har 
också med sig ljusa minnen från det som en gång varit, från tiden innan vål-
det tvingade familjen att överge sitt hem och land. Flyktingfamiljerna kom-
mer från olika platser och har med sig olika erfarenheter. Majoriteten har 
varit småbönder, men alla sociala klasser finns representerade. Det de har 
gemensamt är att alla har lämnat en svår situation för att skapa sig ett nytt liv 
i fred. 

Här kommer att ges en mer deskriptiv bild av de colombianska flykting-
barnens situation i Venezuela, en beskrivning där kvantitativa data och citat 
till stor del får tala för sig själva. Barnens namn95 som indikerar kön samt 
ålder kommer att tas med i anslutning till citaten. Detta för att understryka 
att flyktingbarnen inte bara är en homogen grupp som kan sammanfattas i 
kvantitativa data, utan består av olika individer, yngre och äldre, pojkar och 
flickor vars individuella röster är viktiga att lyssna till. Några få foton kom-
mer att visas som exempel till beskrivningarna och på så sätt hjälpa till att 
visualisera flyktingbarnens situation. I slutet följer en längre sammanfattning 
med kommentarer.  
 

 

                               
95 Som tidigare nämnts har alla personers namn ändrats till fingerade namn. 
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Bild 1. Venezuela, Tachira. 

Venezuela 

Flyktingfamiljerna har nu lämnat sitt hemland och flytt till Venezuela. Vad 
säger barnen om sin situation i Venezuela? Med vem flydde de och med vem 
bor de? Hur ser de på familjens ekonomiska situation? Vilka problem har 
uppkommit och vad är positivt och negativt i Venezuela?  
Majoriteten av de intervjuade flyktingbarnen har varit i Venezuela i om-

kring två år och kom dit med sina familjer. Bara några få kom med någon 
annan släkting.  

Gustavo, 12 år: Jag kom med min moster, min mammas syster. Jag var sex år 
gammal. 

Mer än tre fjärdedelar av barnen bor med båda föräldrarna och resten le-
ver med en förälder eller annan släkting. 
Hur är den ekonomiska situationen i hemmet? Barnen är ganska negativa 

på den direkta frågan. Bara lite mer än var tredje säger att deras situation är 
bra eller mycket bra. Majoriteten, åtta av tio barn, uttrycker att de har behov 
av hjälp och av dem är det över hälften som skulle vilja få ekonomisk hjälp, 
så att de kan gå i skolan och ha råd med att köpa skor och den obligatoriska 



 47 

skoluniformen, som ofta består av en vit skjorta samt blåa, lite finare byxor 
för pojkar, respektive kjol för flickor.  

Frågar man flyktingbarnen lite mer så nämner en tredjedel arbete som det 
viktigaste för familjen. Andra saker som de behöver hjälp med är mat, bo-
stad och medicin.  

Delia, 12 år: Ja, vi behöver göra skjulet större och skaffa mer sängar och 
madrasser.  

 
Några få andra efterfrågar en annan typ av stöd:  

Andrés, 17 år: Vi behöver få veta om asylen kommer att bli godkänd för oss 
och vad som är våra rättigheter.  

 
Vilka problem har de haft i Venezuela? Majoriteten av barnen säger att de 

inte haft några personliga problem i Venezuela. Bara en av tio har upplevt 
problem i skolan, en del därför att det fattas betyg eller identitetsdokumenta-
tion.  

Även när de blir tillfrågade om familjen haft några problem svarar nästan 
tre fjärdedelar nej. Av de familjer som har haft problem är det främst bristen 
på venezuelanskt giltiga identitets- och uppehållshandlingar som har varit 
problemen.  

Luis, 13 år: Vi kan inte få lugn eftersom vi har problemet med att inte ha 
pappren.  

 
En tonåring berättar om ett speciellt problem där han och hans familj blev 

utsatta för ett mordhotsattentat i Venezuela. Det var troligen en paramilitä-
risk grupp som inte gillade att den colombianska familjen var i området.  
Gerillan och dess sympatisörer har sedan länge funnits i gränstrakten i Vene-
zuela, men nu har också de paramilitära grupperna kommit dit. De har börjat 
med beskyddaraffärer och utför ”social upprensning”, dvs. mördar småkri-
minella personer. 

När det gäller den negativa sidan av att leva i Venezuela säger mer än 
hälften att det inte finns något negativt eller att allt bara är bra. En del av de 
andra uttrycker att det finns politiska problem och avsaknad av säkerhet pga. 
brottslighet (människor rånas eller dödas). Även att inte ha identitetsdoku-
mentation kommer åter upp som ett problem.  

Andrea, 15 år: Det sätt som folket behandlas av polisen… /…/… alla som bär 
uniform.  

 
När det gäller en fråga om vad som är bra i Venezuela uttrycker barnen en 

positiv bild av landet. En femtedel tycker att allting är bra och nästan dubbelt  
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så många nämner fred/säkerhet och att det inte är något krig i Venezuela.  

Lorena, 10 år: Alla är snälla här, det finns inga tjuvar och inget krig. 
 

Intrycket under intervjuarbetet var att majoriteten av barnen upplevde att 
de hade färre vänner och mindre kontakt med sina grannar. I Venezuela har 
de omkring fyra vänner och mer än hälften tycker att deras grannar än trevli-
ga, medan knappt en av tio upplever att de inte är trevliga.  

Marisol, 11 år: Några av dem är bra och hjälper, men andra är det inte. 
 

När de ger respons på vad det är som förändrats i jämförelse med livet i 
Colombia handlar svaren oftast om våldet i Colombia och freden i Venezue-
la. Men några tar även fram förändringar på en individuell nivå. 

Andrea, 13 år: Jag har mer frihet här.  
 

Det lugn som kom med flytten till Venezuela visar sig i mer lugn i famil-
jen. Mer än hälften nämner att gräl i familjen är mindre frekvent och det är 
bara en pojke som säger att det blivit mer. När det gäller föräldrarnas bete-
ende och personlighet upplever ungefär sex av tio barn att det skett en posi-
tiv förändring hos föräldrarna.  

Lorena, 10 år: I Colombia var pappa bitter och här är han det inte. 
 
Trots det har fyra av tio en mer negativ bild av livet i Venezuela i jämfö-

relse med livet i Colombia. De nämner att boendet i Venezuela är dåligt, att 
föräldrarna inte har arbete, och att maten är knapp.  

Miguel, 14 år: I Colombia hade vi ett tegelhus, här lever vi ett skjul och pap-
pa har inget jobb.  

Andrea, 13 år: I Colombia hade vi frukost, lunch och middag, medan vi här 
bara äter en gång per dag.  

 
Även om de är ganska nöjda med livet i Venezuela skulle hälften av dem 

vilja flytta från den ort där de nu bor. Flytta till en större stad i gränstrakten 
som t.ex. San Cristobal eller Machiques, någonstans där det finns mer utbud 
och aktivitet. 

Miguel, 14 år: Jag skulle vilja leva på en annan plats. /…/ … i San Cristobal 
eller i en vacker stad. Jag vill lämna den här slummen.  

 
Ett av fem barn skulle vilja bo längre från gränsen, t.ex. i huvudstaden 

Caracas. Någon säger att anledningen till det är att han skulle vilja leva på en 
lugnare plats, dvs. komma från gränstrakten med dess väpnade grupper. 
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Bild 2. En relativt nyanländ flyktingfamiljbostad gjord av plast. 

Boende 

Flyktingfamiljen har lämnat efter sig hus och hem. I Venezuela har deras 
levnadsstandard dramatiskt förändrats på flera sätt. Hur klarar de av att för-
hålla sig till denna nya situation? Hur ser deras boende ut? Äger de sina bo-
städer? Hur stora är husen och hur många lever och sover där? Har de elekt-
ricitet, vatten och toalett? Här nedan är det flyktingbarnens mödrar som be-
rättar om familjens bostadssituation. (Det är endast i detta avsnitt som dessa 
mödrars röster kommer till uttryck.)  

Flyktingmödrarna berättar att det är nästan hälften, fyra av tio familjer, 
som äger husen som de lever i, men bara en fjärdedel av dem har legala 
ägarpapper på det.  

Caroline, 35 år: Marken vi har här är vår, men huset som vi har byggt är då-
ligt, gjort av trä, zinkplattor, med ett halvfärdigt golv och inget badrum. /…/ 
… När det regnar blir allting blött.  
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Hälften av flyktingfamiljerna lever i hus gjorda av cementblock och med 
cementgolv. Den andra halvan lever i ruckliga hus eller skjul med jordgolv 
och plankväggar. En del lever i skjul som är gjorda av begagnade zinkplåtar 
eller pinnar och några, knappt en av tio familjer, har skjul gjorda av plast. 
Det är det billigaste materialet för att skydda skjulet och ge ett sken av ett 
privatliv. Ett sådant skjul indikerar ofta att familjen nyligen har kommit till 
platsen.  

Generellt tycker en fjärdedel att deras hus är i dåligt skick, medan hälften 
säger att det är ok och en annan fjärdedel tycker att huset är i bra skick. Flyk-
tingfamiljen bor vanligtvis i ett litet hus eller skjul med två sovrum och det 
är vanligt att omkring sju personer bor tillsammans, men det kan skifta mel-
lan tre och 14 personer i samma hus. Köket är många gånger ett litet hörn av 
huset eller precis utanför. Var sover barnen? Närmare hälften, fyra av tio, 
sover tillsammans med en annan person i samma säng, i de flesta fall är de 
syskon. Men mer än en tredjedel av barnen sover med två upptill fyra andra i 
samma säng och lite mindre än en av tio sover på en madrass på golvet  

Ingrid, 29 år: Vi sover i ett litet utrymme och barnen på ett träloft.  

Bild 3.  Provisoriska elkablar ger lyse för huset och dess sängloft. 
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Nästan hälften av familjerna har varken toalett eller latrin (torrdass). En 
fjärdedel har latrin, men bara en av fyra tycker att deras latrin är i bra skick.  

Ett par mödrar förklarar varför de saknar latrin:  

Magdalena, 28 år: Vi har inga pengar, så vi är tvungna att gå till skogen.  

Mery, 38 år: Folk försöker att göra latriner, men när det regnar så svämmar 
de över och allt är förlorat, och vi har inte råd att fylla ut gården.  

 
Ett av de största problemen i hemmet är att det inte finns dricksvatten. 

Det är fyra av tio familjer som har det så. 

Yanet, 40 år: Vi måste gå och leta efter det, nästan ända till berget, i en källa.  
 

Att inte ha tillgång till vatten påverkar också de få familjer som skulle vil-
ja odla grönsaker för att utöka maten. Bara lite över en fjärdedel har möjlig-
het att odla i sin trädgård och det är väldigt få som har t.ex. ett köksland. Det 
vattet som finns är ofta mycket dåligt. Mer än hälften kokar eller filtrerar 
vattnet för att göra det drickbart.  

De allra flesta, nio av tio, har elektricitet i sina hem. I de fattiga områdena 
är det vanligt att man med mycket provisoriska ledningar lånar ström från en 
bättre bemedlad granne eller helt enkelt kopplar upp sig illegalt på elnätet.  

Elisabeth, 26 år: En man lånade oss sin (elkabel), men när vi sätter på TV:n 
så kan vi inte tända glödlampan.   

 
Mer än hälften av dem har en radio och/eller en tv, men en tidning är en 

ovanlighet för nästan alla. 
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Flyktingprocess 
 
Majoriteten av flyktingfamiljerna var småbönder i Colombia. När de blev 
tvingade att fly åkte de ofta först till en större stad i närheten. När de senare 
inte kunde få jobb där eller blev tvungna att fly igen på grund av nya hot, 
gick ofta flykten längre bort till en storstad eller över gränsen till Venezuela. 
De blev flyktingar i ett främmande land. Men de, liksom de flesta andra, vet 
oftast inte om att det finns internationella flyktinglagar eller en venezuelansk 
flyktinglag. De flesta flyktingarna i Venezuela försöker istället att diskret 
gömma sig i hopp om att förbli obemärkta. De flyktingfamiljerna som med-
verkar i den här undersökningen har dock på något sätt fått reda på möjlighe-
ten att söka asyl och har därefter sökt asyl i Venezuela. Många gånger har 
det varit någon i kyrkan som rekommenderat att de skulle ansöka om asyl.  

Ungefär hälften av flyktingbarnen har lite kunskap om att det finns något 
som kallas barnets rättigheter och kan berätta om någon speciell rättighet 
som de har som barn, t.ex. rätten att studera. Det verkar främst ha varit i 
skolan i Colombia och i viss mån i skolan i Venezuela som de har fått den 
informationen, men också igenom olika kampanjer på t.ex. TV. Men det är 
nästan inga flyktingbarn, nio av tio, som vet att det finns en bra och modern 
venezuelansk lag för barn som rättsligt skyddar barnens rättigheter.  

Det verkar som om de flesta föräldrarna och organisationerna som arbetar 
med dem anser att en asylansökan är en sak bara för vuxna. Nästan två tred-
jedelar av barnen har ingen aning om vad som menas med asylansökan. Näs-
tan ingen av flyktingbarnen visste heller något om sina rättigheter som asyl-
sökande flyktingar. Mer än hälften av föräldrarna hade aldrig pratat öppet 
om beslutet att söka asyl. När de sagt något har de bara mer generellt nämnt 
att de sökt asyl för att de ska vara tryggare.  

Miguel, 14 år: Pappa sa till oss: låt oss åka till Venezuela och söka asyl.  
 

Vem var det som tog det viktiga beslutet om att lämna Colombia och fly 
till Venezuela? Bara i en femtedel av familjerna var alla medlemmarna in-
volverade i beslutet, men vanligast, som två av fem säger, var att det endast 
var fadern som tog beslutet. I en fjärdedel av familjerna var det båda föräld-
rarna som tillsammans tog beslutet.  

Lorena, 10 år: Mamma gjorde det, så att vi kunde glömma. 
 

 Dock verkar majoriteten, tre av fyra, av barnen uppleva att föräldrarna 
mer allmänt lyssnar på deras åsikter.  

Mer än hälften av flyktingbarnen var positiva till att flytta och komma till 
Venezuela.  

Angelica, 16 år: Jag ville för att det var hemskt där borta.  
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Men flera ville inte lämna Colombia.  

Lorena, 10 år: Jag var inte övertygad om att jag ville komma hit, men om vi 
hade stannat hade vi förlorat allt. Mina föräldrar förklarade för mig att vi inte 
kunde stanna och jag förstod.  

Betty, 9 år: Jag ville inte komma för jag tyckte om Colombia. Vi hade vårt 
eget hus. Pappa sa att det var mer fridfullt i Venezuela. Beslutet togs av pap-
pa.   
 

Organisationer som arbetar med flyktingar  
 
Det finns bara några få organisationer som hjälper flyktingar i Venezuela. 
Informationen om vilka de är och vad de gör är det få som har. Det är för-
modligen en av orsakerna till att så få flyktingar söker asyl i Venezuela. De 
vet inte om möjligheten att söka asyl och som nämnts tidigare, tycker många 
att det är bättre att ”ligga lågt” pga. av den farliga säkerhetssituationen i 
gränsområdet. Flyktingbarnen, som ingår i familjeasylansökan och även har 
kontakt med flyktingorganisationerna, har en dålig kunskap om vad dessa 
organisationer är för något och vad de gör. Logiskt har barnen mindre kun-
skap om dessa organisationer än föräldrarna.  
När en flyktingfamilj ansöker om asyl är det UNHCR, i samarbete med 

JRS96 och CARITAS97, som officiellt förmedlar asylansökan till den venezu-
elanska staten. Asylansökan är som redan nämnts inte bara till för föräldrar-
na utan också till för barnen och de är inkluderade med sina individuella 
namn i ansökan. I ljuset av detta är det intressant att notera att det är bara en 
av tio av barnen som vet vad UNHCR är för något och tre av tio som vet att 
det är en organisation som hjälper flyktingar. Det är inte ovanligt att de tror, 
som många andra, att UNHCR rör USA.  

 Miguel, 14 år: En amerikansk nation som hjälper flyktingar.  
 

Generellt sett är det mycket få som kan svara på vad FN eller UNICEF är 
för något. När det gäller kyrkan vet majoriteten, tre av fyra, vad katolska 
kyrkan gör, men en majoritet vet inte vad de katolska organisationerna JRS 
och CARITAS är eller gör, de organisationerna som har direktkontakt och 
hjälper flyktingarna.   
 

                               
96 JRS, 2004. 
97 CARITAS, 2005. 
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Bild 4.  Under rasten samlas flickorna i sina obligatoriska skoluniformer under trä-
dets skugga. 

Skola 

Skolan är en mycket stor och viktig del i barnens vardagsliv. I en flyktingsi-
tuation blir den än mer viktig, den ger stabilitet och trygghet i en främmande 
värld. Hur är då skolan för flyktingbarnen? Går de i skolan? Vad är det som 
hindrar? Vad tycker de om skolan och hur går det? Varför studerar de? 

Det är mycket viktigt för flyktingbarnen att gå i skolan, men ändå är det 
en tredjedel som inte gör det. Det finns många anledningar, en anledning är 
att de saknar betygsdokumentation eller att de har det så ekonomiskt kärvt 
att de inte kan gå i skolan. Till exempel berättar en flicka, en ung mor till två 
barn: 

Jessica, 15 år: Jag har mina flickor. Jag har inte studerat här för att jag har 
inga papper (betygsdokument). 
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En pojke beskriver hur familjens flyttande och ekonomi har påverkat: 

Luis, 13 år: Jag gick i La Piedrita i fem månader, bytte från en plats till en 
annan och gick ut grundskolan i El Nula. Jag tog beslutet att sluta skolan och 
registrerade mig för kvällskurserna. Jag har arbetat i två månader.  

 
Ett fåtal, en tiondel, av dem som inte går i skolan säger att de studerar på 

Mission Robinson, regeringens projekt mot analfabetism i Venezuela. Det 
har mottagits positivt och staten har finansierat det hela. Men för barnen 
innebär det en skolform med mycket få skoltimmar och ibland bara på sön-
dagar.  

Mer än en tredjedel hade också initialt problem med att komma in i sko-
lan när de anlände till Venezuela.  

Miguel, 14 år: Jag har inga papper. Det är därför som jag inte går i skolan … 
Jag vill studera så jag kan fortsätta framåt i livet. Problemet som jag har är 
hur jag ska kunna fortsätta studera eftersom vi inte har pengar eller dokumen-
tation. 

 
En liten del, en av tio elever, har också haft problem med att få ut sina be-

tyg och certifikat i Venezuela.  
 

José, 16 år: När vi kom hit kunde jag inte gå i skolan för att det fanns ingen 
chans att studera. Nu går jag i gymnasiet men jag får inga betyg eller certifi-
kat. Jag går på näst sista året och jag vet inte vad som kommer att hända när 
jag slutar det sista året. Det gör mig sorgsen, jag vill fortsätta att studera, gå 
på universitet och få en examen. /…/ … men jag vet inte om jag kan, för utan 
venezuelanska papper kan jag inte gå på universitet.   

 
En annan pojke på tio år fick börja om från första klass eftersom hans be-

tygscertifikat från skolan i Colombia kom bort i flykten. Nästan hälften av 
barnen har fått gå om ett skolår och det verkar inte finns några större skillna-
der om de är pojkar eller flickor. Under intervjuerna var det vanligt, (två av 
fem), att höra att de hade fått gå om första klass många gånger. Även andra 
och fjärde klass gick en hel del om.  

Andrea, 13 år: Andra klass tre gånger. Vi bodde här och så återvände vi till 
Colombia och sen kom vi tillbaka hit igen.  

 
 En majoritet, sju av tio, har varit från skolan under en längre tid. Det van-

ligaste skälet, som en tredjedel tar upp, är flyttningarna som de varit med 
om. Flyttandet gör att skolgången blir oregelbunden, antingen för att famil-
jen och barnen flyr till avlägsna områden där det inte finns några skolor, 
eller för att de förlorar så mycket tid från skolan att de måste gå om skolåret 
i den nya skolan.  
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Hur kommer barnen till skolan? Drygt hälften går till fots och de andra tar 
bussen, men en del har inte busspengar. Ofta tar det en 20 minuter för dem 
att komma till skolan, men fem av de femtio barnen får dock gå en timme 
eller mer. Det är oftast inga större problem på vägen hem, men ibland är 
skolvägen farlig för att den är så hårt trafikerad.  

Miguel, 14 år: Jag missade skolåret för att jag inte deltog första terminen. Det 
som hindrar mig från att komma till skolan är att jag ibland inte har råd med 
busspriset. Jag har också problem med att vissa skolkamrater säger att jag är 
gerilla och de förolämpar mig genom att säga ”colombiansk tjuv” och andra 
öknamn. /…/ Ett annat problem är att jag inte har vad jag behöver för att gå 
till skolan. Jag saknar skolgrejer, böckerna, uniformen och skorna för gym-
nastiken. /…/ Det är en del andra skäl till varför jag slutade och ett är att 
ibland har vi inte mat så jag måste arbeta.  /…/ Jag vill forstsätta studera. I 
skolan där jag studerade hade de en matsal (som gav fri lunch) men den är 
stängd nu. 

 
 Som han uttrycker det, är det inte bara en sak som är problemet, utan det 

är många saker som skolan kräver. Det mest vanliga problemet, som två 
tredjedelar har, är brist på anteckningsböcker och böcker, fyra av tio har 
problem med skor och en av fyra har ingen skoluniform.  

Betty, 9 år: Min syster lånar mig sina skor, hon studerar på morgonen.  

Antonio, 11 år: För gymnastikdräkt, jag får alltid en tillsägelse för att jag inte 
har den. Jag har inte visat mig på gymnastiken på fjorton dagar.  

 
Deras skolbetyg tycker majoriteten, sju av tio, är bra eller acceptabla, det 

är bara en som tycker att det går dåligt. Nästan alla gör sina hemläxor, men 
över hälften säger att de inte har någon hjälp hemifrån med dem. Barnen 
säger att det bara är lite över hälften av föräldrarna som kan läsa och skriva, 
resten kan bara skriva och läsa lite eller inte alls. En pojke har funnit andra 
läxhjälpsmöjligheter:  

Gustavo, 12 år: Ibland min pappa, men när ingen vet så går jag till bibliote-
ket.  

 
Vad har de för problem i skolan? En klar majoritet, åtta av tio, har aldrig 

upplevt några problem i skolan. Det är endast ungefär en av tio som har bli-
vit något mobbade.  

Marisol, 11 år: De slog mig, en flicka klöste mitt ansikte och rektorn stängde 
av mig i tre dagar. Fast de slog mig vill jag inte sluta skolan.   
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Bild 5. En flyktingflicka gör sina läxor. Familjen som hade det mycket bra i Colom-
bia har mist allt och är nu inneboende på nåder. 

I skolan är det mycket sällan som barnen blir bestraffade av lärarna. Det 
är bara en pojke som har varit med om en kroppslig bestraffning:  

Javier, 11 år: Ja, när jag inte skriver bra och bara skriver textat, blir jag slagen 
med en pinne eller få gå till hörnet utan rast eller så blir jag slagen på händer-
na med pinnen.   

När barnen blev mer specifikt frågade om de hade haft några problem i 
skolan för att de är colombianer, svarade två tredjedelar nekande. Hälften av 
de resterande har upplevt att de venezuelanska barnen har behandlat dem 
illa. Några har t.ex. blivit retade för de använt något colombianskt ord som 
inte används i Venezuela.  

Ricardo, 10 år: De sa till mig att colombianer kommer till Venezuela för att 
ställa till trubbel. 

Marisol, 11 år: De andra barnen behandlar oss dåligt, de säger att vi är gerilla 
medlemmar och på den första skoldagen ville de inte leka med mig.  

Det är uppenbart att skolan spelar en mycket viktig roll för flyktingbar-
nen. Nära alla, knappt nio av tio, tycker om att gå i skolan. Två tredjedelar 
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säger att det är för att det är där de lär sig. Det är bara ett barn som inte skul-
le vilja fortsätta skolan. Anledningen till att de vill fortsätta att studera säger 
knappt hälften, är för att ”bli någon i livet”.  

Javier, 11 år: Om jag inte studerar, så lär jag mig inget. 
 

Ibland är det inte den ekonomiska situationen som hindrar att barnen kan 
gå i skolan. Bland de 50 flyktingbarnen är det tre flickor som fick barn i 
tidiga tonåren. Barnen har oftast en baskunskap om hur barn kommer till, 
men en femtedel av de barn som var mellan tolv och sjutton år visste inte hur 
man skyddade sig för att inte få barn. Informationen har två av fem fått i 
skolan och en tredjedel av sina mödrar. Sexualundervisningen i de här ka-
tolska länderna verkar inte vara så informativ. Även om de flesta av flyk-
tingbarnen säger sig vilja lära sig mer, så blir det oroande när tre av tio av 
tonåringarna säger att de inte vill ha mer sexualundervisning och verkar 
tycka att det är ett obekvämt samtalsämne.  

Bland flyktingbarnen finns det tre tonårsmödrar som blev tvungna att slu-
ta skolan och stanna hemma och sköta barnet. En flicka blev gravid när hon 
bara var 13 år:  

Angela, 15 år: Jag var med en 23-årig man. Han ville ha ett barn. Jag pratade 
med min mamma och hon sa nej, att jag var väldigt ung och inte kunde gör 
det. 

 
Hon kände sig påverkad av sina väninnor att vara med sin fästman, det 

var en stolthet att ha en fästman vid den åldern. Hon blev gravid och bodde 
kvar hemma. Efter ett år blev hon gravid på nytt. Nu har hon två barn, en 
flicka på två år och en flicka på 10 månader. Mannen finns inte längre med i 
bilden och har aldrig gett någon hjälp. 

Under ett samtal reflekterar en annan tonåring: 

Angeliqa, 16 år: Jag är 16 år och min man är 19 år. Han är chefen i huset för 
han är man. Den ekonomiska situationen är sådär. Det finns lite jobb här och 
vissa gånger har vi inte resurser till flickan. Min flicka är två år. Jag studera-
de till fjärde året (i gymnasiet). Jag slutade för att jag blev gravid. /…/ Jag 
blev gravid när jag var 14 år och studerade. Sedan jag var 13 år har jag haft 
relationer med honom. Jag skyddade mig aldrig för jag var rädd att min 
mamma skulle få veta att jag hade relationer med min fästman. Hon arbetade 
hela dagarna och jag var alltid själv ensam i huset. Min pappa hade en annan 
kvinna och var skild från mamma och min andra syster hade sin man. /…/ 
När jag blev gravid kände jag mycket ledsen för mammas skull. Hon arbetade 
hela dagen för att ge mig det som jag behövde och jag slutförde inte mina 
studier. Nu kan jag inte fortsätta studera. Flickan är mycket liten. Jag vill 
göra många saker, leka, ströva omkring, vara med i ett basketlag eller lära 
mig datorer. /…/ Jag vill se min flicka växa och sköta henne bra, ge henne 
råd och ge henne studier. 
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Bild 6. De två bröderna sitter och monterar ihop klädnypor utanför sitt hus, ett famil-
jearbete som ger extrainkomster samtidigt som det gör att modern kan vara hemma.  

Arbete 

Flyktingfamiljens ekonomi är bister och konsekvensen blir att många barn 
behöver hjälpa till för att familjen ska klara sig. Vad tycker flyktingbarnen 
om sitt arbete? Vad gör de? Var och med vem arbetar de? Och lönen, vad 
händer med den? 

Nästan hälften av flyktingbarnen har erfarenhet av att ha arbetat under ti-
den de varit i Venezuela och nu arbetar tre av tio. Det är inga större skillna-
der mellan pojkar och flickor. När de bodde i Colombia var det knappt en av 
fem av flyktingbarnen som hade erfarenhet av att ha arbetat. Enligt UNICEF 
uppskattas det till att sju procent av barn mellan fem och fjorton år arbetar i 
Venezuela.98 Var arbetar barnen och med vad? En fjärdedel säljer olika saker 
på gatan, andra jobbar i jordbruk eller i andras hem. Det är pojkarna som 
jobbar på landet med jordbruk och flickorna som arbetar som hemhjälp i 
andras hus. Både flickor och pojkar är ute och säljer saker på gatorna.  

98 UNICEF, 2007. 
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Nästan hälften arbetar tillsammans med någon i familjen: pappa, syskon 
eller annan släkting. En del, två av tio, jobbar med kamrater, medan en fjär-
dedel arbetar själva på gatan med att sälja saker eller vakta bilar. En elvaårig 
flicka arbetar själv med att sälja vykort på bussterminalen i en större stad, 
medan de andra flickorna som arbetar ensamma gör det som hemhjälp i 
andras hus. Ofta blir det långa arbetsdagar. De allra flesta, åtta av tio, upp-
skattar sin arbetstid till mellan sex till åtta timmar per dag och det verkar inte 
vara några skillnader mellan flickor och pojkars arbetstid. En del börjar arbe-
ta när de är sju år gamla, men det är vanligt att börja arbeta kring elva års 
ålder. Här ser det ut att vara en skillnad. Pojkarna verkar börja arbeta tidiga-
re, runt tio års ålder, medan flickorna ofta börjar lite senare, runt tretton års 
ålder. Varför arbetar de? Ja, som tidigare nämnts är ekonomin ofta dålig. 
Nästan hälften säger att de arbetar för att de ska kunna hjälpa sin mamma.  

Marisol: Det finns inga pengar och jag tycker om att hjälpa min mamma att 
skaffa dem.  

 
Några säger att de arbetar för att hjälpa sina fäder, av dem var det två som 

sa att de arbetade för att deras fäder skickade dem. En flicka flyttade till en 
annan stad och började arbeta som hemhjälp:  

Andrea, 13 år: Min pappa sa att det skulle vara bättre att studera på morgonen 
och ta hand om barnen på eftermiddagen.  

 
En fjärdedel säger att de arbetar för att kunna köpa det de behöver. Nästan 

alla barnen får någon lön för sitt arbete. En pojke som efter skolan gör kläd-
nypor tillsammans med sin familj i hemmet får 200 bolivar (ungefär åttio 
svenska öre) för en dag. Medan en 16-årig flicka som serverar mat och öl på 
helgerna får per dag upptill tio tusen bolivar (ungefär 40 svenska kronor). 
Ofta är lönen en fyra tusen bolivar (ungefär 16 svenska kronor) för en dags 
arbete, så det är märkligt att det bara är en av tio som är missnöjda med lö-
nen. Mer än hälften av barnen ger hela eller en del av lönen till sin mor. En 
fjärdedel köper nödvändiga saker till sig själva och de övriga barnen köper 
godis eller går och spelar t.ex. playstation. En pojke som jobbar på landet 
och tjänar tjugo tusen bolivar per vecka berättar:  

Gustavo, 12 år: Jag köper det som jag måste ha och ger hälften av det de be-
talar mig till mamma. 

 
Nästan alla barnen, nästan nio av tio, tycker om att arbeta och de flesta 

känner sig bra när de utför sitt arbete.  

Ricardo, 10 år: Glad, det är trevligt att sticka iväg till gatan och sälja.  
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Men en del, en tredjedel känner sig mer neutrala eller lite negativa när de ska 
jobba.  

Bernardo, 10 år: Ibland rädd och andra gånger glad. Pappa har inte tagit ut li-
censen och ibland besvärar polisen honom.  

 
Det är bara en 14-årig flicka som inte mår bra när hon arbetar och hon är 

också missnöjd med sin lön på fem tusen bolivar. Hon säljer korv och ”em-
panadas” (en slags piroger) alla dagar i veckan. Mycket få har fått problem 
när de har arbetat, bara tre barn har kommit i gräl med kamrater eller arbets-
givare. Endast två barn rapporterar att de varit med om några olyckor i arbe-
tet. Den ene blev påbackad när han vaktade bilar på gatan och den andre var 
en pojke som arbetade i jordbruket.  

Antonio, 11 år: En dag sparkade en häst mig, det var den enda olyckan.  
 

När barnen drömmer om vad de skulle göra om de hade mycket pengar, 
så skulle två tredjedelar investera dem i en liten affär eller försäljning. Några 
andra vill sälja mat eller ha en liten restaurang.  

En pojke berättar vid olika tillfällen under samtalet om de jobb som han 
har haft:  

Antonio, 11 år: Jag arbetade tidigare med boskapsskötsel, med att driva bo-
skap. Min mamma tog mig därifrån för att de betalade mycket dåligt och det 
var mycket hårt för mig. Aldrig betalade de mer än artontusen i veckan och 
tre liter mjölk … /…/ På den tiden var jag inte i skolan utan arbetade bara. 
/…/ Jag arbetade nästan i ett år, det var mycket trevligt för man lär sig att rida 
på hästar. /…/ Jag gick klockan fem på morgonen och kom hem klocka åtta 
på kvällen. De gav mig maten, ibland gick jag inte hem och sov, där borta 
fanns ett rum och där kunde man stanna. /…/ En dag sparkade en häst mig, 
det var en olycka. /…/ … det som jag inte tyckte om var att skära av gräset, 
jag gick med andra personer, gräset sticker och svider och man måste ta med 
tre packar, vi började klocka fyra på eftermiddagen till klockan åtta på kväl-
len, skar ordentligt med gräs. /…/ … därifrån bar det till huset. /…/ Jag har 
också arbetat med jeans. Jag fick klippa till dem, arbetet var här hemma, det 
var bättre än klädnyporna. /…/ … 100 byxor är 100 tusen bolivar och man 
slänger inte bort hela dagen med 100 byxor, det är snabbt, i motsats till kläd-
nyporna man slänger bort bortåt två dagar ibland … /…/ Den här uppgiften 
tog vi hit klockan elva på morgonen och vi gick och lade oss klockan två på 
natten och vi gick idag upp klockan fem och fortfarande håller vi på. /…/ På 
jeansen tjänade vi till en början inga pengar, i motsats till klädnyporna, ja. 
Mamma ger oss tusen bolivar /…/ Man arbetade och hjälpte min mamma och 
man gick och åt och sparade. Det som jag tjänade på mitt jobb med boskaps-
skötseln, allt investerades i uniformen, byxorna köpte jag inte för de var från 
konfirmationen och de var blå. När säsongen för ”trompo”99 kommer så kö-
per jag en ”trompo”. /…/ … och vi leker … /…/ Arbetet känns sådär. 

                               
99 Liten träleksak som liknar en snurra, se framsidan. 
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Bild 7. Det finns inte så mycket att göra för barnen, men de finner möjligheter till 
lek på gatan. 

Fritid 

Flyktingbarnen möter en annan verklighet i det nya flyktinglandet där tiden 
för fritid med lek och idrott blir mindre på grund av arbete och mer ansvar i 
hemmet. Men vad innebär fritiden för flyktingbarnen? Vad gör de när de inte 
går i skolan eller arbetar? Nästan hälften berättar att de tittar på tv eller som 
en tredjedel säger mer allmänt att de leker, t.ex. att sparka fotboll är populärt. 
Några säger att de hjälper sin mamma eller arbetar på sin fritid. Ingen har 
prövat på någon drog och få har smakat på öl.   

Jessica, 15 år: När jag inte arbetar… /…/ … söndagarna har jag ledigt eller 
arbetar halva dagen. Jag är hemma, jag har ingen väninna här.   

Manolo, 9 år: Spela fotboll en gång i veckan. I skolan finns en fotbollsplan. 
Jag har ingen fotboll.  
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Det verkar som om pojkarna är mer ute på gatan och i samhället, tre av 
fyra pojkar är ute och t.ex. spelar fotboll. Medan nästan sex av tio flickor 
sällan lämnar hemmet, de tittar ofta på tv eller hjälper sin mamma.  

Marisol, 11 år: Jag sätter på tv:n, tittar och arbetar (hon sitter och gör hals-
band och radband).  

Lorena, 10 år: Skriver, lyssnar på musik. Jag kommer klockan halv två, äter 
lunch, en timme för att göra läxorna. Få gånger besöker jag väninnor. Mam-
ma håller på att arbeta och jag skulle inte kunna lämna huset tomt.  

 
Barnen har många gånger svårt att uppskatta tiden, de har oftast inga 

klockor, men mycket grovt uppskattar flera att de har kanske över tre timmar 
fritid per dag. Det finns inte så stort fritidsutbud för dem, två av fem säger att 
det inte finns något att göra.  

Jessica, 15 år: Nej det finns inget. Inte ens en park för barnen. I Colombia 
fanns det parker.   

 
Som tidigare nämnts är det fotboll, oftast på gatan utanför hemmet, för 

pojkarna. För flickorna finns knappt någon fritidsaktivitet tillgänglig. Det är 
bara en fjärdedel av barnen som gör något utanför direkta hemmiljön, t.ex. 
att spela i ett riktigt fotbollslag, kvällsundervisning eller kyrkobesök. Men 
nästan alla skulle vilja ha någon mer organiserad aktivitet utanför hemmet 
om det hade funnits möjlighet. Många skulle också vilja gå någon liten kurs i 
data, måleri eller sömnad etc. Här ses inga direkta skillnader gällande vad 
pojkar respektive flickor önskar. Däremot ses uppdelningen i manliga och 
kvinnliga områden när det gäller att hjälpa till i hemmet. Det är flickorna 
som hjälper till med de traditionella göromålen som att bädda sängar, städa 
och ta hand om hemmet, medan pojkarna hjälper till ute med att sopa gården. 
Några få pojkar tvättar sina egna kläder och bäddar sina sängar. När barnen 
blir tillfrågade om saker som de tycker om att göra, så nämner de: leka, spela 
fotboll, studera, arbeta och hjälpa till hemma.  
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Hälsa 
 
Flyktingbarnen har uthärdat en hel del och lever under bistra villkor. Hur 
påverkas de av detta? Hur mår de?  Hur mår de psykiskt? Hur upplever de att 
barn kan vara barnsoldater och vad säger de om sin familjeuppfostran? Hur 
mår de fysiskt? Har de mat så de klarar sig? 
  

Mental hälsa 
 
Flyktingbarnen ser ofta positivt tillbaka på livet som de hade i Colombia. De 
flesta gick i skolan, lekte med vänner, besökte grannar och släktingar, och 
levde i sitt eget lilla hus. Men de har också svåra minnen av separationer, 
förluster av vänner och saker, våld och död. Deras ”mentala ryggsäck” är 
full av både bra och dåliga minnen från Colombia. Vad är det barnen egent-
ligen har varit med om? Påverkar deras upplevelser fortfarande dem idag? 
Hur känns det i det nya flyktinglandet?  

Hur mår flyktingbarnen i Venezuela vanligtvis? På den mer allmänna frå-
gan svarar majoriteten att de mår bra, men en fjärdedel säger att de mår ”så-
där” och fyra barn säger att de är sorgsna. I allmänhet fungerar de bra, de är 
inte speciellt nervösa, de flesta sover ganska bra och har inga större psyko-
somatiska symtom. Men tittar man lite djupare kan dock skönjas att deras 
erfarenheter i Colombia har påverkat dem. Mer än hälften mår dåligt och 
känner sig rädda eller nervösa när de ser en krigsfilm.   

 Jessica, 15 år: Jag känner skräck, rädsla för så hände det i min by, det är san-
ningen.  

Andrea, 13 år: Jag kommer ihåg Colombia, jag tycker inte om att se på det, 
jag mår dåligt.   

 
Och deras upplevelser av poliser och militärer ger också avtryck i deras 

vardag, två femtedelar blir rädda eller mår dåligt när de ser poliser eller mili-
tärer i Venezuela. En pojke berättar hur han känner det när han ser militärer i 
Venezuela:  

Ricardo, 10 år: Dåligt, de är dåliga, de dödar en, träffar på någon på natten 
och dödar. 

 
 När de ser vapen blir majoriteten, åtta av tio, rädda och nervösa. Åsynen 

av vapnen väcker minnen av våld och död som de varit med om. Majorite-
ten, tre av fyra av flyktingbarnen har sett våld och fyra femtedelar har sett 
döda i Colombia. En 14 åring berättar: 
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 Miguel, 14 år: Jag såg en liten pojke som de hade skjutit, jag såg honom 
kämpande med döden. 

Bernardo, 10 år: När jag var yngre kastade de en bomb, vi åt, bordet lyfte sig 
och vi föll omkull. Pappa lyfte upp oss och stängde dörren. En gång såg jag 
en lärarinna som dödades i en bilbombsexplosion, jag såg henne i bitar. 

 
Nästan hälften, två femtedelar, har varit med om att någon av de väpnade 

grupperna faktiskt har skadat någon i familjen. Och när det gäller hot, så har 
hälften varit med om att någon mer närstående släkting eller någon i familjen 
har blivit personligen hotad av någon beväpnad grupp.  

Ricardo, 10 år: En dag vaknade vi upp med en pamflett som de stuckit in un-
der dörren till vårt hus och där stod det skrivet att vi måste lämna byn på 
mindre än 24 timmar, och om inte skulle de döda mamma.  

Andrea, 13 år: Efter att armén kom till stan var det alltid strider. Den dagen 
som armén lämnade, efter fyra dagar, anlände paramilitären och sa att de 
människorna som bestämde sig för att stanna, var tydligen med dem eller så 
var de tvungna att lämna. /…/ Vi lämnade allting, huset, affären. Jag mådde 
så dåligt, vi var tvungna att lämna huset som vi alltid hade levat i. När vi 
sprang därifrån, glömde vi allting, även skoldokumenten. Jag ville komma 
hit, i Colombia är det så mycket våld, här är det inte det.  

 

Barnsoldater 
 
Barn i Colombia blir också direkt involverade i våldet genom att de väpnade 
grupperna rekryterar barn och ungdomar, vilket är ett mycket känsligt tema. 
Det är få som vill prata om det för att de vet aldrig vem som kan använda 
informationen mot familjen. 

I Colombia är rekryteringen av barn och ungdomar till gerillan eller para-
militären ett reellt problem. Men som tur är verkar inte barnrekrytering vara 
ett så stort problem för flyktingbarnen som bor i Venezuela. De få officiella 
fall som rapporterats och de andra som det ryktas om är dock tillräckliga för 
att ta problematiken på allvar. Över hälften av flyktingbarnen vet att det 
finns barn i de väpnade grupperna i Colombia. Flera menar att de barnen är 
där därför att de var tvingade dit, att de togs med eller övertalades med t.ex. 
löfte om pengar. Tre flyktingbarn medger att de känner någon släkting eller 
vän som har gått med i någon väpnad grupp:  

Delia, 12 år: Min syster, i Colombia, gerillamännen tog henne, hon tvingades 
gå med.  

Angeliqa, 16 år: I de väpnade grupperna finns det ungdomar. En farbror till 
min man, som är 17 år, han gick med gerillan. Vännerna rådde och lurade 
honom och han åkte. De hade dödat en bror till honom. /…/ En gång kom 
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han tillbaka och berättade hur livet var för dem. Han sa att maten var konser-
verad burkmat, att de hade en chef som bestämde och att han hette xxx. Han 
sa också att de oftast fick sova i bergen och gå från en plats till en annan när 
de hade någon sammanstötning. De var alltid beväpnade. /…/ … jag såg att 
han var mycket smal.  

 
Officiellt fanns det bara en flyktingfamilj i landet vars två söner har blivit 

rekryterade till gerillan efter det att familjen flytt till Venezuela. Men deras 
lillebror på tolv år är så rädd för att prata om detta, att när han får frågan om 
han vet något barn som blivit rekryterat i Venezuela så svarar han nekande. 

 

Familjeuppfostran 
 
I den latinamerikanska kulturen är barnuppfostran ofta mer auktoritär än i 
Sverige. Hälften av barnen säger att föräldrarna ger råd eller skäller på bar-
nen för att uppfostra dem, medan det är bara få, lite över en av tio, som spon-
tant säger att föräldrarna slår dem. Men frågar man mer direkt om föräldrar-
na slår dem i uppfostrande syfte svarar två tredjedelar ja. Det vanligaste, som 
hälften av alla barnen säger, är att det är mamman som slår. Det är ovanligt 
att det är pappan som bestraffar fysiskt. Och varför straffas de fysiskt? Bar-
nen säger att det oftast beror på att de uppfört sig illa eller inte gjort det som 
de blivit tillsagda. Men även av andra anledningar som t.ex. en tolvårig poj-
ke som berättade att han blev bestraffad när han fick dåliga skolresultat. Men 
det verkar inte vara så ofta som de blir agade, vanligast är någon gång i må-
naden men fyra barn blir slagna varje eller varannan vecka.  

Ricardo, 10 år: Ibland slår de mig med bältet, när jag har uppfört mig dåligt. 
I: När slog de dig sist?                                                                                    
Ricardo, 10 år: Igår. 

 
Ofta blir det ett slag med handen eller så blir de agade med ett bälte. Det 

förekommer även att föräldrarna använder en pinne eller slang. Mer än var 
sjätte av barnen som blir agade upplever att föräldrarna slår hårt eller mycket 
hårt.  

Delia, 12 år: De slår mig för vad som faller dem in. Har ärr. Ibland för att jag 
diskar tallrikarna dåligt eller inte gör göromålen i tid. De slår mig mycket 
hårt, jag tycker att det är dåligt, de skulle prata med mig, men de säger ingen-
ting. De bara slår mig.  

 
Alla som blir uppfostrade utan aga samt två tredjedelar av dem som blir 

agade, säger att de kommer använda samma uppfostringsmetod som de själ-
va fått.  

Angeliqa, 16 år: Ja, så de inte blir tröttsamma, lögnare eller ohövliga.  
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Allmänt sett tycker tre av fyra av barnen att föräldrarnas sätt att uppfostra 

är bra. Och nästan alla, nio av tio, som blir agade säger att aga är ett effektivt 
sätt för att de inte ska göra om samma sak igen. Men av dem som blir agade 
anser en tredjedel att det är dåligt.  

Jessica, 15 år: De slår mig ibland och de slår mig mycket hårt…  
De behöver lyssna på en ungdom som jag och också ge mig råd och inte att 
de slår mig så där.                                                                                              
I: Kommer du att uppfostra dina barn på samma sätt i framtiden?                   
Jessica, 15 år: Nej, nej, jag vill inte att de ska uppleva samma historia som 
min. 
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Fysisk hälsa 
 
Hur är flyktingbarnens hälsa?  Mer än hälften anser att de är friska, medan 
de andra mest tycker att de är förkylda, förkylningarna är ofta återkomman-
de. De flesta barnen går till läkare eller sjukhuset när de blir allvarligt sjuka, 
men en fjärdedel berättar att de inte går till doktorn och över en tredjedel att 
de inte köper medicin eller bara köper den absolut viktigaste.  

Ricardo, 10 år: När vi har pengar köper vi och när jag är mycket sjuk.  
 

Flyktingorganisationerna i Venezuela hjälper dem delvis med medicin-
kostnaderna, men inte ens med den hjälpen finns det alltid tillräckligt med 
pengar för att köpa medicin. När det gäller tandvården är den nästintill icke 
existerande för flyktingbarnen, bara lite över en fjärdedel har varit hos en 
tandläkare i Venezuela. Över en tredjedel tycker att deras tänder är ”sådär” 
eller t.o.m. dåliga. 

 

Mat 
 
I flera hem finns det inte så mycket mat på bordet och mer än hälften av 
barnen äter bara en gång per dag. Över en tredjedel säger att familjen har det 
svårt att få maten att räcka till och av dessa är det en av fyra som inte har 
mat ett par dagar i veckan. Flera barn, mer än en fjärdedel upplever att de har 
minskat i vikt de senaste sex månaderna.  

Delia, 12 år: Här har vi inte mat, ibland går jag till skolan utan att ha ätit för 
att inte göra av med det lilla som pappa skaffar. Sakerna för oss har föränd-
rats, nu är inte detsamma, där borta hade vi allt och här får vi tigga. 

Javier, 11 år: Det enda är att ibland går det tre eller fyra dagar som vi inte kan 
äta, för min pappa har inga stålar. /…/ … vi äter bara ”yuca” (en rotfrukt). 

 
Flyktingbarnen verkar inte äta så näringsrik mat. Till frukost äter de ”are-

pa” (majsbröd) och dricker kaffe, eller kaffe med mjölk eller någon gång 
honungsvatten. Några få äter soppa med potatis till frukost. Få äter ägg eller 
nämner något extra som t.ex. ost. Till lunch kan man alltid räkna med ris, 
ibland med bönor eller pasta. Hälften nämner att de också äter lite kött. Någ-
ra av dem har möjlighet att fiska lite själva. En tredjedel äter också soppa till 
lunch. De få grönsakerna är mest stekta skivor av matbananer, ”yuca” och 
potatis. Middagen är oftast ett lättare mål, ungefär samma som till lunchen, 
men mindre riklig.  
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Framtid 
 
Flyktingbarnen har varit och är med om både bra och dåliga tider. Hur ser de 
på sin framtid? Vad vill de? Vill de flytta tillbaka till sitt hemland? 

Framtiden är något som flyktingbarnen ser positivt på, deras framtidsvi-
sion om Venezuela är positiv. Nästan nio av tio tror att de kan leva i fred och 
utan problem i Venezuela.  

José, 16 år: Säkerhet, att leva i fred.  
 

När de pratar om framtiden vill mer än hälften studera och få professio-
nella yrken. Det de flesta drömmer om är att bli läkare eller lärare/lärarinna.  

Jessica, 15 år: Studera, studera, studera för att bli någon, utan studier kommer 
jag inte att bli något och skaffa ett arbete för att hjälpa min mamma.  

Betty, 9 år: Jag vill bli doktor för att hjälpa medborgarna och det fattiga fol-
ket.  

 
Venezuela representerar nya möjligheter och ett fredligare liv, men för de 

allra flesta är flyktingtillvaron en kamp att få livet att gå runt. Hemlandet 
Colombia verkar ofta stå för ett relativt bra liv och en tillhörighet som kriget 
förstörde. Barnen, sju av tio, tror inte att deras föräldrar skulle vilja återvän-
da till Colombia och nästan tre fjärdedelar av barnen är rädda för att återvän-
da. Många, två tredjedelar, säger att de inte vill flytta tillbaka för att det finns 
så mycket våld i Colombia.  

Jessica, 15 år: Oh gud, vad de dödar. Allt folk är rädda.   

Andrea, 13 år: För att jag inte tycker om det, för problemen som folket har 
där borta, de dödar folket, det är mycket farligt.  

 
Några barn säger dock att de skulle vilja återvända och besöka sina släk-

tingar som finns kvar.  

Andrea, 13 år: För att besöka ja, för längre tid nej. Jag har fått det ordnat för 
mig här. 

Ricardo, 10 år: Jag saknar mina tre bröder och mina vänner.  
 

Och ett litet antal skulle vilja återvända till Colombia om kriget var över 
och det blev fred.  

Miguel, 14 år: Ja om president Uribe får slut på gerillan, ja då skulle jag vilja 
återvända.  
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Och några flyktingbarn ser positivt framåt, på möjligheterna:

Marisol, 11 år: Jag tycker om landet som jag föddes i och tror att när jag är 
stor kan jag leva nöjd där.   

Bild 8. Colombia
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Sammanfattning och diskussion: Flyktingbarnens 
situation i Venezuela. 
 
De colombianska flyktingbarnen flyr med sin familj från sitt hemland. Med 
sig har de ett ”bagage” som är fyllt med goda minnen, men också med svåra 
och våldsamma upplevelser från Colombia. De kommer till freden i flykting-
landet Venezuela, men familjens mycket kärva ekonomiska situation i det 
nya landet medför flera negativa konsekvenser i barnens liv.  

Här nedan ges en sammanfattande beskrivning om hur livet är för flyk-
tingbarnen i Venezuela baserat på femtio intervjuer med de colombianska 
flyktingbarnen. Under vägen kommer vissa aspekter av deras flyktingskap 
att diskuteras lite mer.  
 

Flyktingfamiljens situation 
 

Under flykten från Colombia till Venezuela har de flesta flyktingbarnen varit 
tillsammans med båda sina föräldrar eller åtminstone med en av föräldrarna. 
Det är en viktig stabiliserande faktor som ger trygghet för barnen i en främ-
mande och instabil situation. Några av fäderna åkte först själva till Venezue-
la och sedan kom resten av familjen efter. Majoriteten av barnen lever med 
båda sina föräldrar i Venezuela. Det skulle vara mycket svårt för en ensam-
stående kvinna med barn att resa och illegalt ta sig över gränsen, och sedan 
som ensam vuxen i det främmande landet finna bostad, uppehälle, och arbete 
samt skola för barnen. Dessutom tillkommer problemet med den latinska 
kulturens mansdominerade ”macho” inställning till kvinnor. I Colombia 
finns det större möjligheter för en ensamstående kvinna med barn att leva 
med eller nära sina släktingar i ett känt socialt nätverk och i en känd miljö. 

För familjen, inklusive de arbetande tonåringarna, är avsaknaden av ett 
dokument som visar att de legalt får vara i Venezuela och att de får flytta 
fritt i landet ett stort problem. Denna situation ger upphov till oro i familjen 
som ofta är bekymrad över att en familjemedlem ska bli tagen av polisen, 
fängslad och sedan återsänd till Colombia. Olyckligtvis finns det ofta en stor 
kunskapsbrist hos polisen och militären angående den venezuelanska flyk-
tinglagen och dess konsekvenser för de asylsökande. Det positiva som hänt 
de sista åren är att myndigheterna delat ut temporära identifikationshand-
lingar till flyktingarna och börjat behandla asylansökningarna, något som 
tidigare i princip inte gjordes. Det är dock fortfarande en mycket lång asyl-
handläggning, ibland flera år, och under den tiden får de asylsökande leva i 
osäkerhet om vad som kommer att hända sedan. 

Det är svårt att förstå innebörden i flyktinglagar och asylprocessen är 
komplex, även om föräldrarna i viss mån får dem förklarade för sig. Detta 
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medför att många har en dålig kunskap om vad de har ansökt om och vad det 
egentligen innebär att söka asyl. Mer information om flyktinglag och asylrätt 
borde ges till flyktingar och myndigheter än som görs. Något som helt har 
glömts bort är barnens roll i asylansökan. När föräldrarna söker asyl är det 
inte bara dem själva som asylansökan gäller utan den inkluderar även deras 
barn. Logiskt sett borde även barnen bli informerade om det som händer och 
ges en grundkunskap om vad asylansökan innebär, detta med en information 
som är anpassad efter deras ålder. 

I Venezuela råder fred och det finns inget inbördeskrig som i Colombia. 
Det är en av de största anledningarna till att flykten har gått just till Vene-
zuela. En annan stor anledning är hoppet om att livet i övrigt skulle bli bättre 
där. Men i gränsområdena finns även de väpnade grupperna från Colombia, 
som vilar och tränar upp sig lite där, i relativ lugn och ro. Det finns också 
flera andra personer som är direkt eller indirekt förbundna med de illegala 
väpnade grupperna i Venezuela. Denna faktiska existens av våldet i Venezu-
ela för med sig att livet blir osäkert för flyktingarna. Den hotande situationen 
ger rädsla och osäkerhet om var och hur länge de kan bo på kvar på samma 
ställe. Allt detta påverkar flyktingbarnen och framför allt har det negativa 
konsekvenser för deras trygghet.  

Barnsoldater är något som de allra flesta är överens om inte borde före-
komma. Men tyvärr ser inte världen ut så. Det är inte ovanligt att barn deltar 
både i gerilla eller paramilitäriska stridande grupper. Det är flera av flyk-
tingbarnen som känner till att barn rekryteras i Colombia. Lyckligtvis verkar 
inte barnsoldatsrekrytering av flyktingbarn i Venezuela förekomma i någon 
större omfattning. Men bara det faktum att ett par flyktingbarn har blivit 
inlockade (och att det finns rykten om andra barn som rekryterats) borde ge 
en stark tankeställare till hur framtida rekryteringsförsök ska kunna förhind-
ras. I såväl Colombia som i Venezuela är det lättast att rekrytera de barn och 
ungdomar som inte går i skolan och inte har något arbete eller inte har några 
pengar.  

I kontrast till många andra flyktingar runt om i världen bor de colombi-
anska flyktingarna inte i flyktingläger, utan lever lite varstans i gränsområ-
dena. Majoriteten av flyktingfamiljerna bor i hyrda hus eller skjul i slumom-
råden som ligger i utkanten av de lite större samhällena. Dessa områden, 
”invasiones”, är mark som venezuelanska fattiga familjer har lagt beslag på. 
De ockuperar ett område och bygger små primitiva hus, antingen statlig 
mark eller mark på privata mycket stora egendomar. Har de venezuelanska 
familjerna sedan bott där i ett år, får de något slags halvofficiellt godkännan-
de som innebär att de kan fortsätta bo där mer permanent. Det förfarandet 
har den socialistiske presidenten Chavez stöd. Problemet för de colombians-
ka flyktingarna är att det halvofficiella godkännandet efter ett års boende 
bara gäller för dem med venezuelanskt medborgarskap. Detta medför att de 
colombianska flyktingfamiljerna inte får några legala papper på sitt hem och 
riskerar att bli bortkörda när som helst. En nyanländ flyktingfamilj får oftast 
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nöja sig med väggar av plast, för att därefter med tiden bygga väggar av 
brädplank och efter ytterligare något eller några år byta upp sig till cement-
block. Nästan hälften av familjerna har inte dricksvatten och inte heller toa-
lett eller latrin. En del tycker att deras hus är i dåligt skick även om de flesta 
anser att det är acceptabelt. En förklaring till att så många trots allt är så po-
sitiva angående sin bostad, som utifrån sett många gånger är allt annat än 
positiv, kan vara att de blivit så vana vid sin miljö och att de jämför sitt bo-
ende med andras i samma fattigområde. Det verkar också vara en inställning 
till livet som mödrarna har, att se framåt istället för att gräva ner sig i det 
negativa.  

Ett klart positivt kulturell förhållande och som också har sin ekonomiska 
förklaring, är att familjen även i flyktinglandet ofta består av fler än bara 
kärnfamiljen. Många gånger bor t.ex. en farmor eller en moster eller kusiner 
tillsammans. Detta ger en styrka och trygghet. När fler eller åtminstone nå-
gon har arbete så finns det mat på bordet. Men ett problem med att många 
vuxna bor tillsammans med barnen är att det blir för trångt i de små husen 
eller skjulen. Dessutom är det vanligt att flera personer delar samma säng. 
Det är inget större problem om några mindre barn delar en säng, men där-
emot kan det vara problematiskt om de delar säng med t.ex. en lite äldre 
släkting av motsatt kön.  

Flyktingfamiljerna har ofta fått lämna allt de hade när de flydde och i Ve-
nezuela hamnar de oftast i en ekonomiska svår situation. Det är problema-
tiskt för de vuxna att få arbete eftersom flyktinglagarna inte tillåter dem att 
arbeta lagligt så länge de är asylsökande. När de kan få arbete är det oftast 
temporära arbeten med låga löner. Detta medför att även modern och barnen 
måste arbeta om de kan finna jobb. Det gäller att få det hela att gå runt. 
Skillnaden blir stor jämfört med Colombia där mödrarna var vana vid att 
arbeta i sina egna hem och ta hand om barnen. I Venezuela är det oftast arbe-
te som hemhjälp, med långa arbetsdagar och dåligt betalt, som finns att få 
tag på för kvinnorna och de äldre flickorna.  

En riskabel situation uppstår när båda föräldrarna måste arbeta borta. När 
det inte finns något annat alternativ än att låta barnen vara ensamma hemma 
får det äldsta syskonet, som ofta inte är så gammalt, passa de andra syskonen 
och hemmet. Det sker ibland på bekostnad av det äldre barnets skolgång. Det 
måste alltid finnas någon i hemmet för att skydda det mot inbrott eftersom 
deras hus/skjul ofta inte är inbrottssäkra. Ensamma utan föräldrarna blir bar-
nen mycket sårbara i hemmet, vilket också medför en ökad risk för sexuella 
övergrepp på barnen, ett ämne som det sällan talas om. 

Arbetet utanför hemmet bidrar dock klart positivt till att kvinnan får en 
starkare självkänsla, de själva och andra vet att hon direkt bidrar ekonomiskt 
till familjens försörjning. Hon får också genom arbetet fler nya kontakter och 
ett större socialt nätverk. Den positiva utvecklingen för kvinnan ändrar ba-
lansen och rollerna mellan makarna. Det är svårt för mannen att inte kunna 
klara av att försörja sin familj samt att balansen mellan mannen och kvinnan 
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förändras. Detta kanske är än svårare för mannen i en latinamerikansk ”ma-
cho”-kultur där mannen ses som den starke och den som bestämmer över 
familjen. Till det kommer att man befinner sig i ett nytt land och område 
som är oroligt och inte så tryggt. Ytterligare nya komponenter att hantera för 
föräldrarna blir flyktingbarnens arbete som bidrar till familjens försörjning 
och den självständighet och självkänsla som barnen får genom arbetet.  
 

Flyktingbarnens situation  
 

Arbeta, studera och leka 
 
För barnen innebär flykten att de undkommer den väpnade konflikten i Co-
lombia och kommer till Venezuela, ett land i fred, (även om, som tidigare 
nämnts, ett visst konfliktrelaterat våld även i finns i gränsområdet i Venezue-
la). Flyktingbarnen får härigenom en större frihet eftersom att det inte så 
farligt för dem att vara utanför hemmet. De får också en större frihet och 
ansvar eftersom uppsikten över dem minskar. Deras mödrar är tvungna läm-
na hemmet för att arbete och kan därför inte se efter sina barn som tidigare. 
Barnens eget arbete ger också upphov till utforskande av nya miljöer och en 
större frihet och självständighet. 

Den svåra ekonomiska situationen är en förklaring till varför hälften av 
barnen har arbetat någon gång under sin flyktingtid i Venezuela. De behöver 
hjälpa sina familjer ekonomiskt, men bara en liten del av dem var tvungna 
att arbeta när de levde i Colombia. Både flickor och pojkar arbetar med att 
sälja på gatan, medan de kulturella könsskillnaderna visar sig i att bara poj-
kar arbetar som jordbruksarbetare och bara flickor arbetar som hemhjälp. 

Att vara tvungen att arbeta är inget optimalt för något barn, men majorite-
ten av dem tycker att det känns bra att arbeta och är stolta över att kunna 
hjälpa sin familj i en prekär situation. Arbete kan bidra till att de lär sig att ta 
ansvar, skapa kontakt med andra, vara sociala, skaffa sig en kunskap om 
livet och utveckla sin självkänsla. Lönen från arbetet hjälper upp familjens 
svåra ekonomiska situation. Den bidrar också till att barnen själva t.ex. kan 
köpa saker som de måste ha för skolan. Familjen och omgivningen kommer 
därmed att se dem på ett annat sett, som mer självständiga personer som kan 
bidra med resurser och är värda mer respekt. I arbetsmiljön finns eller finner 
de ofta vänner och får på så sätt också in lite lek i sin vardag.  

Det är en stor risk att arbete blir skadligt/farligt för barn när de måste bör-
ja arbeta i mycket unga år och blir tvingade att ta ett alldeles för stort ansvar 
för sin ålder. Olyckligtvis har en del av flyktingbarnen behövt börja arbeta i 
mycket unga år, vissa barn har börjat när de var sju år och många började när 
de var omkring elva år. Det finns tendenser som pekar på att pojkarna börjar 
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arbeta några år tidigare än flickorna. Kanske flickorna blir lite mer beskyd-
dade. En annan mycket negativ arbetsrelaterad effekt är när barnen inte går i 
skolan för att de måste arbeta. Ibland gör också arbetet att de inte hinner göra 
läxorna eller får tid till att leka. Många av dem har en arbetsdag på sex till 
åtta timmar. Slutligen är några flyktingbarn utsatta för risker i sitt arbete, 
t.ex. de som har farliga arbeten i industrin där de lätt kan skada sig eller de 
som arbetar längre bort från hemmet utan skydd av familjen 

Skolan är en mycket stor och viktig del i barnens vardagsliv. Det är i sko-
lan som de möter sina vänner. Den ger struktur och en känsla av mening för 
dagen. Varje skola i världen har samma baskoncept: en lärare som lär ut och 
elever som lär. Denna struktur och säkerhet är viktig för varje barn och än 
mer så för flyktingbarn som har varit med om svåra uppbrott och våldsamhe-
ter och i det nya landet får möta nya okända situationer och miljöer. De fles-
ta av de colombianska flyktingbarnen får också en plats i den venezuelanska 
skolan, även om det för en hel del tar relativt lång tid. Men det är inte lätt att 
komma som ny elev till en okänd skola och speciellt inte i ett nytt land. De 
colombianska flyktingbarnen är dock lyckligt lottade i det att de talar samma 
språk, spanska, som de venezuelanska barnen. Det är en fördel som många 
flyktingar i andra delar av världen inte har. Dock har några av de colombi-
anska barnen haft en del mindre problem med den spanska dialekten som de 
talar i Venezuela. Den venezuelanska fysiska skolmiljön, skolkulturen och 
skolämnena är också ganska sig lika.  

Många flyktingbarn möter ofta svårigheter som gör att de inte kan gå i 
skolan längre eller kortare tid. En tredjedel av flyktingbarnen går inte i sko-
lan och majoriteten av barnen har varit från skolan under en längre tid. Det 
är många faktorer som sammanfaller: flytten eller flyttningarna, skolfrånvaro 
för att de måste arbeta, inga pengar för at köpa nödvändigt skolmaterial eller 
skoluniform, och avsaknaden av identifikations- och betygsdokumentation. 
Till det kommer nya skolämnen i Venezuela i vilka de ofta blir underkända 
eftersom de inte får någon extra hjälp. Dessa faktorer gör att de ofta får gå 
om samma klass och ibland flera gånger. Nästan hälften har gått om ett skol-
år. Detta medför att skolmotivationen minskar och risken ökar att barnen 
slutar skolan i unga år. 

Fördelen med Venezuela är att det finns en mycket bra progressiv barnlag 
som ger alla barn rätt till skola, oavsett om de är venezuelaner eller utlän-
ningar. Några år tidigare var det ett problem att myndigheterna inte kände till 
lagen, men numer har skolorna blivit bättre informerade och flyktingbarnen 
får fortare en skolplats.  

Barnen tycker om att gå i skolan och de verkar inte heller ha så mycket 
problem i skolan när de väl kommit in. I kontrast till många andra flykting-
barn i världen har de colombianska flyktingbarnen några stora fördelar: kul-
turen och historien är i stort sett de samma, deras utseende gör att det fysiskt 
inte går att särskilja dem från venezuelanerna och kanske det viktigaste som 
redan nämnts, språket, spanskan som i princip är densamma i båda länderna, 
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bortsett från lite dialektala uttryck och begreppsvariationer. Gränsregionen 
har också en historia av colombiansk migration fram och tillbaka över grän-
sen. Det är vanligt att många har arbetat en period i Venezuela och att de har 
släktingar bosatta på båda sidorna av gränsen. Dessa faktorer hjälper barnen 
att integreras i skolan och samhället. Trots dessa positiva likheter säger en 
tredjedel av flyktingbarnen vid en mer ingående förfrågan att de mött okun-
nighet, byråkrati och främlingsfobi. Detta visar på vikten av att flyktingbar-
nens situation och rättigheter uppmärksammas och att information sprids på 
ett bättre sätt. 

Fritid och lek är en viktig del av alla barns liv. Flyktingbarnen säger att de 
har tid att leka, men det verkar som de inte har mycket att göra. Det finns 
knappt några organiserade aktiviteter och genom att den ekonomiska verk-
ligheten är svår finns det inte medel till leksaker. Pojkarna spelar fotboll när 
de har en boll, men flickorna har mycket få sociala aktiviteter. De äldre 
flickorna, speciellt de äldre tonåringarna, är mer avskärmade eftersom de 
ofta är inne i huset och får hjälpa till med hushållsgöromålen. Många gånger 
är de också mer eller mindre förbjudna att lämna huset, bakom detta verkar 
det finnas en tanke att flickorna måste beskyddas från män eller pojkar som 
skulle kunna ta sig friheter med dem. Inte bara föräldrarna utan också lärarna 
har svårt att prata om sexualitet i den katolskt färgade kulturen. En tiondel av 
de intervjuade flickorna hade blivit gravida i tidiga tonåren. Det kan bl.a. 
bero på andras inflytande eller kanske en längtan av att bli någon. En hård 
värld har inte så mycket att erbjuda fattiga flickor, om de inte kan få pengar 
eller studier kan de åtminstone få moderskap som ger dem starkare status 
och säkerhet.  

 

Känna, uppleva och klara 
 
Majoriteten av flyktingbarnen säger att de mår bra. De känner sig i allmänhet 
fysiskt friska och generellt glada. De tycker om att gå och arbeta och de trivs 
med att gå i skolan.  

När det gäller deras fysiska hälsa så är det tur att de känner sig friska, för 
det är relativt vanligt att de inte har pengar till att köpa medicin när de behö-
ver den. Det också vanligt att det inte så finns så mycket mat på bordet och 
ibland ingen alls. Dessutom är näringsvärdet mycket lågt i den ensidiga kos-
ten. Grovt sagt överlever de på ris och majsbröd.  

När det gäller flyktingbarnens psykiska hälsa kan man fråga sig hur de 
kan säga att de mår bra och är glada. De som har varit och fortfarande är 
med om så många svårigheter och starka upplevelser. Barns humör och 
känslor verkar vara mycket beroende av deras aktuella livssituation. Som 
nämnts tidigare, det gemensamma språket, kulturen och deras likartade utse-
ende hjälper till en smidigare integrering. Men det är odiskutabelt att lev-
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nadssituationen är väldigt hård, med dåliga hus eller mer skjul, den mycket 
ansträngda ekonomiska situationen och bristen på mat etc.  

Barn är påverkade av hur deras föräldrar mår. Mer än hälften av barnen 
säger att deras föräldrar är mer lugna i Venezuela och två av tre barn ut-
trycker att föräldrarna har förändrats positivt i jämförelse med hur de var när 
de bodde i Colombia. Bara ett barn säger att det blivit mer gräl i Venezuela. 
Men det svävar ett mörkt moln över flyktingbarnen, något som dyker upp 
någon gång och ibland t.o.m. överskuggar allting annat, minnena av våld och 
död från åren i Colombia. Majoriteten av flyktingbarnen har sett våld och 
nästan alla har sett döda kroppar. Lite mindre än hälften av dem har erfaren-
het av att någon från de väpnade grupperna har skadat eller försökt skada 
någon familjemedlem eller släkting. Det är sådana upplevelser som blir kvar 
i deras minnen. Ibland kan viss påverkan ses av deras upplevelser, som t.ex. 
att nästan hälften av dem är rädda när de ser venezuelansk polis eller militär.  
De ger också uttryck på olika sätt för en rädsla och otrygghet över att perso-
ner eller sympatisörer till de väpnade grupperna även finns i gränstrakten i 
Venezuela. Det mer allmänna våldet, med t.ex. kidnappningar, dödande av 
små kriminella och rån samt det alltid existerande och överskuggande svarta 
krigsminnesmolnet gör att barnen får kämpa för att inte gå in i rädslor och 
otrygghetskänslor. Det är inte förvånande att väldigt många flyktingbarn vill 
till en större stad som är längre bort från gränsen, till en säkrare och tryggare 
plats i Venezuela.  

Trots alla problem är det dock ingen tvekan om att de intervjuade flyk-
tingbarnen klarar att förhålla sig till och anpassa sig väl till den nuvarande 
flyktingsituationen. Barnen lever för dagen och accepterar eller ser ganska 
positivt på de nya förutsättningarna. Till exempel säger hälften av flykting-
barnen att på en skala är deras ekonomiska situation ”sådär”, dvs. att den är i 
mitten av skalan, och bara en av tio beskriver den som dålig eller riktigt då-
lig. Från ett mer vuxet sätt att se på ekonomin skulle säkert de flesta beskriva 
den som mycket svår. Så sammanfattningsvis verkar trots allt de flesta flyk-
tingbarn må förvånansvärt bra. 

Barnuppfostran i Latinamerika är ofta mer auktoritär och det är inte ovan-
ligt med aga, men ändå är de allra flesta positiva till sin uppfostran. De flesta 
upplever också att deras föräldrar respekterar och lyssnar på dem. Men 
många av barnen berättar dock att de inte blev tillfrågade eller ens informe-
rade om beslutet att flytta till ett annat land eller att söka asyl. Generellt vet 
de inte vad det innebär att söka asyl i eller att de faktiskt som personer har 
sökt asyl. Det verkar som om deras föräldrar och organisationerna som arbe-
tar med flyktingarna inte har lyckats sprida informationen om vad det hela 
handlar om. Barnen vet inte heller vad de olika organisationerna står för. Det 
finns en spridd idé, inte minst i Sydamerika, att det är bättre att inte uppröra 
eller störa barnens mer naiva och positiva syn på världen, i enlighet med 
uttrycket ”vad man inte vet kan inte skada en”. Men det är nästan omöjligt 
att undvika att barn kommer att förstå att någonting är på gång och deras 
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fantasier om vad som hänt eller kan hända blir ofta mycket mer skrämmande 
än sanningen. Många gånger är det också så att de vuxna själva finner situa-
tionen så svår att förklara eller är så emotionellt plågade av den att de väljer, 
kanske omedvetet, att inte prata om dem. Med alla de förändringar som skett 
i flyktingbarnens liv, orsakade av våldet, flykten och flyktingskapet, hamnar 
de i en större utsatthet och sårbarhet. I tiden för återuppbyggnaden av livet i 
en ny flyktingmiljö borde det vara speciellt viktigt att barnen får en tillräck-
lig och åldersrelaterad förståelse för vad som händer runt dem. Genom att 
låta barn delta i viktiga beslut eller åtminstone bli informerade om vad som 
händer och kommer att hända, kan de skapa sig en bild och en någorlunda 
begriplig struktur av sin värld. Denna mer realistiska bild kan hjälpa till att 
ge dem en trygghet och möjlighet till att klara av de nya utmaningarna som 
de kommer att möta. 

Som tidigare sagt, flyktingbarnen fokuserar på nutiden, och har en positiv 
inställning och kan se möjligheter i framtiden. Mer än hälften vill fortsätta 
att studera och få ett yrke. Oftast drömmer de om att bli läkare eller lärare, 
att bli någon i livet. Även om de är relativt nöjda med livet i Venezuela så 
saknar många det liv de hade i Colombia, som det var innan våldet mer på-
tagligt kom in i deras liv. De saknar sitt hus och saker som de hade där, sko-
lan, vännerna och släktingarna som är kvar. Många vill åka och besöka sin 
hemtrakt, men majoriteten vill inte återvända till Colombia pga. av våldet 
och de väpnade grupperna. För andra har livet ändå blivit bättre som helhet 
för familjen, eftersom de inte alltid hade det så bra i Colombia. Flyktingbar-
nen verkar inställda på att bygga sig en framtid i Venezuela, helst i en större 
stad där det finns mer möjligheter och som ligger längre från de osäkra 
gränsområdena, med sina väpnade grupper och våld som påminner dem om 
våldet i Colombia. I alla flyktingbarnens berättelser är det en sak som verkar 
överskugga allting annat, det som trots allt finns i Venezuela, lugnet och 
freden.  

I den karläggande undersökningen framkommer sammanfattningsvis en 
bild av barn som varit med om många svåra saker: krig, våld, trauma och 
uppbrott, samt fattigdom med miserabla boendeförhållanden och brist på mat 
och medicin. Trots detta och mer därtill ger de utifrån sett ett förvånansvärt 
opåverkat, robust och sunt intryck. Flyktingbarnens optimistiska livsinställ-
ning gör att de snarare verkar se möjligheterna än gräver ner sig i problemen. 
De tar tag i och lyckas också klara av de flesta av de utmanande problem 
som de ställs inför. 

Det är dock viktigt att bilden av de robusta och sunda flyktingbarnen inte 
feltolkas till ett uttryck för att barnen klarar allting så bra själva, att de inte 
behöver någon mer hjälp. Det är tvärtom oerhört angeläget att flyktingbarnen 
och deras familjer får hjälp till en rimlig chans, som kan göra det möjligt att 
klara den nya flyktingsituationen. I det praktiska arbetet gällande bistånds-
projekt för flyktingar blir det således viktigt att fråga dem som själva är be-
rörda, som personligen faktiskt vet vad de mest behöver. Majoriteten av 
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barnen säger att de behöver ekonomisk hjälp, en handräckning till att köpa 
skolmaterial, skoluniform och skor till sig själva och att familjen behöver 
stöd med mat, bostad och medicin. Utmaningarna och problemen kan bli så 
många eller gigantiska att de fäller flyktingfamiljen, men med stöd kan för-
äldrarna och barnen få en chans och möjlighet att fortsätta framåt.  

Efter slutförd kartläggning följde tidsmässigt analysen av kvalitativa data, 
dvs. en fördjupad analys av några av barnens berättelser. Trots det besöks 
härefter först ett annat ”rum”, som visar hur en colombiansk flyktingfamilj i 
Sverige ser på sin situation. Vid dessa djupintervjuer hade redan en version 
av teorin växt fram, vilken fallstudien utvecklade och fördjupade. Tanken 
med presentationsordningen är att genom fallstudien introducera och grunda 
för den resulterade genererade teorins tankegångar och begrepp som presen-
teras i den nästkommande fasen. 
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5. Fas II. En colombiansk flyktingfamilj i 
Sverige 

En colombiansk flyktingfamilj i Sverige kommer här att berätta om sina liv 
som flyktingar och om sin situation i ett nytt främmande land. I centrum är 
ett par colombianska flyktingbarn i ett familjesammanhang. Familjen flydde 
först från hemlandet Colombia till grannlandet Venezuela, och kom efter ett 
par år till Sverige. Flyktingbarnen Carlos och Maria, som nu har hunnit bli 
äldre ungdomar, är i fokus men också deras föräldrar berättar om hur de 
personligen ser på livet som flyktingar. Deras tankar om livet i framför allt 
Sverige kommer att illustrera hur olika, eller lika, människor kan se på sam-
ma flyktingsituation.  

Med fallstudien gavs även en möjlighet till att höra om flyktingungdo-
marna kunde känna igen sig i den genererade teorin100, och att se om den 
genererade teorin skulle fungera (”work”),101 och vara tillämpningsbar på 
flyktingungdomars berättelser i ett annat mycket mer annorlunda flykting-
mottagarland, dvs. Sverige. Fallstudien hjälpte också till att klargöra och 
vidareutveckla den genererade teorin. Intervjuerna genomfördes således 
samtidigt som teorin höll på att utvecklas. Föräldrarnas berättelser i fallstu-
dien kommer att kontrastera och förtydliga ungdomarnas situation och möj-
ligheter. Fallstudien utgör ett försök i att se om den genererade teorin även 
skulle kunna fungera i flyktingföräldrarnas, två äldre vuxnas, situation.  

Min första kontakt med familjen i Venezuela var i egenskap av tjänste-
man på UNHCR och de fick då hjälp med främst asylansökan. Senare inter-
vjuade jag Carlos och hans mor i samband med den större flyktingintervju-
undersökningen från Venezuela, och fallstudien i Sverige blev en detaljrik 
fördjupning av deras liv. Väl i Sverige återtogs kontakten med familjen i 
form av sporadisk telefonkontakt med främst fadern under ett och halvt år. 
Intervjuerna gjordes på spanska och hade formen av öppna, relativt ostruktu-
rerade och lyssnande samtal, där deras flyktingsituation i Sverige var ut-
gångspunkten. Den äldre sonen som nu bor i en annan stad intervjuades inte. 

Inledningsvis görs en kortfattad beskrivning av familjens historia. Däref-
ter kommer samtalen med Carlos, Maria, modern och fadern, att presenteras 
i avsnitt som förhoppningsvis kan ge en bakgrund och förståelse för de be-

                               
100 Den genererade teorin presenteras senare i Fas III.  
101 Goldstein-Kyaga, 2000. 
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grepp som kommer att presenteras i nästkommande resultatfas. Avsnitten är 
därför tematiskt uppdelade efter viktiga områden och följer presentationen 
av de kommande teoribegreppen. Begreppen som senare kommer att redovi-
sa är intimt förknippade med varandra, en viss sak berör ofta andra saker. 
Detta medför att även här i fallstudien kan vissa berättade händelser i viss 
mån bli repeterade och refererade till i olika avsnitt. Men för att underlätta 
förståelsen kommer ibland vissa delar av händelserna, som logiskt och struk-
turmässigt borde vara under andra avsnitt, att framföras under ett och samma 
avsnitt. Tanken är att det ska vara deras egna ord och tankar, antingen citera-
de eller sammanfattade, som här ska tala för sig. Jag kommer dock att göra 
en del tolkningar samt vissa personliga kommentarer och reflektioner. 

Därefter kommer ett avslutande avsnitt som förtydligar flyktingskapets si-
tuation och möjligheter för en flyktingfamilj. Barnens respektive föräldrar-
nas situation och möjligheter sammanfattas, kontrasteras och struktureras 
utifrån familjens tre flyktingsituationer: hemlandet Colombia, grannlandet 
Venezuela och det främmande landet Sverige. Här kommer även att visas 
hur olika, eller lika, individerna i en och samma familj kan se på samma 
flyktingsituation. Detta sammanfattande och kontrasterande slutavsnitt av 
fallstudien har gjorts så fristående att det kan förstås och läsas separat. 

 

Bakgrund  
 
Familjen kommer från landsbygden i Colombia där den ägde ett litet hus och 
arbetade med jordbruk. Fadern blev misstänkt från båda stridsparterna att 
vara medlem eller sympatisör till den andra gruppen, antingen med FARC – 
vänstergerillan, eller med AUC – högergerillan. Familjen blev då tvungen att 
överge sin lilla bondgård och flytta till huvudstaden Bogota. I mångmiljon-
stadens stora fattigförorter var det lättare att vara anonym. Carlos och hans 
yngre syster gick där en tid i internatskola. Carlos far började dock engagera 
sig lokalpolitiskt för internflyktingarnas situation i fattigförorten, med på-
följd att situationen än en gång blev hotande för honom och även för hans 
familj.  

De flydde då till Venezuela och väl där fick de kontakt med UNHCR och 
sökte asyl i landet. Familjen flyttade ett par gånger och under en tid hade 
modern jobb på en restaurang. Senare lyckades de med lite ekonomiskt stöd 
starta upp en mycket liten kvartersaffär. Maria började rätt snart i skolan där 
hon placerade i en lägre årskurs och anpassade sig snabbt. Under största 
delen av familjens tid i Venezuela gick hon i skolan. Carlos hade däremot 
svårt att få en plats i skolan. Han var lite äldre och skolbyråkratin blev då 
krångligare. Eftersom de vid flykten inte fått med sig hans colombianska 
betyg blev även han placerad i en lägre årskurs än den han egentligen borde 
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ha placerats i. I Venezuela läser man ett par specialämnen som man inte gör i 
Colombia. Carlos fick därför inte godkänt i de nya ämnena och skulle följ-
aktligen bli tvungen att gå om ett år. Han gick endast några månader i skolan 
och läste sedan bara en liten datakurs vid sidan om. Så småningom började 
han arbeta lite med att sälja glasspinnar i en närliggande stad. Fadern och 
den äldre brodern jobbade en del på tillfälliga arbeten, mestadels inom jord-
bruket. 

Efter ett par år blev familjen återigen tvungen att fly, fadern hade blivit 
igenkänd av några landsmän när han var i staden och kände sig hotad. Famil-
jen flydde denna gång inom landet, till en storstad som låg långt från gräns-
området där de tidigare bott. Maria började i skolan igen och Carlos började 
arbeta på heltid, bl.a. med att tvätta bussar. Men även i den stora staden hän-
de hotande och oroande saker som gjorde att de inte ens var säkra där. Ge-
nom UNHCR:s försorg ordnades det därför så att familjen kunde resa till 
Sverige där de fick flyktingstatus.  

Familjen har nu bott i den lilla svenska staden i några år, men Carlos sto-
rebror bor i en annan stad. När de kom dit började familjen läsa svenska och 
Maria kom först till en förberedelseklass i svenska innan hon blev inplacerad 
i en svensk åttondeklass, och nu läser hon individuellt program på gymnasi-
et. Maria bor kvar hos fadern efter att föräldrarna separerade efter ett par år. 
Carlos flyttade bara några månader efter ankomsten till Sverige ihop med en 
svensk flickvän, och studerar nu komvux på gymnasienivå. Numera lever 
både han och modern ensamma i var sin egen liten lägenhet. Föräldrarna 
läser fortfarande svenska, de söker jobb och har haft praktikplatser men de 
har inte fått någon anställning. Arbetsläget är kärvt i den lilla staden där de 
bor.  

Samtalen kommer i nästa avsnitt att dispositionsmässigt presenteras, som 
tidigare nämnts, med tanke på den genererade teorin som kommer att redovi-
sas i nästa resultatfas. Detta för att på så sätt öka förståelsen för vad den 
framväxande teorin handlar om.  
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Upptäcka utvägar 
 
I en flyktingsituation möter flyktingbarn många nya situationer, problem 
som är både spännande och otäcka. De blir tvungna att ta tag i dessa om-
ställningar när de möter dem. Hur de kan klara av den aktuella situationen 
påverkas av de erfarenheter som de varit med om i livet. Lärdomar som har 
gjort dem till det de är idag. Dessa erfarenheter hjälper dem att kunna klara 
de nya, aktuella situationerna och att se framåt, att finna möjligheter. 

 
I: Tror du, i en fantasi, att om du inte gjort denna resa till Venezuela och Sve-
rige, att du skulle ha varit densamme? 
Carlos i Sverige: Nej, såklart inte, för att allt som har hänt mig sen jag läm-
nade Venezuela eller sedan jag lämnade Colombia, har hjälpt mig att utveck-
la och förvandla mig till den person som jag är idag. Så jag tänker inte på att 
jag inte är där, utan jag är i detta ögonblick här och jag behöver se på det. 
Tänka på de saker som jag har lärt mig för länge sedan, och jag väntar på 
dem som kommer att komma till mig, för att kunna fortsätta gå framåt. 

 
Vad tar Maria upp mer spontant om livet i Sverige? Vad är viktigt i första 

hand när hon får en öppen fråga: Hur är ditt liv här i Sverige? 
 
Maria: Ja, vårt liv i Sverige är mycket bättre än i Colombia och i Venezuela. 
Vi har våra möjligheter till studier, bättre liv, mer lugn, men det fattas alltid 
något, hur ska jag säga, kanske familjen, familjen som man hade där. Eller att 
hela världen där pratade ditt språk, hade samma traditioner. Här är allt lite 
annorlunda, folk går nästan inte ut, pratar inte mycket, är mycket tystlåtna, 
mycket oberoende. Ja, lite så är det.  

 
Maria framhäver att det finns möjligheter, att de har det mycket bättre här 

i Sverige än både i Colombia och i Venezuela, en chans till något bättre. Det 
som spontant först kommer upp är möjligheterna till en bättre framtid genom 
studier, därefter framtidstron och drömmen om ett bättre liv (här tolkat eko-
nomiskt liv), som baseras på en grund av lugn och fred.  
 

Hinder eller chanser 
 
En flykt innebär alltid ett stort påtvingat uppbrott, med allt som det innebär 
med sorg, oro och minnen av det som varit, t.ex. saknaden efter släktingar, 
något som finns kvar i bagaget var man än kommer. Maria har själv upplevt 
omställningarna som flyktingbarn har att ta tag i, t.ex. språksvårigheter och 
kulturskillnader. Livet som flykting i ett grannland som Venezuela, med 
mycket som är ganska likt det tidigare kända, är förmodligen fyllt med andra 
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utmaningar än livet som flykting i ett främmande land, med en helt annor-
lunda kultur och språk. Men trots allt så poängterar Maria de positiva möj-
ligheterna, och tar också upp möjligheten till lugn och fred i Sverige. Käns-
lan av lugn och trygghet ger bättre förutsättningar, en bas, för att kunna ta itu 
med utmaningarna och kunna se och finna möjligheter.  

Svårigheterna är många, men Carlos säger att han vet att om man vill nå-
got så kan man, och han vet också att han har kapacitet att kunna genomföra 
det han vill. Flyktinglivets utmaningar har således gett honom en erfarenhet 
av livet, som utvecklat hans egen potential och tro på sig själv till den han är 
idag. Han har löst en hel del problem genom att arbeta hårt, och har sett att 
det har lett framåt och på så sätt växt i erfarenhet och självkänsla. Han ser nu 
med hopp och tillförsikt fram emot att han kommer att nå dit han vill en dag. 

Vid samtal om vad en utmaning är för något, så tycker Carlos inte att en 
utmaning är när det är något som bara måste göras, t.ex. skaffa pengar/arbeta 
för att få ihop till skor på fötterna. För honom är en utmaning när man har, 
eller upplever sig ha, ett val. 

 
Carlos: … men barn som är elva år vet att de inte har skor för att gå till sko-
lan och att de därför behöver tjäna pengar. Så de behöver gå och arbeta, det är 
så. /…/ … i barnens liv existerar inte dessa utmaningar, för man vet inte än så 
länge, man når den åldern där utmaningarna börjar vid 14, 15 år. Som nu, för 
att man nu börjar lära känna livet som det är, att vara med personer som kan-
ske tänker annorlunda än en själv, som har lämnat sina hem eller något sådant 
… /…/ … det är saker som de gör, det är ingen utmaning, det är något som 
man har att göra för att man behöver det. En utmaning för mig är: jag vill nå 
dit och det finns en bro och det finns krokodiler och pirayas och hur ska jag 
göra? Bron är sönder, hur ska jag göra för att passera? Det är en utmaning. 
Men när man måste göra sakerna för att man måste, det heter inte utmaning, 
det är något som är så och man kan inte ändra på det. 

 
Carlos lägger mer vikt vid utmaningar som ett ”tänkande”, som livsutma-

ningar/drömmar/visioner. Han poängterar också att man som lite äldre är 
mer medveten om sina val och strategier, medan man som barn tänker bara 
på det som måste göras. 

Carlos: … en utmaning är något som man söker, utmaning skulle jag säga är 
ett av de ögonblick som, min utmaning är att komma till universitet, komma 
att bli någon och det är en utmaning i livet, kunna nå, det är en utmaning. 
Som barn tänker man inte så mycket på vad en utmaning är, inget alls, man 
tänker på saker som man måste eller som man är tvingad att göra. 

 
Livet i det nya främmande landet med sitt främmande språk och kultur 

ger upphov till många utmaningar. För Maria som var lite yngre blev nog 
den nya, svenska skolan den största utmaningen. Maria blev i högstadiet 
utfryst, hon var annorlunda i och med språket, kulturen, utseendet och ål-
dern. Hur kände hon sig när hon började åttonde klass i den svenska klassen? 
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Maria: Bra, lärarna hjälpte mig, de förklarade för mig. Men med olika elever, 
kamrater, kom vi inte överens så väl. De såg oss som mycket konstiga. Jag 
har en väninna som jag lärde känna när jag kom till klassen för att lära mig 
svenska, en väninna från Iran. Hon heter X, och hon, jag började studera åttan 
med henne också. /…/ Ja, i klassen var vi alltid tillsammans, men svenskarna 
pratade inte med oss, de tyckte inte om att jobba i grupp tillsammans med 
oss. Vi förstod inte varför, men kanske de förstod, kanske tänkte de att det är 
för att de är utlänningar, jag vet inte. Det var inte bra personer eller jag vet 
inte, men de gick inte ihop med oss. /…/ … ja i ett och halvt år som vi stude-
rade med den klassen, mitten av åttan och hela året i nian, var det så. Det var 
till en början svårt för man känner sig så annorlunda. Vad är det? Varför pra-
tar de inte med mig? Varför tittar de så på oss? Men med tiden så vänjer man 
sig. Man vänjer sig, för man kan inte tvinga någon om någon inte tycker om 
en, och man kan inte falla hela världen i smaken. Det, nej. Vi sa: ”vi här, de 
där”. Någon gång, när vi hade arbete i biologi eller kemi, så arbetade vi till-
sammans men inte därefter. /…/ … och efter det studerade jag med samma 
klass i nian, och därefter slutade vi alla tillsammans, men jag var alltid den 
äldsta. 

 

Problem och lösning 
 
I skolan var det svårt med klasskamraterna och Maria försökte finna en lös-
ning. Hon försökte hitta ett förhållningssätt till att tackla problemen bl.a. 
genom att hon försökte rationalisera det hela genom att säga att man inte kan 
falla alla i smaken. Till slut satte hon en slags punkt, och sedan bestämde 
hon och hennes iranska väninna sig för hantera problemet genom att dra sig 
undan från gruppen. De höll sig på ett ställe och de andra på sitt ställe.  

Maria: I början ville jag inte gå till skolan, men skolan har en psykolog och 
jag pratade med psykologen, och han sa att kanske de kände så för att de 
kände sig avundsjuka på oss. Men jag förstod inte varför och så, jag vet inte. 
Så vi beslöt oss för att gå vidare, för jag var inte ensam att känna så, min 
kompis också. Vi två kände oss mycket utstötta och till sist föredrog vi var-
andra. Lärarna var mycket vänliga mot oss, och det vi behövde var lärarna, 
inte eleverna. 

 
Maria letade också efter fler möjliga lösningar till att hantera problemet. 

Hon pratade med lärarna, och hon pratade med skolpsykologen för att försö-
ka förstå varför det blev som det blev: Psykologens förklaringar och guid-
ning i den svenska kulturen blev inte särskilt klar. Men det som hon fick av 
psykologen, som i sig var mycket viktigt, var att någon lyssnade på henne 
och tog henne på allvar. Den praktiska hjälpen att reda ut det hela, verkar ha 
varit mycket knapp från skolans sida. Om det gjordes några mer försök till 
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att hjälpa upp situationen, så märkte i alla fall Maria inte av det. Det som 
däremot klart hjälpte henne mycket var att hon inte var ensam i problemet 
utan hade sin iranska väninna med sig. De var två personer som kunde hålla 
en enad front. Att känna tillhörighet/trygghet i det lilla, mot det stora, gjorde 
henne starkare. Vad var det som gjorde att hon inte slutade skolan utan ville 
fortsätta där? 

Maria: Viljan att fortsätta framåt, att fortsätta studera. /…/ Fortsätta framåt 
betyder, ta ett steg till. Jag säger att livet är som en liten trappa och ibland 
finns det mycket stora trappsteg som är som problemen, svårigheter. Man har 
att passera över dem, försöka lösa dem på bästa sätt och gå uppför det trapp-
steget på nytt. /…/ … man känner sig motiverad, det är som ett mål som jag 
har, att visa de som inte tycker om mig, de som inte tål mig, att jag kan själv, 
jag behöver inte dem, att visa att man också kan. 

 
Det finns utmaningar och problem som är som stora trappsteg. För att 

kunna gå vidare uppåt får man först försöka lösa problemen på bästa sätt: 
Därefter försöka på nytt att komma upp på nästa trappsteg och till nya utma-
ningar. Genom att ha ett mål blir Maria motiverad till att kämpa sig upp. 
Vetskapen om att hon kan och har klarat sig själv utan de andra, blir en 
härdande erfarenhet som bygger upp det egna försvaret och som gör att hon 
växer som människa. Detta gör att självkänslan växer och man vågar sig på 
nya utmaningar. 

Flera praktiska hinder har kommit i Marias väg, bl.a. ekonomiska hinder. 
Ett sätt att lösa dessa har varit att skaffa ett sommarjobb, vilket hon gjorde 
förra året. Arbetet gav mer än bara en ekonomisk vinst, hon fick också mer 
kontakt med andra äldre svenskar som var mer öppna och positiva mot en 
ung latinsk tonåring. Arbetet i sig gick också bra, vilket ledde till en utveck-
ling som gav henne ett ännu bättre självförtroende.  

Carlos berättar om stora skillnader som han möter i Sverige jämfört med 
det han varit van vid. Ett möjligt sätt att förhålla sig till de stora olikheterna 
blir att anpassa sig.  

Carlos: … för oss väldigt mycket, men liksom ni behöver anpassa er till de 
saker som ni reser till, ja om ni åker till Rom behöver ni anpassa er till det 
som är Rom, till det som Rom har. Det är samma fråga, jag är inte härifrån 
men genom att bo här, ha mina saker här, så behöver jag anpassa mig och det 
har jag gjort. Jag är förtjust i att vara i Sverige. Det är det som jag ser för 
framtiden. Jag tänker inte bo i Colombia, inte i Sydamerika heller, aldrig, för 
att jag inte tänker göra det.  

 
Men livet är komplicerat, det är inte bara en rak väg. Vägen i livet blir 

ibland krokig och det kan då vara svårt att inte bli åksjuk och kunna ha fort-
satt fokus på målet. Lösningar kan vara svåra att se och ibland fungerar de 
inte som de ska. Carlos säger t.ex. att han på senare tid inte har lyckats göra 
sitt bästa i studierna. Han säger att han kommer lösa problemet genom att 
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först ta itu med några olika problem som han har och som fortfarande påver-
kar honom. I första hand tänker han koncentrera sig på att lösa dem och där-
efter fokusera på studierna igen. Om ett par år, lite senare än Carlos verkar 
ha tänkt sig från början, tror han sig vara färdig för att börja på universitetet.  

En annan närliggande lösningsstrategi som han använder är att när han 
känner att han har energi, då tänker han på problemen. Och när han inte har 
energi, då lämnar han dem därhän. Han vet att problemen inte försvinner 
utan förblir kvar, men han lämnar dem där och när han återfår energin, då 
tillåter han sig att börja känna och tänka på dem igen.  

Carlos: ... när jag har energi så tänker jag på det, jag känner och tänker: Vad 
kan jag lösa? Vad kan jag göra? Och när jag inte har, ja, då lämnar jag det så, 
så att det stannar där borta. Men nu lämnar jag det och när jag får energin 
tillbaka då känner jag och börjar tänka igen. Det är den bästa metoden att 
göra det på som jag har hittat inom mig, och framtill nu har den fungerat 
mycket bra för mig. 

 
Förutom de problem som upptar honom har skolan också blivit svårare. 

En utmaning som han nu står inför är att klara av en kurs med svårare fack-
uttryck. Lösningen blir att mentalt tänka och använda sin erfarenhet av att 
han kan, har klarat och löst tidigare kurser, och på så sätt få energin att käm-
pa sig igenom och slutföra kursen.  

Carlos: ... vill man lära sig, så lär man sig, för att det är så hjärnan, allt vad 
man vill ge henne tar den emot, bara att man har, att ha kraften, kapaciteten 
och viljan att göra det. 

 

Erfarenheter och utveckling  
 
I och med att Carlos ser möjligheter och ofta klarar av att lösa utmaningarna 
leder det hela till erfarenhet och utveckling. När resultatet av lösningen blir 
positiv leder det ofta till en positiv utveckling. Han får ett starkare självför-
troende och en bättre kompetens, vilket i förlängningen kommer att hjälpa 
och sporra honom till att fortsätta studera. Andra lösningsstrategier som han 
använder är att bege sig ut, upptäcka och omfamna det nya. Carlos säger att 
fly och lämna sitt land gör ont till en början, men med tiden ser man föränd-
ringarna. Det som hänt under vägen har gjort att han har utvecklats. Han 
verkar framhäva vikten av att se möjligheterna för att kunna lösa utmaning-
arna. Att se framåt och strategiskt välja att inte tänka negativt på svårighe-
terna/utmaningarna, utan istället se möjligheterna. 
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Carlos: Våldet ser man över allt i Colombia. Om man får chansen att åka till 
en mer lugn plats, en annan plats än Colombia där det finns mycket våld, så 
klart att det gör ont i början. Men med tiden så kommer man se förändringen 
som det har gett mig. Detta har hjälpt mig och har gjort att jag gått framåt. 
Det är saker som man inte kan sätta sig ner och tänka negativt på. Hur ska jag 
göra? Hur kommer jag dit? Kulturen? Språket? Och dessa saker, man behö-
ver ge sig möjligheten att se däråt. /…/ ... man har att gå framåt, man tänker 
på saker och ser vad framtiden har i beredskap. /…/ ... men jag har således att 
vänta, leva de ögonblick som jag har, möjligheterna som jag har och leva 
dem så väl som jag bara kan. Och vänta på att det händer, det som ödet har i 
beredskap för mig, tänker jag, och det är så som jag ser på saken. Och att man 
behöver arbeta, ja för att bli en bättre människa och det har jag gjort jätte-
mycket ... 

 
Carlos bor numer ensam i en liten lägenhet. Han har relativt nyligen sepa-

rerat från sin flickvän och har knappt någon kontakt med sin egen familj. 
När vi kommer in på om han känner sig ensam ibland, så framkommer det 
att vara ensam är något som är relativt nytt för honom: 

Carlos: Ibland, men ensamhet är inte dåligt, men man behöver lära sig att 
sköta den. Om jag känner mig ensam så börjar jag lyssna på musik, läsa en 
bok, går ut och går ... /…/ Jag har vant mig ... /…/ Jag är inte sådan och det 
har inte med att göra att jag skulle vara latinare, människan förändras, männi-
skan vänjer sig vid det som livet ger. 

 
Förutom lösningen i att hitta vissa praktiska aktiviteter för att klara en-

samheten finns en annan, mer generell och icke kulturbunden lösningsfaktor 
som hjälper – tiden. Den blir även ett växande, ett vänjande och ett accepte-
rande av något som var svårt. 

Har Maria lyckats lära sig något av utmaningen, utfrysningen som hon ut-
sattes för i högstadiet? 

Maria: … kanske man i ett ögonblick ser någon och säger att den faller mig 
inte i smaken som den pratar. För har man inte upplevt det själv, för när man 
har upplevt det och någon gör så mot en, detta borde inte göras mot folk. /…/ 
Det lämnar en lärdom att man ska lära känna personerna först och sedan be-
stämmer man sig för att fortsätta prata, ja om de är tillförlitliga, ja om det är 
för en bra sak, att sakerna går bra, att de inte ger problem. Men det är mycket 
fult att de säger: ni passar mig inte utan att veta hur personen tänker … 

 
Maria har växt med sina erfarenheter, t.ex. har hon genom egen erfarenhet 

lärt sig att inte vara så fördomsfull, att inte bara bedöma en människa rakt 
upp och ner utan att veta mer om henne. Hon har lärt sig att för framtiden 
använda strategin att först lära känna personen lite, och sedan bestämma sig 
för om det är en bra människa eller inte innan hon går vidare. Denna erfa-
renhet som Maria skaffat sig kommer att hjälpa henne att kommunicera och 
förstå andra människor i framtiden. Denna utveckling kommer också att 
positivt påverka hennes självkänsla. 
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Självkänsla och identitet 
 
För alla, men kanske i än högre grad för flyktingbarn som möter en okänd 
och otrygg värld, är tron på sig själv och att veta vem man är en bas för 
trygghet och att klara av alla omställningar. Den självkänsla och identitet 
man har och har haft, påverkar dels hur man blir och dels ens drömmar och 
planer om framtiden. Maria är stolt över att vara colombianska. Men hon 
känner att hon inte kan återvända till Colombia, för att där är livet så osäkert. 
Skulle det emellertid bli fred i Colombia, då skulle hon återvända: 

Maria: Colombia är ett mycket fint land, trots sina problem, är mitt land, och 
jag är stolt över att vara colombianska, men det är inte ett land som man kan 
ha ett stabilt liv i. /…/ … ja därför att där är min släkt, mina vänner och mitt 
liv, därifrån är jag. Så jag säger att det mest logiska är att återvända. 

 
Men hennes tro på sig själv har inte alltid varit så stark, den har påverkats 

av svårigheter som hon mött. Hon har tidvis mått mycket dåligt, men sedan 
har framtidstron och kraften tagit över. Maria tog tag i sitt liv och fokuserade 
på studierna vilket ledde till att det gick bra i skolan och att det kändes som 
att allt blev bra.  

 
Maria: Under en tid var min självkänsla mycket dålig, med problemen med 
min pappa, min mamma hade flyttat, min bror kom inte hem och hälsade på. 
Jag var med mina väninnor. Jag kände mig mycket ensam. Jag längtade 
mycket efter att vara i Venezuela med mina vänner. Man saknar sitt folk, sina 
saker trots att man inte har samma bekvämligheter. Jag är en av de personer 
som tänker att pengar inte är allt. Så jag mådde mycket dåligt av allt och 
tänkte många saker, men senare sa jag: ta tag i det, vara ledsen hjälper mig 
inte, för inte framåt. Jag behöver fortsätta framåt, behöver bli någon i livet 
och jag gjorde mitt hjärta modigt och fortsatte framåt, och jag la manken till 
att studera flitigt och nu är allt bra.  
I: Hur var din självkänsla i åttan, när du var i Sverige? 
Maria: På grund av de andra eleverna mådde jag mycket dåligt, för man kän-
de sig tillbakavisad, man känner sig dålig, som hur de säger till en, de tittar 
konstigt på en. Om fröken sa: Ni arbetar i en grupp, sa de: ”jag vill inte”. Det 
är som om ni skulle ha haft en smittsam sjukdom och man känner sig mycket 
dålig. Och alltså var det inte vidare bra, men sedan bestämde jag att jag ska 
visa dem, att om de inte ville vara med mig så kunde jag själv, så det hjälpte 
mig mycket. 

.  
Både Maria och modern är säkra på sin nationella colombianska identitet, 

denna starka och grundade identitet ger en trygghet och säkerhet som hjälper 
dem i en svårbegriplig ny kultur.  

Modern: Kommer alltid att vara colombianska, om jag så inte kan återvända 
till mitt land. 
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Men för Carlos är den nationella identiteten mer laddad och aktuell, det 
dyker upp redan i de första meningarna om hur livet är i Sverige.  

Carlos: Så i en mening är det lite olustigt, jag känner mig inte, jag är inte 
svensk, men inte heller har jag den känslan att jag känner mig som colombi-
an. 

 
Det är inte lätt att inte riktigt veta vem man är, eller hur andra ser på en. 

Carlos skulle vilja spegla sig i sina släktingars ögon i ett framtida möte, han 
är osäker på vad de kommer att säga om honom. Den han varit, är och kom-
mer att bli, kommer också till uttryck när han svarar på varför han vill bli 
flyktingbiståndsarbetare. 

Carlos: Därför att jag är en person som hjälper alla som behöver hjälp och jag 
tycker om att lära känna andra kulturer, andra personer, andra språk. Hjälpa 
till att öppna ögonen på personerna.  

 
Inledningsvis berättade Carlos hur han har förändrats under flyktens gång 

till den han är idag. Han är medveten om att det som han har varit med om 
och lärt sig under livets gång, har format honom till den han är idag. Dessa 
erfarenheter räknar han med kommer att hjälpa honom framåt. De utmaning-
ar han varit med om tidigare som internflykting och flykting i Venezuela, har 
lett till att han valt olika lösningsstrategier. Dessa har format honom till den 
han är idag och blir en grund att stå på för livet i framtiden. Hur var hans 
självkänsla i storstaden i Venezuela? 

 
Carlos: Jag tänkte inte. Vet du varför? För att jag förr i världen inte visste vad 
det var att slå mig ned själv en stund och tänka på sakerna som har hänt mig i 
livet, utan jag levde livet för att leva det. Jag hade ett arbete, hade det jag vil-
le, gjorde det jag ville. Nu för tiden har jag möjligheten att sätta mig ner när-
jag vill vara ensam och analysera sakerna, se sakerna, tänka som jag vill. Vad 
jag inte vill är en annan sak, till skillnad, finns skillnader i livet. 

 
Carlos uttrycker att han i Venezuela var mycket aktiv och inte hade tid att 

tänka. Men nu i Sverige har han tid att försöka analysera sig själv. Han upp-
lever sig nu ha en stark självkänsla, något som han anser beror på att han 
psykologiskt kan stänga in det som varit svårt och traumatiskt, och istället 
aktivera och fokusera sig på annat. 

Carlos: Finns, klart att det finns, men jag låter det inte vinna över mig, jag 
vann. Det finns här det som skulle vilja komma ut, men jag är mer starkare, 
min personlighet är mer hård, så jag har det inom mig. Jag har min självkäns-
la så stor att om det kan komma ut, så kan det inte påverka på mig, förutom 
om jag förslagsvis inte vill låta det komma ut. Jag har det lugnt, letar efter 
andra saker att göra och andra saker att använda min tid på, studier. 
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Fadern är en mycket social, extrovert man och lite av en ledare, som i Co-
lombia och Venezuela klarat av flera hotande situationer, flera flyttningar 
och alltid tillsammans med sin fru klarat av att ge familjen mat och bostad. 
Han har varit en man med en stark självkänsla, men den har tyvärr minskat 
väsentligt under tiden i Sverige. Numer känner han sig maktlös och kan inte 
så lätt stänga av t.ex. den oro som han har för släktingar i Colombia, eller att 
han inte har något arbete. Dessa faktorer bidrar starkt till den huvudvärk som 
han har fått i skolan och för vilken han nu är sjukskriven.  

Fadern: Därför jag känner mig oduglig, när de behöver mig och jag kan inte 
hjälpa dem, jag känner mig otillräcklig därför att jag inte har. Om jag ger av 
det som staten ger mig här, tar det för att hjälpa dem. Med vad betalar jag 
räkningarna? Med vad betalar jag hyran? Med vad äter jag? Jag får ingenting 
kvar. Så vad gör jag? Ser min familj lida och jag kan inte hjälpa dem. Jag 
känner mig som en otillräcklig person, som obrukbar, som om jag inte tjänar 
något till, så det, det är vad som skapar mer huvudvärk. 

 
När han praktiserade på lackeringsverkstaden märkte han att det löste sig 

lite när han var upptagen och koncentrerade sig på sitt jobb. 
 

Fadern: … jag behöver inte tänka, utan jag behöver vara koncentrerad i mitt 
arbete. /…/ … förstår du, så det ökar min självkänsla, att jag känner mig an-
vändbar till något, men det som tränger på mig gör mig sjuk. 

 
Trots den långa arbetslösheten och att det en tid varit en mycket svår och 

mörk period, har fadern fortfarande i vissa situationer en stark självkänsla 
med en positiv framtidstro. Han vet att han kan klara sig i de flesta situatio-
ner och arbeten, han har praktisk erfarenhet av att ha klarat av många, okän-
da och ibland mycket svåra miljöer och händelser. 

Fadern: … sanningen är att jag känner mig i form till att klara vilken situation 
som helst, eftersom jag har mina förmågor och jag vet att jag kommer att 
passa bra dit jag kommer, jag åker vart de vill, för jag har mitt sätt att vara. 

 
Modern har liksom sin ex-make inte heller mått bra under en längre tid. 

Båda menar att ett arbete är oerhört viktigt för självkänslan. Hon har tidigare 
i livet inte heller alltid mått så bra psykiskt, men har alltid varit stark, kämpat 
och klarat av uppbrott och förändringar. När hon talar om tiden i Sverige: 

Modern: … det var ett problem som golvade mig och min självkänsla var åter 
på väg att falla. Ja om jag mår bra med mitt arbete, mår jag bra som person, 
har en bra självkänsla. 

 
Moderns stabilitet minskade och var mycket darrig under en period. Men 

under samma period stöttades hennes självkänsla av det som hon faktiskt 
klarade av att göra. Hon är uppenbarligen stolt över att ha kunnat skapa ett 
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eget liv. Nyligen har hon även lyckats klara av det final prov i svenska som 
ges i slutet av invandrarundervisningen, och hon har varit på olika praktik-
platser som fungerat bra. Ensam och tomhänt kom hon till den lilla lägenhe-
ten, som hon nu själv lyckats möblera upp och tycker mycket om. Modern 
beskriver i sammanhanget att hon har förverkligat en dröm, en dröm om ett 
eget liv som hon aldrig trodde skulle kunna bli sann. 

Modern: Ja, jag känner mig mycket bekväm här, jag har en liten lägenhet, 
inte stor, inte mycket lyx, men jag trivs mycket bra här. 

 

Drivkraft och vision 
 
Något som hjälper flyktingbarn att överhuvudtaget klara av svåra perioder är 
hoppet och visionen om att det ska bli bättre. Drömmar och mål i framtiden 
får barnen att sträva framåt och blir till en drivkraft till att gå vidare.  

Carlos: Ja, jag är Carlos, jag anser mig vara en sån där person som, jag vet 
inte, har några mål och hoppas kunna uppfylla dem och detta för mig framåt.  

 
Båda syskonen vill läsa vidare och mycket av deras framtidstro och 

drömmar finns i studierna. Föräldrarnas drömmar är däremot inriktade på att 
nu få ett arbete. Modern har haft det svårt och har inte trivts med att läsa 
svenska. För fadern gick det till en början bra i skolan, men han har på sena-
re tid blivit sjukskriven för huvudvärk som ofta kommer just vid studierna.  

En dröm eller ett mål som Carlos har är att få arbeta med det som han 
själv varit med om som flykting. Carlos pratar en del om sina egna erfaren-
heter av FN-tjänstemän som skulle hjälpa dem i Venezuela. Hur han ibland 
kände sig negativt bemött av dessa och att han i framtiden skulle vilja för-
ändra bemötandet och hjälpa andra flyktingar, en dröm som driver honom 
framåt. 

Carlos: Jag vill läsa internationell krishantering eller konflikthantering… /…/ 
Det kommer att beröra mig, jag vet att det kommer att kosta arbete, men när 
man vill en sak så kan man, så dit kommer jag att nå någon dag. Jag är fortfa-
rande mycket ung, jag har kapacitet att nå dit.  

 
Är drömmen för en flykting att återvända eller inte? Carlos har börjat 

komma in i Sverige och han trivs relativt bra.  
 

Carlos: För hur som helst kommer den stunden när jag kommer att tycka om 
Sverige som mitt land. Är inte mitt land, men det är var de gav mig möjlighe-
ten att leva. Har studerat, har många personer som jag uppskattar, har några 
stycken vänner, har lärt mig många saker, känner nu till väldigt mycket. Så 
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varför skulle jag då återvända dit där det finns våld som aldrig kommer att 
sluta? Det kommer aldrig att sluta. /…/ ... när jag nyligen hade anlänt, jag 
saknade Colombia, vissa saker. På mycket litet tid anpassade jag mig, och nu 
tänker jag inte på det. Nej, jag kan inte jämföra mig med hur jag var som 
barn, bara med den som jag är nu för tiden. För det som barn var en historia, 
en historia bakåt. Nu har jag att tänka på vad jag kommer att göra längre fram 
i framtiden, för att göra väl till människorna och hoppas få möjligheten att 
njuta av livet, såsom ett arbete, en familj, ett hus, saker. Dit kommer jag nå-
gon dag, jag har hoppet att det kommer att komma, så. 

 
Återigen kommer han tillbaka till att det har hänt honom så mycket under 

vägen, att det inte går att jämföra hur han var förr med den han är idag. Hans 
önskan om att hjälpa andra kommer också igen. I slutet av citatet kommer 
det fram som är speciellt viktigt för flyktingbarnet (som nu är den äldre ung-
domen), drömmen om ”ett arbete, en familj, ett hus och saker”. Det är all-
mänmänskliga behov, men för barn och ungdomar med flyktingerfarenhet 
verkar det vara något mer. Han vet, har erfarit, att många saker och ting inte 
är något man bara kan ta för givet. Han har kämpat och vet att han har en 
styrka och erfarenhet som troligtvis kommer att leda honom till sina dröm-
mars mål. 

Maria har en dröm om vad hon vill bli: Varför flygvärdinna? 
 

Maria: Vet inte, det väcker mycket intresse hos mig, jag tycker om, de reser 
mycket. Verkar som om det är ett bra yrke…  
I: Och vad är det i resorna, vad är det för saker som du tycker om?  
Maria: Jag vet inte, uppmärksamma människor, det är mycket folk, hjälpa 
dem och prata språk. Jag vet inte, många saker. 

 
Maria skulle vilja resa och ta hand om folk som reser. Hennes egen erfa-

renhet har troligen bidragit till denna dröm. Hon har själv rest och flyttat, 
och när de flög den långa resan till Sverige lade hon troligtvis märke till hur 
flygvärdinnorna tog hand om passagerarna och hur man såg på dem. Maria 
har praktiska planer för hur hon skulle kunna meritera sig för att komma in 
som flygvärdinna. Hon tänker börja med att läsa omvårdnadsprogrammet 
och bli undersköterska. Hur skulle hon känna om hon inte kunde bli flygvär-
dinna? 

Maria: Det skulle göra mig ledsen, kanske för att det är en dröm som jag vill 
förverkliga. Men om det inte går, vet inte, kanske skulle det vara för en bra 
orsak. När sakerna inte ges så säger de i Colombia: Det finns inget ont som 
inte har något gott med sig. 

 
Maria har många erfarenheter av uppbrott, och erfarenhet av att saker och 

ting inte alltid blir som man tänker sig. Hennes lösningsstrategi är att försöka 
se eventuella motgångar som möjligheter, att tänka att ur det negativa kom-
mer det något gott och att ge det negativa, det som inte hände, en mening. 
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Vissa drömmar är mer stora och visionära än andra planer, mer realistiska 
och nära i tiden. Maria har också lärt sig att vara flexibel, hon skapar andra 
alternativa drömmar och planer och finner alternativa möjligheter. Hon har 
andra alternativa och praktiska planer, som att studera mer sjukvård eller 
språk och kanske bli översättare eller språklärare. Detta verkar inte riktigt 
vara så lockande, men hon har möjligheterna öppna. Hon står och faller inte 
med ett enda alternativ. När det gäller var hon vill bo: 

 
Maria: Först, eftersom Sverige har hjälpt mig mycket och har gett mig flera 
möjligheter, såväl landet som regeringen. Jag vill arbeta, studera här en tid, 
Arbeta, ge det, jag vet inte, något nyttigt, det som de erbjuder mig. Och kan-
ske, kanske att bo i ett annat land, jag vet inte, men i ett annat land. 
I: Annat land. Men inte i Latinamerika? 
Maria: Jo, om mitt land är fritt från gerilla och det är säkert i mitt land. /…/  
I: Du skulle vilja återvända till Colombia? 
Maria : Ibland ja, för familjen, ibland nej. 
I: Och ibland nej. Varför nej? 
Maria: Därför att det skrämmer mig 
I: Rädd för vad? 
Maria: Rädd att komma fram. 

 
Maria kan mycket väl tänka sig att bo i något annat land, men hon vill 

först stanna i Sverige ett tag. Därefter vill hon gärna bo någon annanstans, 
gärna återvända till sitt hemland där en del släktingar finns, men hon är rädd. 
Det måste bli fred och säkert för henne innan hon återvänder dit. Hon vill 
gärna resa tillbaka till Venezuela där hon trivdes och där hon har vänner. 
Men hon vill dock inte återvända för att bosätta sig där. eftersom det är för 
ostabilt och att president Chavez är ”tokig”.  

Fadern vill också gärna återvända till Colombia om det blir fred där. 

 Fadern: … har Colombia slutat med den väpnade konflikten som Colombia 
har, så tror jag ingen av de colombianerna som älskar vårt land stannar kvar i 
det land vi är i. 

 
Moderns drömmar och visioner om framtiden för sin egen del är mer des-

illusionerade än barnens.  
 

Modern: Och vad tjänar det till att drömma, allt som händer här är i det man 
måste göra. Till exempel min dröm är att flytta härifrån, att göra mitt liv på 
en annan plats, men varje gång som jag säger det: ”Neeeeeeej, tyvärr går inte 
det, därför att tills ni inte har ett arbete, för att tills ni inte har en lägenhet kan 
ni inte åka härifrån”. Och min olycka är att vara beroende av pengarna som 
kommunen ger mig. Om jag var beroende av mig själv, av ett arbete, skulle 
jag kunna göra mina saker, men jag är beroende av pengarna som de ger mig. 
Det är de som försörjer mig, så det tycker jag inte om. 
I: Men var kommer du att vara om tio år? 
Modern: Jag vet inte, det finns gånger som jag inte ens vill tänka på det. 
I: Du vill inte, varför inte? 
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Modern: Därför att sedan kommer inte sakerna att ges, Anders, allt som jag 
velat ha här, det har inte getts mig, allt har gjorts mig så svårt, närmare be-
stämt att livet har gjorts mig så svårt här att jag säger: att varför ska jag sätta 
mig och drömma? Om jag alltid kommer att vakna och inte kommer att ha 
sakerna, så varför? 

 
Föräldrarnas personliga drömmar har istället lagts på drömmarna för sina 

barn. Det blir deras drömmar om barnens framtid som ger dem mål och 
hopp.  

Modern: … och vad skulle jag känna Anders? Om jag, när jag bestämde mig 
för att komma till det här landet, om jag accepterade att lämna Venezuela och 
Colombia, för att ordna mitt liv, min vision och mitt mål, var det för att mina 
barn skulle kunna få ett annorlunda liv, att de skulle kunna bli någon i livet. 
Inte att de skulle få det som jag varit tvungen till hela livet, jag har fått kämpa 
för att försörja mig. Nej se dem sittande på ett kontor, med ett yrke, med ett 
annorlunda liv, det är vad jag önskar för mina barn.  

 

Ursprungslandet och hemlandet 
 
Flyktingfamiljens och barnets bakgrund från hemlandet, med dess minnen 
och erfarenheter från Colombia, är det som har format dem och ger en bak-
grund till flykten. Men både Maria och Carlos är mest fokuserade på livet 
som de lever nu, något som präglar samtalet. Colombia och barndomen är 
något som ligger långt tillbaka i tiden för dem.  

Carlos verkar ha en mer negativ bild av Colombia och vill inte återvända. 
Han nämner t.ex. att om han levt kvar i Colombia så är det sannolikt att han 
nu skulle ha varit död, att han väldigt lätt skulle ha kunnat hamna i bråk eller 
t.o.m. blivit en som dödar folk. Men Carlos är samtidigt nyfiken på hur situa-
tionen i Colombia är nuförtiden. Han pratar om Colombia som en plats där 
han var för flera år sedan. Tidigare nämndes hans sökande efter stabilitet och 
nationella identitet. I samma samtal kommer hans sökande efter tillhörighet 
och rötter till uttryck. Det är ett av skälen till att han planerar ett besök i Co-
lombia. 

 
I: Du sa att du inte var svensk och att du nästan inte är colombian, så vad är 
du? 
Carlos: Jag vet inte, det är vad jag vill ta reda på, men jag kommer att veta 
det inom några år. Ja nästa år eller det som kommer därpå kommer jag åka 
till Colombia, åtminstone en månad kommer jag vara i Colombia. Vara med 
min familj och se hur de har det, se hur sakerna är nu. Att de ser mig som jag 
är nu, för att, ja de kommer ihåg mig från att jag var 14 år och nu kommer jag 
att fylla 21, så det är sju år som de inte har sett mig, inte har haft sådär en rik-
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tig kontakt, inte pratat någonting, inget alls. Och för att känna att jag kommer 
från en plats, sådär som att jag är därifrån. 

 
Maria har generellt en mer positiv bild av Colombia. Hon var i början av 

tonåren när familjen flydde från Colombia till Venezuela, och nu är hon 
snart inte tonåring längre. Tiden gör att mycket av minnena förbleknar, blir 
mer suddiga och generella. Hos Maria finns det kvar en bild av i Colombia 
där det finns våld och problem, samtidigt som Colombia står för barndoms-
hemmet och en trygghet.  

Fadern har personligen fått erfara våldet i Colombia och är rädd för åter-
vända innan det blivit fred. Men han har levt största delen av sitt liv i Co-
lombia, haft ett rätt bra liv där och alltid vetat att han klarar sig. Skulle han 
komma tillbaka nu så skulle han snabbt kunna ordna ett arbete.  

 
Fadern: Men snabbt skulle jag skaffa ett, därför att det är som att släppa fis-
ken i vattnet, han vet var han ska söka sig för att skaffa mat. /…/ … i Colom-
bia har vi allt, i Colombia känner vi oss nyttiga, vi känner oss som de perso-
ner som vi i verkligheten är och vi säger att jag är den och den personen. /…/ 
Jag tänker på att arbeta, att känna mig nyttig, i att känna mig aktiv. Så i Syd-
amerika behöver man det, där finns ingen stat som säger att jag kommer att 
försörja dig, jag kommer att försörja dina barn, jag kommer att ge sjukvård 
till dina barn. Man behöver arbeta för att överleva och det gör att man känner 
sig nyttig. Att med era egna händer göra att ni kommer att äta brödet varje 
dag. Jag säger till er: Vi går och tar oss en kaffe, och jag ger det med stolthet, 
för jag förtjänade det med min pannas svett.  

 
Modern är egentligen mycket positiv till hemlandet, t.ex. pratar hon med 

värme om det lilla hus som hon hade. Men drömmar och tankar om ett åter-
vändande till hemlandet är i många betydelser långt borta. Hypotetiskt skulle 
hon ha valt att stanna kvar i Latinamerika, för där kunde hon språket och 
kulturen, men hon tänkte istället på sina barns bästa. Nu vill hon inte längre 
återvända, för hon ser ingen framtid för henne i Colombia längre. Först och 
främst tror hon inte på fred i Colombia. Och även om det utopiskt skulle bli 
fred, så har hon efter så många år utomlands inga kontakter kvar där. Hon 
undrar om någon skulle vilja anställa en lite äldre kvinna, utan utbildning 
och utan referenser. Med åren och avstånden har kontakten med släktingar 
blivit distanserad och blivit mer fokuserad mot förväntningar på ekonomisk 
hjälp. 

Modern: Alltså för mig, ja det är definitivt, det som jag verkligen hade i Co-
lombia det förlorade jag och där återstår mig bara en familjemedlem, som ef-
ter att jag kom hit bara ser mig som, bara intresserad av det som jag kan hjäl-
pa till med och här är det mycket svårt att hjälpa dem utan att man har ett ar-
bete, t.ex. ibland skickar jag pengar till Colombia, till min mamma, men det 
kostar på mycket, jag måste spara.  
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Hennes liv som det var då är långt borta. Det finns numer få bindningar 
eller möjligheter i hemlandet som skulle tala för ett återvändande. Med åren 
som flykting har det gamla livet blivit till en distanserad och förbleknad 
dröm. 

 

Grannlandet och flyktinglandet  
 
Familjens belägenhet och erfarenheter som flyktingar i Venezuela kommer 
främst fram i jämförelser med livet i Sverige. För Carlos var livet i det första 
flyktinglandet Venezuela mest inriktat på arbete, inte skola. Carlos berättar 
om en sträng uppfostran med aga, något som är relativt vanligt i Latinameri-
ka. I Venezuela blev det mycket mindre av den sortens uppfostran, dels var 
han äldre och det är inte vanligt att använda så mycket aga till lite äldre ton-
åringar.102  Dels tar han upp att han skaffade sig ett eget liv, han fick ett jobb 
och således tillbringade han inte heller så mycket tid med föräldrarna. Carlos 
jobbade mycket och blev alltmer oberoende redan under de sista åren i Ve-
nezuela. Carlos säger att när han började arbeta förändrades det hela. Han 
fick pengar för att kunna gå på diskotek, äta var han ville och kunde gå om-
kring i centrum. Han intresserade sig inte längre för att vara med jämnåriga 
barn. Han hade ingen flickvän och inte mycket saker utan koncentrerade sig 
på att arbeta, för att skaffa sig sina saker.  
 

Carlos: I Venezuela tog jag ett steg i livet som gav mig möjligheten att upp-
leva, lärde mig en erfarenhet som innebar att man tjänar ihop pengarna, arbe-
tet. /…/ För att jag ville, vill ha frihet, jag ville inte be mamma om pengar, 
inte heller min pappa, utan jag ville köpa mig mina saker som jag tyckte om, 
klippa mig som jag ville och inte som mina föräldrar sa, utan som jag tyckte 
om, det är skillnaden. 

 
I storstaden blev han upptagen av att genom arbete skaffa sig och göra det 

han ville. Det var frågan om ett nutidstänkande, och ett mer praktiskt och 
reellt överlevnadsperspektiv. Arbetet i Venezuela innebar också en naturlig 
och accepterad frihetsprocess, att bli en självständig vuxen man. Separatio-
nen från hemmet innebar också att han psykiskt och fysiskt var längre bort 
från föräldrarna. Han hade ekonomiska möjligheter att köpa sig egna saker, 
och behövde inte fråga föräldrarna om pengar eller om lov hur han skulle 
spendera sina egna intjänade pengar. De nya miljöerna och bekantskaperna 
ser inte Carlos som ett lekande barn längre, utan ett arbetande barn som kla-
rar att ta ansvar för sig själv. 

 
                               
102 Fjällhed, et al., 1997. 
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Främlingslandet och flyktinglandet  
 
Livet och villkoren för en flykting i Sverige är klart annorlunda än för en 
flykting i Venezuela. Bland det allra viktigaste för en flykting är att återska-
pa en trygghet, en säkerhet att man får stanna i det nya landet och inte behö-
va oroa sig för att bli tvingad att återvända till det land man är rädd för att bo 
i. I Venezuela var familjen asylsökande, men i praktiken innebar det få rät-
tigheter och en oro över att bli tillbakaskickad. I Sverige har familjen fått 
asyl, vilket innebär att de har fått officiellt tillstånd att stanna i Sverige.  

Carlos: Så med dessa papper kan man säga att vi har rätt att bo här, vi har 
samma rättigheter som en svensk. 

 
Vid ett tillfälle kommer Maria i konflikt med en svenska pga. av en pojke.  

Maria: … man har sagt till mig att hon kommer att anmäla mig till polisen 
och kommer att se till att jag förlorar mitt svenska pass. Och så när jag kom 
hit sa de till mig att en av de svenska reglerna, att vara här, var att inte hota 
någon, man får inte hota någon. ”Hota mig inte, om du vill anmäla, där borta 
är polisen, gå, mig skrämmer du inte.” 

 
Maria ger här prov på sin inre styrka, trots hot så klarar hon att säga ifrån! 

Hon har en säkerhet och trygghet i det faktum att hon har fått asyl här samt 
har en tillit till de svenska reglerna och polisen. 

Ett annat av de mest viktiga villkoren för att kunna leva någorlunda lugnt 
är en fungerande ekonomi. Fadern är trött på att studera och vill få ett arbete, 
en bättre ekonomi.  

Fadern: … jag känner mig mycket ledsen för att jag känner mig som en onyt-
tig, jag känner mig trött, varje dag, studera och studera, nu är jag en gamling, 
nu vill jag inte studera mer. Det jag vill är att arbeta, skapa något åt landet, 
återgälda det ekonomiskt, se min ekonomi öka. Ni vet inte doktor, när de 
först tog min inkomstskatt. Varför ska man betala man skatt? Människa, jag 
kände mig stolt, nu började jag bidra till landet också, det är fint … 

 
När Carlos tidigare pratade om sitt liv som arbetande flyktingtonåring i 

Venezuela verkade han ganska nöjd med sin ekonomiska situation. Han tjä-
nade egna pengar och hade förmodligen inte så mycket utgifter för boendet 
hemma. Helt klart rör det sig inte om så många utgifter som ett eget hushåll i 
Sverige kräver.  

 
Carlos: ... och så hade jag pengar och jag, här är det lite svårt för jag var så 
van vid att ha pengar. Här räcker pengarna inte långt och jag gör, gör alltid 
det bästa, det som behövs för att det ska räcka till. Men när jag vill gå på bio 
så kan jag inte det många gånger, vill gå och äta någonstans och det är svårt. 
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/…/ … Ekonomin en ensam person har är inte så bra, så det är svårt i den 
meningen. 

 
Carlos är kluven mellan kampen att få pengarna att räcka till och att vara 

mycket tacksam för den ekonomiska hjälpen som han får och som faktiskt 
gör att han klarar sig, om än ibland mycket knappt. Han får på ett sätt en stor 
frihet och mycket fritid, men han känner sig också låst och tvingad av bi-
dragsvillkoren som är studienärvaro. I Venezuela arbetade han och tjänade 
pengar som i sin tur ledde till en större frihet att göra det han ville. 

Carlos: Min ekonomi här är super, jag lever för att jag sparar, inte för att 
pengarna räcker för mig sådär. Jag får 5500, betalar nästan 3000 i hyra, så det 
är inte, jag har att klä mig, behöver äta, betala lyset. Ibland finns det månader 
när det bara finns 50 kronor kvar, så dessa saker gör att man börjar tänka hur, 
att man behöver anstränga sig för att få en anställning, något sånt. Och inte 
skulle ni vilja vara beroende av att ni går till skolan, då ger de pengar och om 
ni inte går i skolan, så ger de inte pengar, dessa saker sådär. Det här är inte 
min vana, för min vana är som i Venezuela, jag arbetade och arbetade och 
hade mina pengar. Och gjorde vad jag ville med mina pengar som jag hade 
tjänat. Här får jag vänta tills en månad har gått, som jag har gått i skolan, för 
att få pengar, så det är supertungt. 

 

Carlos är generellt väldigt tacksam för det som han fått i Sverige. Han ut-
trycker en stark positiv förvåning över skolsystemet som är gratis, att inte 
behöva betala för sina studier, utan t.o.m. att få pengar för att studera. Men 
att pengarna är villkorade till skolnärvaron är svårt och klart främmande för 
honom. I den lilla staden i Sverige är det svårt att få arbete, men en sommar 
lyckades han få arbeta extra i en affär. Dock brukar det vara lättare att få tag 
i sommarjobb inom vården. Carlos tycker emellertid inte att han passar till 
att arbeta inom vårdyrken. Eftersom han har de ekonomiska basutgifterna 
täckta av bidragen väljer han att inte söka sådana arbeten han inte vill ha. 
Han är i Sverige inte ekonomiskt tvungen att söka arbeten som han inte tror 
sig trivas med. Han har en valmöjlighet som han inte hade i Venezuela. 

Maria tog inledningsvis upp att livet har blivit bättre här i Sverige. Senare 
i samtalet nämner hon också att det exempelvis alltid finns mat hemma. 
Denna visshet om tillgång till mat ger en trygghet och förvissning om att de 
har det bra, inte bara en fysisk trygghet utan även en psykisk trygghet. I Sve-
rige finns som tidigare nämnts också en trygghet i att det är lugnt ute på ga-
torna, att en tonårsflicka kan gå ut själv på gatorna relativt sent på kvällarna. 
Det var något som hon inte kunde i Venezuela. Möjligheten att kunna stude-
ra här är ytterligare något annat som Maria ofta återkommer till, i jämförel-
sen mellan Sverige och Venezuela om vilket liv som var bäst.  

 
Maria: … i vilken mening, bättre här eller där. I Venezuela är, hur ska jag 
säga, är mina vänner. I Venezuela hade jag en pojkvän, men i Venezuela 
hade vi trots allt inte möjligheten att gå i gymnasiet. Om jag hade varit i Ve-
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nezuela så tror jag att jag hade arbetat. /…/ För att i Venezuela måste man 
bekosta sina studier, man måste betala allt, även bussarna. En sak till en an-
nan, här i Sverige, varje månad hjälper de en med ett månadsunderhåll, ja och 
om man måste ha transport till gymnasiet så betalar de för busskortet. Och 
gymnasiet det är bättre, man behöver inte betala någonting och alltså finns 
det många möjligheter som inte finns i Venezuela och det måste man inse. 

 
Föräldrarna poängterar lugnet, freden och möjligheterna till utbildning för 

barnen som det viktigaste i Sverige, medan det som komplicerar är det 
svenska språket. Fadern tar också upp, liksom barnen, att det är säkrare i 
Sverige, att det inte finns droger, snatteri och brottslighet. När han ser på vad 
det är som gör att han känner sig bra här i Sverige: 

Fadern: Ja, nej, alltså människa, hur skulle jag inte kunna må bra? Jag har sä-
kerheten att jag har freden som jag behöver och som vi människor behöver 
för att leva. Därför att, vad vinner jag på att ha en mängd pengar och leva 
skrämd varje stund, vilket hände mig nu i Colombia och Venezuela. Jag har 
utbildningen till mina barn, vilket är mycket svårt att få i Colombia och Ve-
nezuela och som de ger i Sverige … /…/ Inte för mig, inte för min f.d. hustru, 
utan för mina barn, att de har det bra, känner sig bra och kommer att bli nå-
gon i livet, för dem finns det en mycket vacker framtid.  

 
Modern skulle helst inte velat flytta från Venezuela, det var framför allt 

omsorgen om barnens framtid som fällde avgörandet att flytta till ett nytt 
land. 

 
Modern: Endast av orsaken att kunna ge mina barn en annan framtid, men 
inte om det hade berott på mitt personliga liv. /…/ … för mig, stoppa in det i 
huvudet Anders, att för mig har det allra viktigaste alltid varit mina barn och 
kommer att vara mina barn. Jag själv personligen är inget viktigt. Om de här 
skulle ha sagt: ”Ni kan inte skilja er från er make, därför att det skadar situa-
tionen för era barn”, då skiljer jag mig inte, om jag så skulle ha behövt uthär-
da de sakerna som jag uthärdade, skiljer mig inte. Men jag visste att här kun-
de jag skilja mig, att mina barn skulle komma någonstans i livet, som rusta-
de mig, som skulle frigöra mig … 

 

Kris eller utveckling 
 
Flyktingbarnen har ofta varit med om speciella situationer och svårigheter i 
hemlandet och i det nya flyktinglandet som andra barn inte möter. Det svåra 
som de varit med om är ofta relaterat till tidigare våld och krigshändelser 
eller till uppskakande händelser i det nya flyktinglandet. 

Flyktingbarnen Carlos och Maria klarade sig trots allt ganska bra undan 
våldet och problemen i hemlandet. Maria verkar inte ha fått något större 
påtagligt trauma pga. det som hänt med familjen i Colombia eller under flyk-
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ten i Venezuela. Det blir istället det som är mer nära i tiden, exempelvis ku-
sinens död i Colombia, som berört mer och då mer i form av vanmaktskäns-
lor.   

Maria: Alltså, ibland, finns det många personer som blir kvar i dessa trau-
man, inte jag. Känner bara en stor sorgsenhet att mitt land som är så fint, ska 
behöva ha ett så hemskt krig. Detta hände för oss, men vi kunde rädda oss, 
tack gode gud att vi alla lever. Men jag känner mer för de oskyldiga perso-
nerna som har behövt dö, i värre omständigheter än våra, som inte har kunnat 
rädda sig. För nu i maj för tre år sedan dödade de min lille kusin i Bogota. Nu 
är min faster, som är syster till min pappa, i Kanada, med sina två barn. /…/ 
och alltså när vi var här, att veta detta var mycket hemskt och höra hur de dö-
dade, gav mycket sorg. Och alltså, man skulle ha tyckt om att åka, jag vet 
inte, men se honom för sista gången, och det tar mycket hårt att man är så 
långt borta och inte kan säga: ”Jag kommer nu, vänta på mig!” Men det är 
hemskt, man känner mer för dem som lämnar. Varför ska det behöva leva så 
många oskyldiga barn som behöver förlora sina föräldrar? Så många mam-
mor som behöver förlora sina barn? /…/ 
I: Tänker du på de saker som har hänt dig i barndomen? 
Maria: Ja jag tänker på det, men jag, jag tackar Gud, för att de gav sig av. Det 
finns många barn som stannar och blir kvar i trauman, och så. 

 
En händelse som har varit svår var beslutet att flytta till Sverige. Maria 

berättar om när föräldrarna sa att ”nu åker vi till Sverige”: 

Maria: Ja, det gav mig mycket sorg, för att, en glädje för att det var ett nytt 
land, nya folk, nya saker, men sorg för att lämna mina vänner, mina studier 
och många saker. Och man säger: ”Varför behöver jag åka”? Om någon triv-
des, jag ville inte åka, men ingen frågade mig: ”vill du åka eller vill du stan-
na?” /…/ … men alltid, även om de skulle vara i annat land, i ett litet hörn i 
hjärtat på varje person kommer det alltid att finnas ett tomrum och det är 
tomrummet som man lämnar i sitt land. För hur många problem man än har 
haft, så lämnar man ett liv efter sig, lämnar sina vänner, sin familj, halva li-
vet. Så det är som att börja om på nytt, från noll. 

 
Det finns sorg över att lämna livet i Venezuela som hon trivdes ganska 

bra med, hon hade fått bra vänner och det gick bra i skolan. Hon ville inte 
åka och ingen frågade om hennes åsikt huruvida de skulle stanna eller 
åka/fly igen. Ingen förklarade heller varför de verkligen behövde åka. Men 
samtidigt såg hon också fram emot det nya och äventyrliga: ett nytt land och 
ett nytt folk.  

Det verkar som det blivit ett upprepande av det som hände när de flydde 
från Colombia. Maria själv var inte med om våld eller upplevde stora hot 
som var riktade direkt emot henne, men hon kom indirekt i kontakt med hot 
genom telefonsamtal och skrivna meddelanden under dörren. Hela hennes 
kärnfamilj har flytt tillsammans och de har mestadels varit tillsammans un-
der hela livet. Det är lätt att tänka sig att avsaknaden av starka personliga 
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upplevelser av våldet gör hennes bild av Colombia till ett mer positivt hem-
land, ett land där de en gång ägde ett alldeles eget hem tillsammans.  

Det som personligen har varit mest problematiskt för Maria har inte hänt i 
våldets Colombia eller Venezuela, utan i det lugna Sverige. En starkt störan-
de situation för Maria var utfrysningen från den första svenska klassen, det 
är något som hon återkommer till flera gånger under samtalet. I det samman-
hanget tar hon också upp en kulturell och lite idealiserad bild av att colombi-
aner är vänliga och aldrig skulle göra såsom de svenska eleverna gjorde. 
Även om hon har en stark bild av Sverige som mycket lugnt och fridfullt, har 
hon ändå haft en upplevelse av att även i det lugna Sverige kan det bli kon-
flikter och att hot kan förekomma. Maria berättade tidigare om konflikten 
med den svenska flickan angående en pojke. Det är en konflikt som fortfa-
rande pågår efter två år. 

Maria: Nu har det gått två år som jag inte har pratat med henne, men alltid 
när jag möter henne på gatan börjar hon att slänga spydigheter, säga fula ord 
och det är obekvämt. Och detsamma med ryskan, ja det är fult, och ja man 
känner sig illa till mods, men vad kan man göra, lite svårt. 

 
Något annat som påverkade Maria mycket var familjesplittringen som 

skedde här i Sverige. Hon trodde aldrig att det hade kunnat bli så att familjen 
skulle splittras, först brodern och sedan modern åt sitt håll. Hon har vant sig, 
men som hon säger har hon alltid ett hål i hjärtat för att modern är ensam. 

Maria: Alltså, det är något som har smärtat mig mycket, min familj. När jag 
var i mitt land, i Colombia och i Venezuela, tänkte jag aldrig att min familj 
skulle kunna flytta, så, var och en åt sitt håll Att från en dag till den andra 
skulle alla gå och bara jag bli ensam kvar. Jag drömde alltid att jag skulle gif-
ta mig hemma, tillsammans med min familj. 

 
Hon tror inte att det berodde på flytten till Sverige att föräldrarna separe-

rade eller att brodern flyttade, det hade hänt var han än hade varit. Fadern 
ger sin syn: 

Fadern: … det året separerade oss.  Jag vet inte vad det är som händer här, de 
som kommer med kvinna de skiljer sig, så detta påverkar också jättemycket. 
Jag återkommer till att säga att separationen med henne, den nästan gjorde 
mig vansinnig, nästan gjorde mig tokig. Varför? Därför att jag inte var upp-
lärd till ensamheten och förutom att tycka om henne som kvinna, var jag van 
vid henne, vid denna person och det finns en sak som är större än kärleken, 
vanan.  

 
Fadern tar också upp när den 17-årige sonen flyttade, trots föräldrarnas 

ogillande, ihop med en några år äldre svensk kvinna:   
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Fadern: … jag tycker mycket om honom, och det är där som situationen bör-
jar, där som kraften i hemmet börjar förloras. 

 
Detta hände bara några månader efter att de hade kommit till Sverige. Fa-

dern såg fortfarande Carlos mer som ett oskyldigt barn och kom i konflikt 
med den svenska kvinnan, vilket ledde till en splittring av familjen. 

Carlos mådde inte bra under ganska lång tid efter att det hade blivit slut 
med hans första flickvän och senare även den andra flickvännen. Hans nät-
verk verkar nästan ha varit helt kopplat till hans första flickvän och hennes 
familj. Det är lätt att föreställa sig att situationen blev än svårare pga. av det. 
Carlos har en medvetenhet om påverkan mellan kropp och själ, mellan det 
fysiska och psykiska. När han mår dåligt och blir stressad så börjar han tänka 
på sakerna och går inte ut, vilket leder till att han blir kroppsligt trött, får 
svårt att sova och känner sig sjuk.  

Carlos: Det är stressen, alltid när en person är väldigt mycket stressad, tänker 
på saker som den vill och som inte blir, är väldigt stressande, så gör det att 
kroppen känner sig trött, ja man har inte sovit. /…/ … dessa tider tog det, sov 
en timme och hela tiden var jag vaken, så svårt att kroppen… /…/ … kroppen 
kände sig sjuk och allt. 

  

Att lämna sitt land gör ont i början. Tiden gör att man så småningom ser 
saken i annat perspektiv. 

Carlos: ... men om en person har något trauma och den lär sig under årens 
gång att klara av det, att arbeta med det. För att jag behövde se det och finna 
lösningarna, jag finner lösningarna som är att sluta att tänka, sluta att plåga 
sig, ja, det är det mest lättaste svaret som finns för det. Ja det har hänt mig 
många saker, men vad vinner jag med att tänka, om jag känner mig väldigt 
bra i det som hänt mig förr i världen, om det skulle hända mig idag. Det som 
hände mig var ödets livsval, nu händer det mig inte, det är en annan relation. 
Idag händer andra olika saker i livet, saken är bara att man behöver lära sig 
att sköta sina känslor och vad man tänker och därefter ger sig allt. /…/ ... jag 
kan inte säga att jag har njutit mer än jag lidit, för att jag har haft superspeci-
ella stunder, så vi har att tänka positivt...  

 
Starka negativa minnen och traumatiska händelser försöker han lösa med 

egna strategier för att inte tänka på dem: först stänga inne störningarna och 
svårigheterna, och sedan bearbeta dem när han känner sig stark. Han väljer 
medvetet att tänka framåt, på framtiden och inte tänka på det som hänt.  

Carlos upplever att han kommer ihåg det mesta av det som hänt honom 
sedan han var tre år. Vissa av händelserna kan fortfarande påverka honom 
negativt, för det är inte alltid så lätt att stänga inne allt. Det blir svårt när det 
gäller vissa mer traumatiska saker som hänt honom när han växte upp. Han 
säger först att han å ena sidan inte tänker på dem, men sedan säger han å 
andra sidan att att han inte tänker så mycket på dem, men att han fortfarande 
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har förebråelser som han går och bär på. En annan lösningsstrategi som han 
också använder ibland är att tänka positivt. 

I familjen är det främst fadern som varit direkt berörd av våldet i Colom-
bia. Han berättar om flera personliga traumatiska händelser som lett fram till 
flyktingtillvaron: 

Fadern: … att leva i nästan 30 år i den här problematiken, se, höra skottloss-
ningar, se döda, jag har sett massakrer, har sett allt sånt. Inte bara sett, utan 
att sett det personligen, för kriget rörde vid mitt eget blod och skinn, i mitt 
eget blod. Ingen har skickat mig och jag säger det inte för att någon har sagt 
det till mig, jag upplevde det i min egen kropp. Så jag vet vad en kidnappning 
är, för jag upplevde en kidnappning också i min egen kropp. Så att komma hit 
är som ett paradis där vi inte ser en tjuv. Inte ser ni militärer som patrullerar 
för att förfölja en grupp väpnade människor som är i utkanten av lagen, och 
således är det en radikal förändring för oss.  

 
Fadern mår, som tidigare nämnts, numera inte så psykiskt bra. Arbetslös-

heten, ekonomin och isoleringen påverkar säkert hans huvudvärk. Dessutom 
påverkar honom troligen, fast på en mer omedveten nivå, de personliga upp-
levelserna av våld och trauma som han varit med om i livet.  

 

Lugn och ro 
 
Hela familjen tar upp att det i Sverige finns lugn och ro, att det råder fred 
och att kriminaliteten är låg.  

Redan direkt i början av både Carlos och Marias samtal kommer lugnet 
upp som något speciellt. Det blir en grund för det nya livet, och en av de 
viktigaste skillnaderna från livet i både hemlandet Colombia och grannlandet 
Venezuela. Carlos svarar på frågan om hur livet är i Sverige: 

Carlos: Å ena sidan är det lugnt. Jag behöver inte oroa mig för att någon ska 
skada mig eller något sånt, eller att jag ska skada någon, så det är ett bra lugn. 

 
Lugnet gör att han inte behöver tänka eller oroas sig för att något person-

ligt våld skulle drabba honom Det gör att han istället kan koncentrera sig på 
och rikta in sin energi på andra spännande utmaningar som den nya tillvaron 
ger.  

På samma fråga svarar Maria:  

Maria: Ja, vårt liv i Sverige är mycket bättre än i Colombia och i Venezuela, 
vi har våra möjligheter till studier, bättre liv, mer lugn … 
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Modern är inne på samma linje: 

Modern: … Ja låt oss jämföra Venezuela med Sverige, skillnaden är stor An-
ders. Stor för att här lever jag i fred, i ett lugn som ibland tråkar ut mig för att 
det är så väldigt lugnt.  

 
Även om modern ibland kan tycka att det kan bli för lugnt, är det just 

lugnet som har gjort att hon valt att lämna och flytta så långt ifrån allt som 
hon känt till tidigare.  
Fadern kanske är den som mest är medveten om fredens och icke-våldets 

betydelse för familjen och sin egen del. Det var han som personligen hotad 
både i hemlandet och i flyktinglandet Venezuela. 

Fadern: … Det mest finaste som finns är fred, det är det vackraste och här har 
vi det. Vi ser inga drogmissbrukare, ser inga problem av något slag, vi har det 
bra…  
 

Okänt och igenkänt  

 
Familjen kommer från en latinsk, colombiansk kultur, flyr till grannlandet 
Venezuela som har en likartad latinsk kultur, och hamnar sedan i en främ-
mande svensk kultur. En av människans förankringar i livet, något som finns 
som en naturlig del hos oss och är en del av vår identitet, är dess kultur. Den 
nya och främmande kulturen som Carlos möttes av i Sverige var mycket olik 
den han tidigare varit van vid. Som tidigare nämnts kommer han dock raskt 
in i den svenska gemenskapen och känner sig snabbt rätt hemma här. I sam-
tal kring Sverige kommer han vid olika tillfällen in på lugnet, freden och den 
lugnare svenska mentaliteten samt en mer demokratisk och individuell frihet. 
Han säger bl.a. att han inte behöver oroa sig för att någon ska skada honom i 
Sverige. 
En intressant iakttagelse som Carlos gör angående integration och kultur 

är att det inte går att jämföra hur svårt det är för olika människor att komma 
in i det svenska samhället. Det går inte att jämföra integrationssvårigheterna 
för ett barn som kommer från t.ex. Irak med någon som kommer från Co-
lombia, eftersom de kommer från så vitt skilda kulturer. När Carlos tidigare 
pratade om hur han lärt sig hantera sin ensamhet i Sverige tar han också upp 
att det kanske inte alltid är bra att generalisera till en grupp som t.ex. latina-
re, utan istället se var och en som en individ, en människa i förändring. 
Maria verkar känna sig mer hemma bland latinamerikaner eller andra per-

soner med utländsk bakgrund. Hon ser för sin egen del dock inte kulturella 
skillnader som ett hinder för sitt personliga liv, när hon exempelvis reflek- 
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terar över familjebildning och en framtida mans nationalitet. Maria tycker 
också som Carlos att kulturen i Colombia och Venezuela var ungefär den 
samma. Flykten till grannlandet blev således inte någon större kulturchock. 
Men mellan Venezuela och Sverige var kontrasten desto starkare.  

Maria: Den stora skillnaden mellan Sverige och Venezuela är att de sakerna 
som Sverige har, har inte Venezuela och sakerna som Venezuela har, har inte 
Sverige. Detta i betydelsen att Sverige är ett lugnt land, mycket vackert, men 
mycket kallt! Det är mycket trist för att folket går nästan aldrig ut, affärerna 
stänger mycket tidigt och på söndagarna har de inte öppet. Och i Venezuela, 
ja inte är det lugnt, det finns många problem där, men folket är mycket glada-
re, delar mer, är vänligare och som att, ja, ah och det är varmt. Här är det 
mycket kallt, faller snö. 

 
Trots att Maria söker det lugna och trygga, finns längtan till det icke lug-

na i Venezuela, det öppna, det varma. Hon längtar efter något som hon sak-
nar. Det är lätt att tolka in det metaforiska: att i Sverige är det ”lugnt och 
kallt”, medan det i Venezuela är det ”inte lugnt och varmt”. 

När det gäller Marias utfrysning i högstadiet så tror modern att de svenska 
klasskamraternas avfärdande av Maria berodde på språket och kulturella 
olikheter. Som t.ex. när Maria berättade för klassen hur hon som katolik såg 
på skapelsen, så blev det kollision mellan den naturvetenskapliga världssy-
nen och den katolska skapelsetanken.  

Modern: Men vi som sydamerikaner, som latinare, som katoliker, har en an-
nan syn, och när hon gav sin syn och presenterade sitt arbete så gjorde hela 
världen narr av henne, de behandlade henne som om hon var en tok, och vi 
tänker inte så om någon svensk som tänker så inte, därför att vi vet att respek-
tera svensken, så nej, allt detta, jag såg min dotter gråta mycket och svära. 
Hon ville inte vara i det här landet och gav mig skulden: ”Det är ert fel för ni 
fört mig hit…”. 

 
När modern berättar om sina barns förhållande till kulturen ser hon Maria 

som söker sig till den colombianska gemenskapen, och Carlos som fann den 
nya svenska gemenskapen med hjälp av sin svenska flickvän. 

Modern: Och fastän Maria mår bättre, för nu träffar hon den colombianska 
gruppen, de gör fester, de dricker, de dansar, de skriker, är i sin kultur. Men 
jag säger dig en sak, hade det inte kommit mer colombianer hit så vet jag inte 
vad som hade hänt med Maria. Och Carlos blev räddad för att han engagera-
de sig med en svenska och det gav honom det svenska livet, Carlos har mer 
svenskhet än vi.  

 
Modern själv har haft dåliga erfarenheter när hon försökt få kontakt med 

svenskar. Hon har det svårt med svenskan men klarar en enkel vanlig kon-
versation. Vid ett par tillfällen har svenskar som hon frågat, om t.ex. vilken 
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buss hon kan ta, helt ignorerat henne. När hon flyttade till sin nya egna lilla 
lägenhet bestämde hon sig för att hälsa på sina grannar. 
 

Modern: Så ja, en hel vecka, från måndag till fredag sa jag: Hej! Och ingen 
svarade! Vad betyder det? 
I: Men de gjorde inte såhär med huvudet? (Nickar)  
Modern: Inget, det var som de var pinnar, så jag säger det, att för mig Anders 
har det varit mycket svårt det här landet, Anders mycket svårt… /…/ 
Modern: Men det är så att de här säger till en: ”Hej, ta kontakt med männi-
skorna så att du få prata språket”. Men om man försöker och folket behandlar 
en så, så att de gör att man mår sämre, att man stänger sig mer, att man inte 
blir öppen.  
I: Och varför tror du att svenskarna inte svarar dig?  
Modern: Därför att de inte, jag antar att de här inte tycker om invandrarna, att 
de ser oss som personer som kommer för att ta från dem. För att det har fun-
nits folk som har sagt till mig att vi kommer för att ta från dem en del av 
pengarna. Och vi kommer inte för att be om dem. Vi sa inte till den svenska 
staten: ”Ta oss till Sverige, vi önskar åka till Sverige”. Anders, vi ville till 
dem som skulle vilja acceptera oss. 
I: /…/ Och en person har sagt det rakt i ditt ansikte? 
Modern: I mitt ansikte. 
 

Hon tror att svenskarna är rädda för dem som kommer från konfliktfyllda 
länder. När hon resonerar om hur man skulle kunna lösa det: 

Modern: Då skulle det behöva finnas en vision, att folket tänker att när man 
kommer hit, kommer för att börja ett nytt liv, då kommer man för att lämna 
allt bakom sig, allt som hänt stannar bakåt och hit kommer man för att börja 
på noll Anders. Det enda som man inte börjar här är en familj, men resten 
här, allt från noll. 
 

Modern var i Colombia och Venezuela en utåtriktad, extrovert, social och 
pratglad kvinna. Hon menar att det berodde på att där kunde hon förstå vad 
de sa och kunde uttrycka det som hon kände: 

Modern: Därför att det var mitt språk och jag kunde försvara mig, men här 
har jag… /…/ … och om inte de förstår, så det har gett mig en rädsla. Jag 
förstår svenska, men jag blir rädd att prata den. Finns en barriär i mig som 
gör mig ängslig att uttrycka den, detta gör mig mycket dum och jag vet det.  

 
Fadern är, och har alltid varit, mycket social och pratar dessutom lite bätt-

re svenska än modern. Trots det har han inte heller fått någon större kontakt 
med svenskar och umgås mest med landsmän eller andra invandrare. Andra 
invandrare från andra nationaliteter och även några få svenska ungdomar har 
ibland sagt nedsättande ord till fadern. Men i stort sätt verkar han inte ha 
mött någon större främlingsfientlighet hos svenskarna. 
Maria svarar på en hypotetisk fråga som handlar en hel del om kultur, om 

vilket land hon skulle välja att flytta till som flykting om hon hade fått välja. 
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Maria menar att även om hon skulle kunna flytta till ett snarlikt land som 
Colombia, med ungefär samma språk och kultur och där få samma ekono-
miska fördelar och familjen med sig, så skulle hon välja det mer annorlunda, 
nytt språk, nya traditioner och nytt folk. Hon menar att det skulle vara värt 
priset och att hon har tiden framför sig, även om det skulle vara svårare och 
ibland inte skulle gå så bra i det mer annorlunda landet.   

 
Maria: Pratar samma språk, samma traditioner, men det är bra att byta och 
lära känna mer.  
I: Är det värt det? Ett och ett halvt år och ni är inte integrerade i klassen och 
klasskompisarna är dumhuvuden?  
Maria: Ja, jag tror att det är värt besväret för att, eh, Sverige är ett land som 
lär en, att det finns fyra årstider, i Chile finns det inte. Ett nytt språk, det är 
nya traditioner, lära känna nytt folk, allt har ett pris, och det är inte viktigt att 
man ger/slösar bort ett och halvt år, det kvarstår mycket tid för en att studera 
och gå framåt. 

 
Carlos trivs i den nya kulturen och tycker att han anpassat sig bra till Sve-

rige. Han ser därför ingen anledning till att återvända till Colombia: 

Carlos: Jag har anpassat mig till det svenska levnadssättet och tänker fortsätta 
att göra det, därför att jag känner att det är en ny kultur och jag har greppat 
mycket av kulturen, och varför skulle jag ändra något i något som jag känner 
mig bra i? Javisst verkar, är mycket säkert att jag kommer att känna mig dålig 
om jag återvänder till Colombia. Så jag föredrar fortsätta den här vägen, jag 
känner mig lugn. Ändå har jag mina problem, men jag vet att det finns lös-
ningar. Där borta kommer det att visa sig en massa problem och jag kommer 
inte att hitta lösningar eller mycket få. Det skulle kunna skada min självkäns-
la och sluta med att allt skulle falla till marken, så det vill jag inte. Av vilken 
anledning?  

 
Vid den hypotetiska och orealistiska frågan om vad han skulle tänka om 

Sverige skulle ta emot 20 000 colombianer kommer delvis negativa kulturel-
la, eller kanske mer politiska, aspekter in. Carlos tar först upp att fallen bor-
de studeras så att inte dåligt folk som vill illa kommer hit, och för det andra 
att man borde öppna upp för mer anställningar etc.  

Carlos: Men samtidigt är det dåligt att ha alla på ett ställe. Blir problem inom 
colombiangruppen, de slåss mot colombianer, jag förstår inte varför, men så 
är det. 

 
 Han är rädd för att konflikten i Colombia, som också är synlig i gräns-

trakterna i Venezuela, då skulle komma över till Sverige. 
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Tala eller tiga  
 
En förutsättning för att kunna få kontakt och kunna förstå andra och sin om-
givning, är att man kan prata med varandra. Förstår man inte vad andra säger 
är det lätt att bli utanför, men kan man kommunicera med nya människor så 
kan nya världar öppna sig. Hur är det att prata svenska? 

Carlos: Väldigt bra, det har öppnat många portar för mig. 
 

Carlos berättar att det nya språket har gett honom en ny kommunikation 
och ett nytt tänkande. Det gav honom en ny möjlighet att få lära känna andra 
kulturer och få ett nytt umgänge med nya spännande personer. Carlos har 
gått in i det svenska språket så mycket att han ibland har svårt att komma 
ihåg sin spanska, att det blir ord på spanska som har försvunnit. Det verkar 
också som att språket fungerar som en skiljelinje mellan den svenska och 
den latinamerikanska gemenskapen. I den nya svenska gemenskapen med 
dess nya synsätt och tankar pratas det svenska, och i den latinamerikanska 
gemenskapen finns det spanska språket. 

Carlos:… växla mellan spanska och svenska, huvudet fungerar inte på en. 
/…/ … när man är sådär pratande spanska hela tiden så kommer man ihåg, 
det är lättare att komma ihåg sakerna.  

 
I jämförelse med föräldrarna så pratar både Maria och Carlos mycket bätt-

re svenska.  

Modern: … t.ex. Carlos, nu pratar han mycket bra svenska och Maria, båda 
två hävdar sig i vilken situation som helst och förstår…  

 
Varken modern eller fadern har haft det så lätt att lära sig det svenska 

språket. Till en början gick det ganska bra för fadern, men allt eftersom det 
blev mer teoretiskt verkar det ha blivit svårare.  

Fadern: Inte bra, jag vill inte säga att jag i praktiken pratar så bra, pratar 
svenska och förstår något. 

 
Han säger att svenskan i skolan är så olik den snabba och vardagliga 

svenskan som pratas ute på gatan. Men när han gjorde praktik lärde han sig 
mer förstå den vardagliga svenskan.  

Spanskan i Venezuela är väldigt likt spanskan i Colombia, och eftersom 
familjen bodde nära gränsen så blev språkskillnaderna bara mer dialektala 
och Carlos lärde sig snabbt. Han var medveten om hur han pratade och de 
nya klasskamraterna förstod varandra mycket bra. Maria tyckte också att 
språket i Venezuela inte var något problem: 
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I: Och i skolan i Venezuela, kände du dig någon gång mobbad för att du pra-
tade lite konstigt på colombianska? 
Maria: Nej, jag kände mig mycket bra i skolan. 
I: Men du pratar colombianska. 
Maria: I början ja, men de frågade mig varför jag sa så, varför så, det var ett 
bra prat för att det väckte uppmärksamhet på hur Colombia var. /…/ … aldrig 
kände jag mig mobbad, i alla fall inte mycket, kanske lite. 

 
Trots den dialektala skillnaden blev hon inte retad, utan den lilla språk-

skillnaden gjorde mer att de blev positivt intresserade av hur det var i Co-
lombia. Annat blev det i den svenska klassen som hon kom till i Sverige: 

 
Maria: Nej, nej de ville inte prata med oss och ibland, är det att förstå att vi 
inte har samma accent, den svenska dialekten. Men när vi sa något ord, 
ibland skrattade de och man känner sig dålig. 

 
Hon försöker verkligen se båda sidor och se ursäktande anledningar som 

att de pratade konstigt, men blev dock klart sårad över att klasskamraterna 
skrattade åt dem när de pratade. För Carlos gick det mycket lättare. Han kom 
fort in i en svensk språkmiljö, med några svenskar som accepterade och 
tyckte om honom, vilket gjorde att det gick snabbt att lära sig det svenska 
vardagsspråket. Men speciella ord, inom politik och medicin etc., upplever 
han som mycket svårt och det har blivit ett hinder för honom i skolan.  

 

Nära och kära 
 
Flyktingbarn är i stort behov av trygghet i den omvälvande nya situationen 
som de befinner sig i. Det är oftast den närmaste familjen, i det här fallet 
föräldrarnas närvaro, som ger den trygghets bas som de behöver för att kun-
na ta itu med flyktinglivet. Hur skulle det hypotetiskt ha varit om Maria inte 
skulle ha haft föräldrarna här, t.ex. när hon hade problem? 

Maria: Det skulle ha varit svårare, skulle vara mera svårt. Trots problemen 
som jag hade i högstadiet, tog jag tag i, för att jag hade hjälp av min familj, 
vilket är det viktigaste, hjälpen, omtanken, men om familjen inte är där är det 
mycket svårare… /…/ För man behöver råd från sin mamma, från sin pappa, 
som säger: detta, ja detta är inte bra, gör inte det, nej var försiktig. /…/ … 
man saknar alltid familjen, värmen från en familj. 

 
Familjen står för trygghet och rådgivning, utan den skulle Marias liv ha 

varit mer skakigt. Men i Sverige blev familjerelationen annorlunda än den 
varit tidigare, och Carlos upplevde situationen på ett annat sätt. 



 112

Carlos: Jag har inga andra att anförtro mig åt, mamma har sina problem och 
jag vill inte vara ett problem mer för henne, och pappa är inte, har inte den 
kapaciteten. Man kan inte gå och prata med dem, kanske är det för att de ald-
rig frågat oss om något. Så det växte inte inom mig att man behöver prata 
med sina föräldrar om inte andra skulle kunna hjälpa en. 

 
Hans tankar och svårigheter här i Sverige tog han inte upp med familjen. 

Carlos hade inte heller tidigare varit van att prata om sina problem med sina 
föräldrar, och även vid några andra tillfällen tar han upp svårigheten med att 
kommunicera med föräldrarna. ”Macho”-kulturen verkar också i viss mån 
påverka bilden av att en man ska klara sig själv och inte prata så mycket om 
känslor. Familjen splittrades mer här i Sverige, de höll varken fysiskt eller 
psykiskt ihop på samma sätt som tidigare. Carlos gick istället entusiastiskt på 
upptäcktsfärd ut i den nya världen, från familjen. Han fick ny flickvän, ny 
familj (flickvännens familj) och nya tankar och idéer om hur livet kan vara. 
Däremot såg han att modern och Maria inte hade det så lätt: 

Carlos: … de vågade inte gå ut för att se vad som fanns runtomkring, ingen-
ting, till skillnad var jag, jag ville äta allt sådär snabbt för att vara som, känna 
mig, att jag kommit till någonstans och jag gick. Det jag gjorde var att jag var 
på gatorna, såg, hörde, satt mig och läste, så såklart gick det fortare framåt för 
mig än för alla de andra. Tur i livet att jag efter att ha varit här i fyra, tre och 
en halv månader träffade tjejen som jag bodde med, så det hjälpte mig or-
dentligt. /…/ Jag skulle vilja som äta upp allt som de gav mig, för att jag viss-
te att längre fram skulle det gagna mig och det är så, jag har sett och det har 
blivit som jag tänkte. 

 
Carlos förhållande till Sverige verkar vara lite som den första förälskel-

sen, uppslukande, intensiv och rosafärgad. En önskan om att vilja bli accep-
terad, förstådd och integrerad med en gång, och få en ny identitet. Kanske 
var det lättare för honom som äldre tonåring att ta för sig i Sverige. Det var 
lättare att fortsätta vidare på ett liv och beteende som han hade haft de senas-
te åren som en arbetande ung man i Venezuela. Carlos frimodighet och även-
tyrslystnad är klart skild från moderns och systern Marias försiktiga förhåll-
ningssätt inför den nya och främmande kulturen. Det ligger i linje med ”ma-
cho”-kulturen, det latinska könsskillnadsmönstret. Maria säger också i sitt 
samtal att föräldrarna var lite oroliga i början att något skulle hända henne 
när hon gick ut. Hon var yngre, mer knuten till hemmet, gick i skolan och 
arbetade inte i Venezuela. Generellt verkar det finnas en tendens till att man 
vill skydda de lite äldre tonårsflickorna mer än pojkarna.103 

I det nya landet förändrades familjerelationen. Carlos flyttade från famil-
jen till sin svenska flickvän och blev en del även av hennes familj. Som tidi-
gare nämnts drar han parallellen att den intensiva kontakten med den svens-
ka flickvännen och hennes familj underlättade mycket av hans integrering 

                               
103 Fjällhed, et al., 1997. 
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och förståelsen för den nya kulturen, samt logiskt också inlärningen av 
svenskan. Kanske man kan säga att flickvännens familj blev hans nya familj, 
något som gav en viss trygghet. Hans ex-flickvän var också lite äldre, något 
som förmodligen även det gav en trygghet i den nya situationen. Carlos 
brytning med sin egen familj förstärkte förmodligen att han än mer helhjärtat 
gick in i sin nya svenska familj.   

Efter att förhållandet tog slut har kontakten med ex-flickvännens mor fort-
farande funnits kvar. Han upplevde att hennes föräldrar hade tagit till sig 
honom som om han varit ett barn till dem, och fortsatt att göra det. Hur det 
påverkat honom att inte ha sin gamla familj, sin kultur, sitt språk att gå till-
baka till efter en dag i den svenska kulturen, tar han knappt upp.  

Men livet, att finna sina nätverk, familjerna och förhållandena, är inte så 
lätt. Carlos mådde inte bra under längre perioder, dels när han separerade 
från sin ex-flickvän och dels när han nyligen avslutade ett förhållande med 
en kvinna från Latinamerika. Han säger nu att han inte vill släppa in någon 
flickvän mer. Den enda som han kunde prata med om dessa saker var hans 
ex-flickväns mamma. Carlos har haft två förhållanden med äldre flickvänner. 
Han menar att han dras till äldre flickvänner för att han har varit med om 
saker som yngre flickvänner inte varit med om. En yngre person bor med 
sina föräldrar och har problem som han redan har passerat. Äldre flickvänner 
har också varit med om andra erfarenheter som han inte varit med om, vilket 
leder till ett utbyte.  

Familjen fick, som tidigare nämnts, en chockartad prövning i och med 
flytten till den nya kulturen i Sverige. Familjerelationerna är fortfarande 
spända. Familjen och speciellt föräldrarna är som tidigare nämnt viktiga för 
barnens stabilitet. Men det är förmodligen också ett omvänt beroendeförhål-
lande: Ibland kanske det är så att föräldrarna behöver sina barn mer än de 
behöver sina föräldrar. Modern och sonen lever var för sig, ensamma i en 
egen liten lägenhet, medan dottern och fadern bor i en annan lägenhet. 

 
Modern: … och nu håller jag mig mycket för mig själv, jag har inga vänner, 
och så lever jag, och relationen till mina barn är inte så bra. Här förändrades 
mycket, Anders. 
I: Och varför är det så? 
Modern: Därför att här så säger de till dem, här är inte som i Venezuela och 
Colombia, man styr och befaller och för där måste de göra det som man sä-
ger, där lyssnar de på sina föräldrar … /…/ ”Här kan ni inte straffa oss, här 
kan ni inte säga”, (sa barnen till modern). Var och en gör vad han vill. Vi 
kom i oktober och i januari så hade Carlos en svensk kvinna, för mig var det, 
och en kvinna som levde med en annan man, för mig var det ett mycket hårt 
slag … /…/ Så jag skulle vilja avlägsna mig från allt, för att se om det är så 
de värderar mig, och om de har den respekten för mig som jag förtjänar som 
mamma, det är vad jag ber om. Jag ber inte att de ska ge mig något, inte att 
de ständigt skulle ha uppmärksamheten riktad mot mig, utan att de respekte-
rar mig som mamma. Jag förtjänar respekt, men jag skriker här, samma som 
de svenska barnen, för att de svenska barnen skriker åt sina föräldrar. De ly-
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der dem inte och allt är bra för att det är Sverige. Jag är inte van vid detta. Jag 
uppfostrade mina barn, jag är 48 år, enligt mina regler, för att på mindre än 
tre år behandlar mina barn mig så, jag kan inte vänja mig. Och när jag separe-
rade sa Maria till mig att hon inte skulle komma med mig. Först sa hon att 
hon skulle komma med mig, men när det var dags att lämna hemmet sa hon 
nej, för hon kunde inte lämna pappan att leva ensam. 

 
Modern tyckte att barnen inte respekterade henne längre. Kanske såg hon 

Carlos äventyrslystnad ut i den svenska världen som ett svek mot familjen 
och deras kultur, något som hotade familjen och tryggheten de haft i var-
andra som familj. För föräldrarna var svenskarnas syn på barnens självstän-
dighet en mycket svår sak att vänja sig vid. Barnens rätt att tänka och säga 
vad de ville upplevde modern mycket ouppfostrat och respektlöst, och för-
äldrarnas kontroll och auktoritet undergrävdes kraftigt. Även om Carlos fri-
görelse började redan i Venezuela, genom hans arbete där, så säger Carlos 
att han aldrig trodde att han skulle flytta hemifrån riktigt så tidigt. Genom 
konflikten och brytningen med föräldrarna så blev relationerna ansträngda 
och i dagsläget har Carlos inte mycket kommunikation med familjen, trots 
att de bor nära varandra i den lilla staden. Han säger också att föräldrarna 
inte kan diskutera, att de tänker en sak och så är det. Han visar dock att han 
ändå har en förståelse för föräldrarna genom att säga att det beror på åldern 
och sakerna som de har genomlevt.  

Carlos: Jag tänkte att ingen skulle acceptera mig för jag tänkte annorlunda, 
för att jag var en annorlunda person. Så jag hade bara min familj, framför allt 
min mamma som hjälpte mig. Men nu efter att jag kommit hit och ser andra 
personer, som tänker nästan samma sak som jag tänkte, de trodde på samma 
sak, gjorde att jag förändrades och ser på sakerna på ett annat sätt. 

 
Carlos tänkte förr att han var mer annorlunda än andra, och familjen blev 

därigenom än viktigare. Han pratar också om att han har mycket svårt för 
den latinamerikanska auktoritära uppfostran, bristen på information och att 
inte kunna göra sig hörd och bli lyssnad till som barn. De svenska, nya och 
mer friare tankarna passade honom väl. Men de ”moderna” tankarna gör det 
svårt, och det blir snabbt komplext när det handlar om hans egen framtida 
familj.  

Carlos: … primära grunden för familjen, hur de sköter sakerna och hur de ger 
det till sina barn. Om jag är fadern i familjen och jag kommer i problem och 
jag ger problemet till min son, så kommer han att ha det och längre fram hans 
son. Om jag har ett problem så är det jag som tar hand om det, om det är jag 
som har det. Och är det jag som har det, men jag sköter det så att familjen är 
tillsammans, så det kommer inte bli något problem ... 

 
Carlos vill inte att hans egna framtida barn skulle behöva tänka på tråkiga 

saker, problem och svårigheter som har hänt tidigare i familjen. Han är oro-
lig för att de vuxnas problem skulle kunna ärvas till nästa generation, och i 
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sin tur till generationen därpå, ett negativt familjegenerationsmönster. Lös-
ningen blir att han skulle sköta sina problem själv, inte prata om dem och 
inte blanda in barnen. Men en partner som han verkligen litade på skulle 
kunna få ge råd. Trots hans nya ”moderna” tankar, verkar det som om hans 
uppfostran slår igenom, tänkandet att barn blir skyddade från hemskheter 
genom att man håller dem utanför det hemska som händer.  

Förutom det negativa och problematiska i relationerna till familjen tar han 
också upp en positiv och empatisk förståelse för föräldrarnas förhållnings-
sätt, att det beror på åldern och de saker som de har genomlevt. Det kommer 
också fram i samtalet hur mycket han i grunden tycker om modern. Han 
säger att modern verkligen har hjälpt honom och vill nu inte tynga henne 
med hans problem, för hon har nu sitt liv och sina egna problem. Familjen 
betyder mycket för honom. Den ger honom en trygghet.  

Carlos: ... vi kan se på det på det här viset, om jag skulle ha varit med dem 
och jag hade behövt komma själv så skulle det ha varit oroande. För mig 
skulle det vara mycket oroande om de fortsatt där och inte ha dem intill mig. 
Men ha dem här, vetande att de mår bra, att de nästan inget behöver, gör mig 
glad …  

 
Även modern vill trots alla problem starkt betona vikten av en mor och en 

familj som en grund att stå på. Hennes barndom, som inte var lätt, påverkar 
säkert hennes tankar. 

 
Modern: Men jag har försökt, jag är inte den bästa mamman, men har alltid 
försökt att ge dem kärlek, så att de känner sig trygga vid min sida, så jag vet 
inte, och jag tänker att de alltid ska ha kärlek. Och jag säger det för jag vet, 
för att jag hade två familjer och du letar efter någons kärlek … /…/ … för 
mig är det allra viktigaste att ha en grund i familjens led (släktskap) /…/ … 
därför att det är den viktigaste grunden. /…/ … det är personens motor, man 
behöver ha en familj, bra eller dålig, för att existera, behöver ha en pappa och 
en mamma för att existera. /…/ Jag tror inte på att barn kommer att födas i 
flaskor eller i en maskin. Behöver ha en mamma för att ge det livet, värde, 
värme. Behöver finnas en grund, alltid behöver det finnas en grund, om det så 
är en mamma eller pappa, men alltid behöver det finnas en grund.  

 

Lika och olika 
 
Förutom familjen är vänner något som ger trygghet och ett sammanhang. I 
Sverige har Maria en del vänner och nästan alla kommer från andra länder än 
Sverige. Hon säger att det finns många colombianskor som hon kan vara 
med på sin fritid, och hennes bästa kamrat är från Iran. Som nämnts gick det 
inte så bra med klasskamraterna i högstadiet. Men hon hade ett litet, litet 
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nätverk tillsammans med sin iranska klasskamrat. De höll ihop mot resten av 
den svenska klassen. Det lilla nätverket innefattade även de positivt inställda 
lärarna. Nu har Maria blivit äldre och går första året i gymnasiet, på det indi-
viduella programmet. Det är bara invandrare i klassen och hon trivs mycket 
bra i gruppen. 

Maria: Mycket bra, eftersom vi alla är utlänningar och vi saknar vårt land och 
vet hur saker är. Vi är ungdomar och förstår varandra mycket väl, och alla går 
mycket bra ihop tillsammans och är mycket bra kamrater. 

 
Nu trivs hon i skolan, har fått ett lite större nätverk av ungdomar som har 

mycket gemensamt och är mer som henne själv. I motsats till den negativa 
erfarenheten i den svenska klassen står den nya klassen med utländska elever 
bara för positiva erfarenheter. Nu får hon trygghet och gemenskap tillsam-
mans med de andra, blir med i en grupp som varit med om en hel del likarta-
de händelser igenom sina uppbrott från sina länder och kultur. Men hennes 
positiva och bejakande livssyn har dock hjälpt henne att ändå våga ta vissa 
kontakter med några få svenskar. 

 
Maria: Förra sommaren, jag ska berätta vad som hände, arbetade jag på sjuk-
huset. /…/ ... jag lärde känna, jag gick med många och de passade mig väl, de 
hjälpte mig och förklarade. Och jag har en väninna där, har en väninna som 
heter Monica, hon är svenska och hon passade mig väldigt bra. Hon är myck-
et vänlig mot mig, allt är bra. 
I: Men du besöker inte henne sådär? 
Maria: Nej, men ibland går vi till centrum och tar en fika. Pratar, chattar på 
Internet och pratar i telefon. 

 
Först när hon kom till en annan miljö där människorna var vänligt inställ-

da till henne, fick hon lite mer positiv kontakt med svenskar.  
Föräldrarna hade en tid en trevlig kontakt med ett svenskt par som ville 

lära sig prata spanska. Det verkar ha varit något slags integrationsprojekt. De 
träffades under några månader för att prata svenska respektive spanska under 
en timme. Både modern och fadern har också på olika håll blivit inbjudna till 
ett par olika sammankomster, något som båda har upplevt som mycket posi-
tivt. De väntar artigt och skulle gärna gå igen om de blev inbjudna. Det ver-
kar som om de inte har förstått den kulturella seden, att om man har blivit 
inbjudna och tyckt att det var trevligt, så är det de som varit inbjudna som får 
ta initiativet om fortsatt kontakt. Om de är intresserade och motiverade till 
att vara med fler gånger, bör de själva signalera att de gärna kommer igen. 
Numera har ingen av föräldrarna någon större kontakt med någon svensk. 
Modern har mycket få vänner. Hon hade ett par colombianska vänner men 
de har nyligen flyttat. Fadern är mer social och extrovert, han träffar andra 
colombianer relativt ofta och har även kontakt med några andra invandrare i 
området.  
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Fadern: Alla är vi i lika mån de samma, här är det inte att någon är mer än 
den andre, när vi ska träffas så träffas vi i en grupp, vi träffas som om vi skul-
le ha varit släkt. 

 
Men trots att de som latinamerikaner upplever sig ha ett mer öppet och 

socialt sätt, så frågar man aldrig en landsman om anledningen till flykten. 
Integritets- och säkerhetsskäl tar överhand. Man är osäker på vilken ställning 
till konflikten som den andre har.  
Carlos verkar i början främst ha satsat på relationerna med den svenska 

flickvännen och hennes familj, men har också fått några få andra vänner och 
bekanta i Sverige. Han har två colombianska vänner och några andra unga 
män från Afghanistan och Irak som han spelar fotboll med, samt umgås med 
klasskamraterna i skolan. Men han säger att han inte är med dem så mycket, 
tycker att de pratar mycket vulgär svenska och han är inte en sådan person. 
Det verkar som han dels inte känner sig hemma i, och dels tar lite avstånd 
från, de andras och även sin egen kultur. Han väljer istället den nya svenska 
kulturen eller att vara för sig själv.  
 

Här och där 

 
Ibland kan vänner från förr finnas längre bort i världen eller kanske man har 
hittat nya vänner och forum på Internet.  

Carlos: Istället för att vara med dem, så tar jag och spelar på min dator, att 
spela på min dator känner jag är mer lugnt. Jag har lärt mig engelska tack 
vare datorn. Med de spelen så kommunicerar jag med folk från olika delar av 
jorden.  
 

Internet ger en möjlighet till global vänskap, världsomspännande kontak-
ter som sker i ”cyberspace”. Carlos har kontakt med några av sina nya be-
kanta och får också nya kontakter på nätet. Internet var också till hjälp när 
han ville veta lite mer om Sverige, när han var i Venezuela. 
När Carlos, eller framför allt Maria pratar om vänner i allmänhet, verkar 

det som om vännerna i Venezuela varit fler och kontakten djupare. Marias 
venezuelanska vänner, som hon fick i början av tonåren i skolan i Venezue-
la, är en grupp som var och fortfarande är viktiga för henne, de chattar på 
Internet och ibland ringer de varandra. I och med Internet och i viss mån 
telefonen, finns möjligheten att kunna fortsätta kontakten med vännerna i 
Venezuela. Kontakten blir en länk och något att spegla sig i, till den man 
varit, blivit och den man kan bli i framtiden. Det gemensamma språket och 
kulturen underlättar att man får vänner som man kan förstå och kommunice-
ra med.  
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Fadern finner också möjligheter till tätare kontakt och relation med sin 
familj genom Internet och billig telefoni, t.ex. säger han att han pratar varje 
dag med sin syster som nyligen kommit till Canada som flykting.  

 

Avstånd och närhet 
 
Hur nära eller långt borta saker och ting är, påverkar upplevelsen av olika 
saker. Hur stark och inflytelserik upplevelsen blir påverkas av när det hände, 
var någonstans och vilken känslomässiga relationen som fanns till det inträf-
fade. Fadern har sin syster som bor långt bort i Kanada, och det finns ingen 
ekonomisk möjlighet att de kan hälsa på varandra. Det geografiska avståndet 
kan dock överbryggas genom att använda Internet och billig telefoni, som 
gör det möjligt för kontakten och relationen att bli än tätare  

Carlos har t.ex. tidigare nämnt att han är nyfiken på Colombia, hur det är 
där idag och hur de skulle se på honom nu. Hemlandet ligger geografiskt 
långt bort och eftersom han dels inte har kunnat besöka Colombia på några 
år, och dels att han inte har någon direkt kontakt med någon där sedan länge, 
gör att det blir distans till landet och relationerna.  

Carlos: I Colombia var jag ett barn, nu är jag en man, har gått igenom många 
saker, har varit med kvinnor, har varit med om olika saker och det är en sak 
som jag inte kan jämföra här och där, jag mår mycket bra här, i Colombia 
mådde jag bra som barn. 

 
Carlos har svårt att jämföra mellan då och nu, mellan Colombia och Sve-

rige, för tiden har gått och så mycket har hänt: flyktinghändelser, nya flyk-
tingmiljöer och en personlig utveckling från barn till vuxen.  

När samtalet med Maria kommer in på att hon ska börja på en ny gymna-
sielinje nästa år, kommer tiden in som ett element. Tiden som gör att männi-
skor växer och mognar. I bagaget har Maria med sig de dåliga erfarenheterna 
av utfrysningen i den svenska högstadieklassen, men även den positiva erfa-
renheten av klassen på individuella programmet där alla var komna från 
något annat land. När hon reflekterar över hur det kommer att gå på omvård-
nadsprogrammet: 

Maria: Jag tror att det kommer att fungera bra, för att vi är mycket mer vux-
na, 18, 17 år, … /…./ … jag tror att de uppför sig bättre. 

 
Föräldrarna har en stor utmaning i att få tiden på sin sida. Som tidigare 

har nämnts verkar de uppleva att det är för sent för dem. Modern berättar 
t.ex. att hon inte tror att någon skulle vilja anställa en så gammal kvinna utan 
utbildning om hon kom tillbaka till Colombia. Hon verkar också stundtals 
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uppleva att hennes liv är över och pratar istället om barnen som har tiden 
framför sig. Även när hon fantiserar om t.ex. högre studier upplever hon det 
som en omöjlighet, hon känner sig för gammal för att läsa in allt upptill uni-
versitet. Tidsupplevelsen förstärks troligtvis också av att föräldrarna känner 
att de nu vill kunna försörja sig själva och få egna pengar att kunna köpa 
sådant som är viktigt.  

Nästa delavsnitt kommer som inledningsvis nämndes, att fokusera på 
flyktingskapets situation och möjlighet för en flyktingfamilj. Barnens re-
spektive föräldrarnas situation och möjligheter sammanfattas och strukture-
ras utifrån familjens tre flyktingsituationer: Colombia, Venezuela och Sveri-
ge. Förhoppningsvis kan barnens situation och möjligheter accentueras och 
ses tydligare i kontrasten och jämförelsen med den äldre generationen. Här 
kommer också visas hur olika, eller lika, individerna i en och samma familj 
kan se på samma flyktingsituation. 
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Situation och möjlighet 
 

Även om en familj vid en viss tid befinner sig i samma sammanhang, så 
kommer de förmodligen inte att skildra eller uppleva sig ha samma situation.  
Genom att sammanfatta och strukturera upp hur familjens situation har varit 
under olika tider, kan en mer överskådlig bild presenteras över familjens 
olika deltagares upplevelse av flyktingskapets situation och möjlighet. Fa-
miljen har levt i tre olika länder: hemlandet Colombia och det närliggande 
flyktinglandet Venezuela, samt det främmande flyktinglandet Sverige. 

Familjens situation och möjlighet ses ur barns respektive föräldrars per-
spektiv, barnen, dvs. de nu äldre ungdomarna Carlos och Maria i förhållande 
till modern och fadern. Dessa personer kommer inte bara att ses som barn 
och föräldrar, utan även deras individuella perspektiv kommer att tas fram.  

 

Colombia – Hemland. 
 
Familjen kommer från och är uppvuxen i Colombia. De är en del av sitt 
språk, historia och kultur. De har en självklar identitet som colombianer, 
med identitetspapper och medborgarrättigheter. Till en början bor de i sitt 
egna lilla hus på landet och arbetar med jordbruk. Inbördeskriget, våldet 
mellan de väpnade styrkorna, påverkar inte det dagliga livet så mycket fram 
tills att fadern blir hotad. De tvingas då fly och kommer senare till en fattig 
förort i en mångmiljonstad. Förutom konfliktens våld finns även en värld av 
klart mer påtaglig kriminalitet och våld. Efter en tid blir fadern återigen ho-
tad och familjen blir tvungna att fly igen. Ingen av dem tror egentligen på en 
snar fred i Colombia.  

Barnens situation: I hemlandet var barnen Carlos och Maria ganska unga. 
Första åren bodde de i sitt lilla hus ute på landet, gick i skolan och hade sina 
vänner. Livet var för deras del mest lugnt och fridfullt. Inte förrän de var 
tvungna att flytta från sitt barndomshem, pga. faderns problem med gerillan 
och paramilitären, hade våldet fått en påtaglig inverkan på deras liv. De fick 
flytta till storstaden, gick där i skolan och bodde i ett enkelt hus i en fattig 
förort. De var då en bland många andra internflyktingar som flyttat från sitt 
hem, talade sitt språk och var en del av sin egen kultur.  

Möjlighet: Barnen kan troligen gå igenom gymnasiet och få ett examens-
bevis.  Därefter kan de söka arbete, kanske ett något mindre kvalificerat kon-
torsarbete. Ha en bra grund för sin stabilitet, vara en naturlig del i samhället, 
kulturen och språket. Ha vänner och bo tillsammans med familjen som en 
naturlig del av livet, även som yngre vuxna.  

Föräldrarnas situation: Föräldrarna levde i över 40 år i sitt hemland. Mo-
dern har inte gått så mycket i skolan och fadern har gått några år. Som familj 
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kämpade de och lyckades bygga sitt eget lilla enkla hus ute på landet. Det 
var den sociale och extroverte fadern som blev hotad, vilket innebar att även 
modern och barnen fick fly till en annan ort. Deras föräldrar och syskon 
fanns där, fadern verkar ha en närmare kontakt med sin familj än modern. De 
lever något år i en fattig förort i mångmiljonstaden, och båda har arbeten så 
att familjen klarar sig. De är öppna, utåtriktade, välfungerande och har vän-
ner. Fadern börjar med kommunalpolitik i liten skala, vilket medför att det 
återigen blir farligt för honom. Familjen får då också vara med om en del hot 
som var riktade mot honom. Föräldrarna bestämmer sig för att familjen mås-
te fly.  

Möjlighet: Föräldrarna har och kan få arbete så att de kan försörja sig. I 
Colombia är de öppna och extroverta personer som lätt får kontakt med 
andra och har kunskap om hur saker och ting fungerar, de ingår i ett naturligt 
sammanhang. Familjen och släkten finns där om de vill vara med dem, och 
barnen brukar bo kvar hemma långt upp i vuxen ålder. Modern och barnen 
kan teoretiskt fortsätta leva i Colombia (och även i nutid återvända), efter-
som de inte har någon personlig hotbild över sig. Fadern kan däremot inte 
stanna kvar pga. av hoten. Han skulle inte heller kunna återvända, känna sig 
säker i Colombia, förrän det blivit fred.   

 

Venezuela - Flyktingland och grannland. 
 
Familjen bor i Venezuela i gränstrakten till Colombia, som är ett område 
många colombianer har emigrerat till. Familjen har som flyktingar inget 
arbetstillstånd och det finns ett visst hot att bli deporterade, även om de är 
asylsökande flyktingar sedan ett par år. De har inte heller fått besked om de 
kommer att få flyktingstatus, dvs. får stanna i Venezuela i framtiden eller 
inte. Mindre trakasserier är inte ovanliga från polis och militär. Det finns en 
befogad oro över att väpnade grupper från Colombia och deras sympatisörer 
finns i gränstrakten där de bor. Misstänksamhet finns ibland mot flyktingar-
na i Venezuela, att de är inblandade i någon colombiansk grupp. Efter ett par 
år blir familjen tvingad att fly från gränstrakten pga. av att fadern känt sig 
hotad och flyttar då till en mångmiljonstad i Venezuela. 

Barnens situation: I Venezuela börjar Maria skolan relativt snabbt och 
trivs där med sina klasskamrater som raskt blir hennes vänner. Hon får dock 
börja i en årskull lägre pga. brist på betygsdokumentation. Maria har knap-
past några problem med språket eller kulturen, eftersom den är så lik hem-
landets. Mycket kriminellt våld samt kulturella könsmönster gör att hon inte 
går ut så mycket, men hon lyckas ändå få en pojkvän under en tid. Är dock 
fysiskt och psykiskt relativt knuten till hemmet. 

Carlos har nu blivit tonåring. Han får först svårigheter med att få plats i 
skolan och går sedan bara en mindre tid pga. svårigheter i nya skolämnen. 
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Han har lätt att få nya kompisar, och börjar arbeta lite. I den sydamerikanska 
kulturen är det vanligt för en ung man i tonåren att börja utforska och klara 
sig själv ute i samhället. Efter flykten till mångmiljonstaden jobbar han där 
heltid med enklare fysiska arbeten. Han blir härigenom mer självständig, 
ekonomiskt oberoende och frigör sig relativt mycket från hemmet. Dock bor 
han kvar med familjen, vilket är brukligt att göra relativt långt upp i åldrarna.  

Möjlighet: Maria kan gå ut gymnasiet och därefter söka ett arbete, kanske 
enklare kontorsarbete. Språk och kulturella koder är inga större problem. 
Hon kan även fortsätta kontakten med sina vänner och få nya vänner, pojk-
vänner och bilda familj relativt tidigt.  

Carlos kan fortsätta att arbeta på diverse enklare arbeten och på så sätt bli 
relativt ekonomiskt obunden. Får lätt kontakt med andra, har språket, kan 
kulturen och kan även han bilda familj relativt tidigt. 

Föräldrarnas situation: I Venezuela är modern är utåtriktad och får tag på 
ett arbete på en restaurang där hon är relativt länge. Senare sköter hon till-
sammans med sin man den mycket lilla affären som de startar i det hyrda 
enkla huset. De får några gånger lite ekonomisk hjälp som flyktingar, men i 
princip klarar de sig själva även om den ekonomiska situationen är mycket 
kärv. Inombords mår modern inte alltid så bra, men utåt sett fungerar hon 
mycket bra, skaffar sig arbeten och är huvudförsörjare för familjen längre 
tid. Modern är social, öppen och får lätt kontakt, hon har språket och förstår 
sig på kulturen.  

Fadern arbetar när han får tag i något, och det blir svårare för att han inte 
har arbetstillstånd. Gränstrakten är inte så säker för fadern och efter en ho-
tande episod flyr familjen inom landet till en mångmiljonstad, men inte ens 
där känns det säkert. Men de arbetar när de kan och får lite ekonomiskt stöd 
av UNHCR. Han är mycket social och öppen, är initiativrik och ser ofta möj-
ligheterna. Föräldrarna smälter väl in i kontexten.  

Möjlighet: Föräldrarna har möjligheter till arbeten och egenförsörjning. 
Med sin kunskap i språket och om kulturen kan de lätt smälta in i kontexten 
och få kontakt med andra. Familjen är viktig och kan hålla ihop. På grund av 
hotbilden mot fadern i Venezuela får de av UNHCR möjlighet att välja mel-
lan alternativa flyktingländer i Sydamerika, Canada eller Sverige.  
 

Sverige - Flyktingland långt bort. 
 
Familjen anländer till ett okänt land, med ett helt främmande språk, kultur 
och miljö. Den kommer till ett land som har fred och där den kriminella 
våldsnivån är låg. Fred och lugn nämns av hela familjen som grundorsaken 
till valet av Sverige. Ett annat grundskäl är att barnen har en framtid i Sveri-
ge som de aldrig skulle kunna ha möjlighet till i Latinamerika, dvs. möjlig-
het att studera vidare och i framtiden få ett bra och välavlönat arbete. De 
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anvisas till en mindre stad där utländska medborgare är en klar minoritet. 
Familjen får direkt flyktingstatus, legala identitetspapper och arbetstillstånd. 
I den lilla staden är det inte så stort utbud på arbete och bidragsreglerna gör 
det svårt att flytta och söka arbete på annan ort. Ekonomisk hjälp ges för att 
klara livet: boende, uppehälle, sjukvård och studier, i första hand studier i 
svenska. Alla började med att studera svenska för invandrare, barnen i sina 
egna klasser. Hela familjen vet att universitetsstudier är gratis, och att alla 
kan och får låna till sina studier om de kommer in betygsmässigt. Alla är 
oerhört tacksamma för att Sverige har tagit emot dem, men föräldrarna är 
dock arga och ledsna över att de fortfarande inte har något arbete och måste 
gå på bidrag efter så lång tid. En äldre son flyttar till en annan stad och den 
yngre sonen Carlos flyttar efter bara några månader ihop med en svensk 
kvinna. Föräldrarna separerar efter ett par år.   

Barnens situation: Maria börjar efter ett års svenska studier i högstadiet, i 
en lägre årskurs där hon är äldre än sina övriga klasskamrater. Hon blir ut-
fryst av de svenska eleverna och mår därför dåligt och vantrivs, men får 
dock några enstaka utländska kompisar. Tar sommarjobb som fungerar bra. 
Börjar efter ett par år individuell linje på gymnasiet, trivs bra i klassen som 
endast har invandrar elever. Maria har en mycket positiv framtidstro, höga 
framtidsdrömmar, men även mer realistiska delmål och planerar att läsa vi-
dare. Bor ensam kvar med fadern efter att föräldrarna skilde sig. Hon har i 
Sverige en klart större frihet än i Latinamerika, både hon och föräldrarna har 
vant sig vid att det inte är farligt för en ensam flicka att vara ute själv. Dess-
utom har hon en nära väninna och även en hel del vänner. Alla är i princip 
invandrare, men de har ingen större kontakt med svenskar. Maria verkar vara 
en hel del hemma och har inga större fritidsintressen. Hon har varit med om 
en hel del svåra situationer som gjort att hon inte mått bra i Sverige, t.ex. 
broderns och sedan moderns flytt från hemmet samt utfrysningen. De två 
svåra åren i högstadiet var värt att ta, eftersom här finns reella möjligheter 
samt att hon har tiden framför sig. Drömmen om framtiden är värt de svårig-
heterna. Hon verkar nu må bra och har mått mycket gott av den positiva 
erfarenheten av gymnasieklassen och de utländska klasskamraterna.  

Carlos börjar senare läsa in gymnasiekompetensen på komvux. Det går 
långsamt men säkert framåt, fast periodvis är det mycket svårt. Han är nu på 
väg mot sin gymnasiekompetens och drömmer sedan om att läsa vidare. 
Möjligheten till studier och lugnet i Sverige betyder oerhört mycket för Car-
los. Han flyttade mycket snabbt ihop med en svensk kvinna efter bara några 
månader i Sverige. Genom henne och hennes familj fick han guidning in i 
det svenska samhället, språket och kulturen. Det innebar dock en brytning 
med hans egna familj som fortfarande håller i sig. Trots att de bor i samma 
lilla stad träffas de sällan. Carlos bor efter separationen ensam i en liten lä-
genhet och får ekonomiska bidrag från staten så han precis klarar sig. Han 
har inte så många vänner och verkar inte riktigt trivas med de andra invand-
rarungdomarna, istället sitter han en hel del framför datorn. Där har han i 
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cyberspace fått några vänner när han spelat dataspel och chattat, och bland 
dem finns även några svenskar. Carlos har periodvis inte mått så bra, bl.a. 
har han varit med om separationer som varit svåra. Han har dock en mycket 
positiv framtidstro, positiva drömmar och en tro på sig själv, på sin egen 
kapacitet. Han upplever sig också ha en stor frihet och självständighet. Car-
los jobbade för att få in lite extrapengar i en affär en sommar och trivdes där. 
Sommaren därpå fanns det jobb inom vården, men trots ekonomisk balans-
gång varje månad, kände han sig inte tillräckligt ekonomiskt tvungen utan 
valde att inte söka eftersom vårdjobb inte var ett arbete för honom.  

Möjlighet: För både Carlos och Maria blir Sverige dels en fristad, en fred-
lig kontext, dels möjligheten till och drömmen om ett bättre liv: utbildning, 
högre position, bra ekonomi, möjlighet till ägodelar, hus etc. Deras nya si-
tuation har gett dem möjlighet att sätta sig ner och tänka i lugn och ro angå-
ende sin situation och möjligheter. Dessa baseras på situationen i ett nytt 
land. De kan växa och utvecklas i en kontext där de har nya och andra möj-
ligheter för framtiden än de tidigare haft. De har möjlighet till val som de 
inte tidigare hade. Tiden är också en komponent i utvecklandet av strategier 
för att klara situationen. De är nu äldre än de var i Venezuela vilket påverkar 
deras sätt att reflektera och se på framtiden. 

Maria har en stor möjlighet att kunna forma ett oberoende och självstän-
digt liv. Alla hennes erfarenheter har påverkat henne, men de negativa upp-
levelserna verkar dock inte ha gett några påtagliga oläkta sår, utan istället har 
många av dem gjort att hon har växt och verkat gett henne en bra stabilitet. 
Hon ser mycket positivt på framtiden, har drömmar, ser många möjligheter 
och har även mer realistiska delmål. Maria är inte riktigt knuten till ett speci-
fikt land utan ser möjligheter även i andra länder. Dessa möjligheter består i 
att om några år skaffa sig familj och barn, och hennes framtida mans natio-
nalitet är en öppen fråga. 

Carlos har möjlighet att fortsätta sitt självständiga liv, och har än större 
möjlighet att komma in i och bli en del av det svenska samhället. Hans ex-
troverta och sociala personlighet, tillsammans med den svenska guidningen 
han haft in i språket och kulturen, gör att han har stora realistiska chanser att 
kunna smälta in det svenska samhället. Han är mer fokuserad på Sverige och 
ser möjligheterna för honom här, möjligheterna att skaffa sig utbildning, 
arbete, hus och familj.  

Föräldrarnas situation: Fadern trivdes väl med svenskstudierna de första 
åren. Det gick relativt bra för honom, och med sin öppna och sociala person-
lighet kom han bra in i klassen. Han prövade på en kortare praktik som fun-
gerade bra. Sista året har svenskstudierna inte fungerat. Han får huvudvärk 
och kan inte studera. Fadern reflekterar själv över att det dels beror på att 
studierna är svårare, men främst att han inte får något arbete och därmed inte 
kan försörja sig själv och sin familj. Numer går han hos psykolog och är 
sjukskriven hemma. Han har mycket tid att tänka, och oroar sig för sin när-
maste familj i Colombia som är sjuka och har det ekonomiskt mycket svårt. 
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Hans ex-fru, modern, flyttade från dem för ett år sedan och nu bor han kvar 
med dottern. Han är fortfarande social och extrovert, och umgås en hel del 
med andra invandrare som bor i området, men har knappt någon kontakt med 
svenskar. Han är fortfarande optimistisk och hoppas på ett framtida arbete. 

 Modern trivdes aldrig med svenskstudierna, kände sig nedvärderad och 
utpekad i klassen. Studierna var svårare för henne pga. hon inte gått så 
många år i skolan, men hon har nu fått godkänt på svenskan. Hon har också 
gjort några praktikperioder som fungerat bra, även om hon var lite isolerad. 
Modern vill allra mest av allt flytta någonstans där hon kan få ett arbete. Hon 
känner sig instängd i den svenska byråkratins bidragsbestämmelser, som gör 
att hon inte kan få bostadsbidrag på annan ort innan en anställning är klar. 
Sonens snabba flytt till den svenska kvinnan, och den nya svenska kulturens 
fria och demokratiska uppfostringsidé som barnen kom i kontakt med i Sve-
rige, kom helt på kollisionskurs med moderns uppfostringsmetod och hennes 
önskan om respekt för henne som mamma. Hon upplever att barnen inte 
förstår de stora uppoffringar hon har gjort för att de ska kunna få möjligheter 
till en bättre framtid. Efter något år i Sverige separerade hon från sin man 
och flyttade ensam, utan några ägodelar, till en egen liten lägenhet. Det är en 
numer fullt möblerad lägenhet som hon har skapat och är stolt över. Hon har 
en del kontakt med dottern, men endast sporadisk kontakt med sonen. Peri-
odvis har modern mått mycket dåligt. Hon har några enstaka utländska vän-
ner och några positiva, men flera dåliga erfarenheter av svenskar som oarti-
ga, kalla och reserverade. Den öppna, företagsamma och extroverta kvinnan 
är svår att känna igen i Sverige. Om framtiden vågar hon knappt drömma 
eftersom det ändå aldrig blir som hon vill.  

Möjlighet: Fadern ser fortfarande möjligheten till ett arbete, en förändring 
som också skulle leda till att han får ökad självkänsla och psykiskt välbefin-
nande. Ekonomiskt skulle han kunna bli självförsörjande och icke bidragsbe-
roende, kunna köpa saker som han vill ha och ekonomiskt kunna hjälpa sin 
familj i Colombia. Arbete ger också möjlighet att praktisera svenskan i en 
naturlig miljö med svenska, och det hjälper också till att lära sig och bättre 
förstå den svenska kulturen. Fadern har en avlägsen men stark vision om att 
kunna flytta tillbaka till hemlandet i fred. Där skulle han lätt kunna smälta in 
igen, såväl arbetsmässigt som socialt och kulturellt, samt vara närmare sin 
egen familj och släkt.  

Modern har numer svårt att se ljust på framtiden. Men trots det ser hon 
möjligheten som ett arbete skulle medföra, en egen försörjning och bättre 
självkänsla. Chansen till att kunna börja om, ett nytt liv någon annanstans än 
den lilla staden som hon upplever som negativ. Men numer är drömmarna få 
och inte ens i fantasin kan modern tro på att hon som lågutbildad kvinna och 
utan kontakter skulle kunna flytta tillbaka till Colombia.  

Men båda föräldrarna fokuserar sina drömmar på barnen, där ser de möj-
ligheterna. Dessa drömmar och chanser hjälper dem att fortsätta kämpa och 
att orka finna nya möjligheter.  
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Kommentar  
 
Flyktingungdomarna i fallstudien verkar känna igen sig i den presenterade 
versionen av den genererade teorin. Den förefaller också fungera och vara 
tillämpningsbar på de två flyktingungdomarnas berättelser, även om de nu 
befinner sig i ett mer annorlunda flyktingmottagarland, dvs. Sverige. Den ger 
även en intressant belysning av föräldrarnas flyktingsituation. Den generera-
de teorin kunde tillämpas på yngre såväl som äldre, och för män såväl som 
för kvinnor.  

Balansen inom livsområdena, och vad som är viktigast och påverkar mest 
verkar vara olika för yngre respektive äldre. Det finns säkert olika förklar-
ingar till detta, men en är att för den växande människan blir olika saker mer 
eller mindre viktiga i olika åldrar och sammanhang. I en kontext som Vene-
zuela är t.ex. arbetet det primära för flyktingföräldrarna medan för flykting-
barnen har arbetets betydelse ökat men skolan är trots allt mycket viktig. I 
Sverigekontexten blir skolan det primära för hela familjen, även för föräld-
rarna eftersom de måste klara svenskan innan de kan få något arbete. 

En helt ny, okänd och främmande flyktingsituation som den i Sverige, 
verkar stå för mer positiva möjligheter och drömmar hos de yngre flykting-
arna än för de äldre. De yngre har en optimistisk kraft och förmåga att upp-
täcka utvägar. Barnen har utvecklats med den föränderliga flyktingsituatio-
nen och har en stark tro och hopp på sin kapacitet och framtid. De äldre blir i 
Sverigekontexten mer begränsade, trots rättslig och ekonomisk bastrygghet. 
Dels begränsas det av erfarenhetens realism, föräldrarna har mångårig kun-
skap om sin kapacitet och möjligheter i livet. Dels finns det i Sverige stora 
hinder som t.ex. språk och kultur som det varit svårare för de äldre att 
handskas med. Men tiden i Venezuela och livet i Colombia ger däremot en 
beskrivning av flyktingföräldrarnas kraft och stora förmåga att upptäcka 
utvägar för familjen. De har en stor reell kapacitet och erfarenhet av att ha 
hanterat och klarat av väldigt många olika situationer och händelser, vissa så 
svåra att de har påverkat de vuxna klart negativt psykiskt. Men de har klarat 
att överleva och börja om på nytt, om och om igen. Denna starka flexibla 
överlevnadskapacitet har gjort att de har växt och påverkat deras självkänsla 
på ett positivt sätt. Påverkar den så starkt att de fortfarande, trots allt, klarar 
av att drömma och planera framåt.  

Den stora drömmen och hoppet om en bättre framtid för familjen fokuse-
rar på barnen, att de har realistiska möjligheter att kunna studera, bli något 
och få ett bra liv i ett fredligt land. Den drömmen är en väldigt stor drivkraft 
till att människor villigt satsar och vågar ta itu med stora utmaningar. Även 
om alla offrar mycket och utmaningarna ibland kan bli för stora, verkar de 
ändå anse att det är värt det. Hårddraget kan dristas säga att de äldre flyk-
tingföräldrarna offrar sina personliga liv och drömmar, ersätter dem med 
drömmen om att deras barn ska få det bra. Det är en dröm som förenar famil-
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jen. De två äldre ungdomarna verkar också se denna möjlighet till en bättre 
framtid som en motiverande dröm som hjälper dem och ger dem kraft att 
kunna uthärda svåra störande situationer.  

Intressant och lite paradoxalt är att förutom våldsincidenterna som föran-
ledde flykten, så är det i lugna Sverige och inte i Colombia och Venezuela, 
konfliktens närhet, som familjen verkar ha varit med om fler starkt negativt 
interfererande händelser som mer påtagligt påverkat deras liv. I Sverige blev 
t.ex. flickan utfryst i skolan, familjen splittrades, föräldrarna har inte fått 
något arbete och alla har de periodvis mått psykiskt dåligt. I en ny och 
mycket främmande flyktingkontext, med bl.a. en okänd kultur och ett nytt 
komplicerat språk, blir utmaningarna väldigt stora. Man skulle kunna tolka 
det till att en flykt till ett grannland med likartad kultur och språk och där 
man kan få tag på ett arbete, skulle vara enklare och bättre. Det skulle kunna 
vara så, under förutsättning att det gavs samma basala ekonomiska hjälp till 
bostad, mat och sjukvård, samt att barnens skolgång kunde garanteras och att 
det fanns reella möjligheter till fortsatt högre utbildning. Dock är det oerhört 
viktigt, ja helt överskuggande, att lägga in människans grundbehov av trygg-
het och fred, fred i betydelsen lugn och icke-våld. Ett rättsligt skydd till att 
säkert få leva och stanna kvar i tryggheten är centralt. Utan denna grund av 
fred är det mycket svårt att bygga upp en stabil och fungerande livssituation.  

Ofta sägs det att barnen behöver sina föräldrar, vilket onekligen är sant, 
men i familjens flyktingsituation i ett nytt och främmande land kanske det är 
föräldrarna som psykologiskt behöver barnen mer. För att känna att de har 
gjorde det rätta när de flydde från våldet och försakade sina gamla liv för att 
söka möjligheter i ett nytt land där det råder fred. Känna att oavsett hur svårt 
det än kan vara i det nya landet så har de i alla fall har sin familj. En familj i 
vilken föräldrarna kan känna sig viktiga och respekterade. Och om föräldrar-
nas personliga liv och drömmar skulle vara ganska mörka, blir det än vikti-
gare att tillsammans med barnen få dela drömmen och hoppet om ett bättre 
liv för barnen. 



 128

 



 129 

 6. Fas III. Möjlighetsfinnande i flyktingskapet 

 
Den genererade teorin ”Möjlighetsfinnande i flyktingskapet”, som avhand-
lingsarbetet har resulterat i handlar om flyktingskapets104 situation och möj-
lighet. Situation står här för hela flyktingbarnets liv: hans/hennes historia och 
bakgrund, den kontext han/hon är och befunnit sig i, svårigheter och problem 
som uppstått, den egna personens stabilitet och drömmar, den grund som 
man står på och som påverkar en: fred, kultur och språk samt nätverk med 
familj och vänner. Möjlighet är de processer, olika val och alternativa lös-
ningar som flyktingbarnen har i olika ögonblick i livet, i olika delar av sin 
situation. Den genererade teorin fokuserar på colombianska flyktingbarns 
situation och möjlighet, hur de kan hantera och förhålla sig till flyktingska-
pet i Venezuela samt i Sverige. Röster från några colombianska flyktingbarn 
i Venezuela samt från två äldre flyktingungdomar i Sverige kommer att illu-
strera de olika begreppen som presenteras.  
 

Möjlighetsfinnande  
 
Flyktingbarn ställs i en flyktingsituation inför nya situationer och utmaning-
ar, många gånger är det nya, okända svårigheter och problem som dyker upp. 
De söker efter en lösning som kan klara upp det hela. Ibland blir det mer 
handgripliga lösningar och ibland ett mer tankemässigt förhållningssätt. Om 
lösningen blir bra eller åtminstone fungerar, skapas en bra och god erfaren-
het som leder till en positiv personlig utveckling och växt. Möjlighetsfinnan-
de är kärnprocessen, något som kan relateras till de allra flesta områden som 
flyktingbarnen tar upp. Det är en central process som länkar ihop barnets 
situation, de olika delarna i flyktingbarnens liv. Möjlighetsfinnande är en 
utvecklad förmåga att finna möjligheter i flyktingsituationen. Det är ett sätt 
att förhålla sig till och hantera flyktingskapet. Dels är möjlighetsfinnande ett 
tänkande, mer abstrakt och teoretiskt förhållningssätt. Det är en idé som kan 
ses i tanken på att det finns olika möjligheter, till att lösa ett praktiskt pro-
blem, eller klara av en svår okänd situation, eller ge hopp till ens drömmar. 
                               
104 Flyktingskap innebär här tillståndet att vara flykting. 
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Utmaning 

 
 
  Lösning 

 
       

Växt 

Möjlighetsfinnande 

Carlos i Sverige: Våldet ser man över allt i Colombia. Om man får chansen 
att åka till en mer lugn plats, en annan plats än Colombia där det finns myck-
et våld, så klart att det gör ont i början. Men med tiden så kommer man se 
förändringen som det har gett mig. Detta har hjälpt mig och har gjort att jag 
gått framåt. Det är saker som man inte kan sätta sig ner och tänka negativt på. 
Hur ska jag göra? Hur kommer jag dit? Kulturen? Språket? Och dessa saker, 
man behöver ge sig möjligheten att se däråt. 

 
Carlos beskriver hur hans erfarenheter har format honom och hjälpt ho-

nom till att kunna se och fokusera på möjligheter, istället för att oroa sig över 
problemen. Möjlighetsfinnandet är något som har utvecklats till en strategi 
som han kan använda inför framtiden. 

Maria beskriver i fallstudien att möjligheterna och drömmarna blir något 
som får henne att fortsätta framåt. Hon menar att allt har sitt pris och även 
om hon blev utfryst av sina svenska klasskamrater och att det då gick bort ett 
och ett halvt år, så är det värt det för möjligheterna att få lära sig, studera, 
möta ett nytt språk, nya traditioner och ett nytt folk. Dessutom känner hon 
sig ung och har framtiden framför sig.   

Dels är möjlighetsfinnande ett görande, mer praktiskt hanterande, som 
manifesteras i hur flyktingbarnet tar tag i en utmaning, svårigheter och pro-
blem som flyktingbarnet har att ta tag i, finner en lösning, praktiska och/ 
eller tankemässiga sätt att lösa en utmaning, och möjliggör en personlig växt, 
den erfarenhet och utveckling som blir resultatet av att ha löst en utmaning.  
 
 
 

 

 

Figur 2. Möjlighetsfinnande: Utmaning, lösning och växt. 
 

Möjlighetsfinnande, processen utmaning, lösning och växt, kan metafo-
riskt ses som en trappa. I en liten trappa kan ett extra högt trappsteg kännas 
oöverstigligt och vara hindrande för att man ska kunna gå vidare. Det gäller 
då att finna en möjlig lösning som gör att det ändå går att nå upp till nästa 
trappsteg. När nästa trappsteg väl har nåtts finns erfarenheten av hur det 
gjordes och att hindret gick att hantera, vilket ger en stärkande beredskap 
och motivation för att ta klivet mot nästa trappsteg och möta nya utmaningar.  

Maria i Sverige: Fortsätta framåt betyder, ta ett steg till. Jag säger att livet är 
som en liten trappa och ibland finns det mycket stora trappsteg som är som 
problemen, svårigheter. Man har att passera över dem, försöka lösa dem på 
bästa sätt och gå uppför det trappsteget på nytt.   
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Utmaning 
 
Livet som som flykting innebär ett liv fullt med utmaningar. Många praktis-
ka saker måste klaras av: skaffa någonstans att bo, ett arbete, mat att äta, 
skolplats, legala papper etc. Man kanske måste lära sig förstå en ny kultur, 
ett nytt språk, och skapa nya nätverk/relationer. Ett nytt land innebär förutom 
många praktiska, fysiska utmaningar också psykiska utmaningar, t.ex. att 
kunna stå ut med oron över släktingar som finns kvar. Eller familjerelatio-
nerna som förändras t.ex. genom fädernas svårighet att få arbete.  

De colombianska flyktingbarnen visar på en stor förmåga i att finna möj-
ligheter och att kunna se lösningar. Men ibland kan en viss utmaning, de 
svårigheter och problem som flyktingbarnet har att ta tag i, upplevas oöver-
stiglig, t.ex. byråkratiska hinder. Det kan då vara svårt att finna möjligheter i 
utmaningen, i alla fall inte just då. Möjligen kan framtida ändringar förändra 
premisserna och möjligheter kan då komma fram. En svår utmaning kan vara 
att inte kunna få studera därför att man inte har rätt dokumentation. En annan 
svår utmaning är beslut som andra tar som är svåra att påverka, t.ex. beslut 
som föräldrar tvingas att ta och som ger konsekvenser för hela familjen.   

Rosalba, 13 år: Jag har inte studerat ordentligt därför att mina föräldrar flyttar 
från en plats till en annan och de har inte slagit sig till ro någonstans. 

Maria, 11 år: Problemet har att göra med hur jag kan börja studera, för vi har 
inte pengar eller papper (dokument).  
 
Javier, 16 år: Jag går på fjärde året (på gymnasiet) och jag vet inte vad som 
kommer att hända när jag slutar femte året. Det gör mig ledsen, jag vill fort-
sätta studera, gå till universitet och få en examen. /…/ Men jag vet inte om 
jag kan, för utan venezuelanska papper kan jag inte börja på universitet. 

 
Många flyktingbarn måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörj-

ning. I barnens arbete möter de många nya utmaningar som de inte stött på 
tidigare, utmaningar som de oftast klarar av att hantera. Men vissa utma-
ningar som finns i deras arbetsmiljö kan vara direkt farliga t.ex. att dirigera 
och passa på bilar på en trafikerad gata utanför en affär. 

Rickard, 14 år: En gång körde en bil nästan över mig, den gav mig en smäll, 
det gjorde mycket ont men det var inte så allvarligt. 

 
Eller att arbeta på en stor bussterminal som elvaåriga Leidy gör, hon säl-

jer vykort inne i bussarna och hoppar sedan av bussen som börjat köra. På 
bussterminalen möter också hon en alldeles för hård verklighet. 

Leidy, 11 år: Jag har också sett tio, elva, och tolv år gamla flickor ha sex med 
14, 15, 16 och 17 år gamla pojkar. Det går mig på nerverna, flickorna är så 
unga och pojkarna är äldre, de borde ta hand om dem.  
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En utmaning påverkas av dess distans (se vidare längre ner) i tid, rum och 

relation, dvs. hur aktuellt, geografiskt och känslomässigt nära den är. Utma-
ningen kan upplevas mer eller mindre som en möjlighet och vara mer eller 
mindre medveten. Det kan t.ex. gälla den 13-åriga flickans utmaning att 
snabbt få fram pengar till medicin som syskonen behöver. När föräldrarna 
inte kan få fram några pengar ser flickan endast ett alternativ, hon skolkar 
från skolan och säljer vykort på bussarna.  

 
Leidy, 11 år: Ja, de där två veckorna, för att alla mina syskon blev sjuka och 
så jag gick ut för att söka efter pengar för att kunna köpa medicinerna. Vi 
hade inga pengar, så med vad skulle vi köpa medicinerna? En som heter And-
rés blev stucken med blödande ”dengue”.105 /…/  
I: Varför arbetar du? 
Leidy, 11 år: Å ena sidan för att pengarna som min pappa tjänar räcker inte 
till för oss och å andra sidan för att jag tycker om att hjälpa min mamma. Hon 
säger till mig: ”Leidy, gå inte, för det kan hända dig något.” Men jag säger: 
”äh, inte mamma.” Jag går och arbetar för att jag ser att det inte finns något 
att äta ibland. 
I: Hur känner du dig när du gör ditt arbete? 
Leidy, 11 år: Jag känner mig glad för att jag kan hjälpa min mamma 

 
Carlos beskrev i fallbeskrivningen sin utmaning att varje månad få det 

ekonomiska bidraget att räcka till i Sverige. Trots att det är ekonomiskt 
mycket kärvt, väljer han att inte söka sommarjobb inom vården, eftersom 
han inte tycker om vårdjobb för sin egen del. Han ser möjligheten att inte 
vara tvungen att göra något som han verkligen inte vill göra. Han vet av 
erfarenhet att han ändå kommer att klara att få det att precis gå runt ekono-
miskt.  

Carlos tycker inte att de små utmaningarna i vardagen bör kallas utma-
ningar, utan han vill hellre prata om utmaningar i betydelsen livsutmaningar, 
drömmar och visioner. Hans egen utmaning är att i framtiden kunna studera 
på universitet, att bli någon.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
105 ”Dengue” är en sjukdom som sprids av mygg och som ger upphov till mycket hög feber 
och värk i en veckas tid. Blödande dengue är en mindre vanlig variant som ger upphov till 
blödningar och som kan vara dödlig.  
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Lösning 
 
Vid olika utmaningar, fysiskt praktiska eller psykiska, utvecklar flyktingbar-
nen förhållningssätt och lösningar för att handskas med dem. Lösning, prak-
tiska och/ eller tankemässiga sätt att lösa en utmaning. En mer handgriplig 
lösning är t.ex. en storasyster som försvarar och slår till den som retar hennes 
lillasyster.  

 
Leidy, 11 år: Det som brukar hända är att min syster gör så att hon hamnar i 
problem och kommer i gräl, och så börjar jag diskutera och så slutar det med 
att de slår mig  
I: Och varför har du det där märket i ansiktet? 
Leidy, 11 år: Därför att jag gick för att säga till flickan som slog min syster, 
och hon gjorde det här i ansiktet. 
I: Vad var det som hände sedan? 
Leidy, 11 år: Sen sa jag till rektorn och han blev mycket arg och stängde av 
henne från skolan i tre dagar. Jag är avstängd från skolan sedan i onsdags och 
kommer tillbaka på måndag. 
I: Och vad har du tänkt om detta? 
Leidy, 11 år: Jag vet inte. Jag skulle vilja ge mig av från den skolan och börja 
i en annan.  

 
Här framkommer en annan möjlighet till att lösa problemet, att helt byta 

miljö. Denna lösningsstrategi använde hon tidigare när det blev problem med 
en lite äldre pojke när hon sålde hemlagad godis några kvarter hemifrån. 

Leidy, 11 år: ... tidigare jobbade jag utanför polisen, men jag gick därifrån för 
att en pojke började bråka med mig och så åkte jag istället till San Cristobal... 
han (pojken) skulle råna mig på fem tusen bolivar.  

 
Som tidigare nämnts är en del av de arbetsmiljöer som flyktingbarnen be-

finner sig i riskabla och farliga. Ett sätt att bemöta mer hotande situationer 
kan vara att använda sin ilska till att skrika eller använda sin verbala förmåga 
till att berätta för någon annan som kan göra något.  

 
Marisol, 11 år: En dag erbjöd mig en gammal man, han var kanske 50 år, 
pengar för att få se min kropp och få röra mig. Jag blev jättearg och sa hems-
ka ord till honom… /…/… och han skulle vara en protestant! /…/ 
En dag medan jag var i Colombia, slog min pappa mig rått och skadade mig. 
Jag var 10 år då. /…/ Jag gick till polisen och anmälde honom. Samma dag 
blev han arresterad och fick svära att inte straffa mig så igen. 

 
En mer tankemässig lösning, ett förhållningssätt är t.ex. att försöka tänka 

bort eller distrahera sig från problemen.   

Carlos, 17 år: Jag gör mig en föreställning om att det där är passerat. Tänker 
man inte så mycket på det, så drömmer man inget om det. Om jag går och 
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tänker på något av det och någon kommer förbi, så går jag ut och jag går åt  
det hållet och så tänker jag inte mer.   

 
En del lösningar gör att problemen försvinner helt och hållet, andra lös-

ningar kompromissar och gör problemen mindre och mer hanterbara, medan 
vissa lösningar inte fungerar alls.   

När Carlos kom till Venezuela så stötte han på utmaningar, problem som 
hindrade honom att studera. I Colombia skulle Carlos ha börjat årskurs sju i 
skolan. Men i Venezuela blev det mycket byråkrati och det tog det lång tid 
innan han fick börja skolan eftersom de inte fått med sig hans skolbetyg.   

Carlos, 17 år: Ja i Venezuela höll jag på i 6:e årskursen, eftersom jag inte 
hade pappren så fick jag göra sjätte. 

 
Han fick helt sonika gå om en årskurs som han åldersmässigt och skol-

mässigt var för gammal för. Trots det kunde han inte fortsätta skolan pga. 
skolan i Venezuela hade några nya ämnen som man inte läser i Colombia, 
och får man inte godkänt i två ämnen så får man inte fortsätta till nästa 
årskurs. Utmaningen blev att lösa hur han skulle kunna fortsätta studera och 
lösningen som fanns var att börja en mindre datakurs. Det var kanske inte 
någon optimal lösning, men ändå en lösning. Han studerar i alla fall.   

Carlos, 17 år: Just nu så går jag en kurs i data för att den andra som jag gjor-
de kunde jag inte fortsätta, så jag gör en annan kurs. Ja, i alla fall studerar jag. 

 
När föräldrarna inte får något arbete eller utgifterna blir för stora för den 

lilla inkomsten blir läget svårt. Många barn söker då en lösning på de akuta 
ekonomiska problemen, de ser att det inte finns pengar till mat, medicin eller 
skor till skolan. Lösningen blir för dem att själva börja arbeta, som Leidy, 
elva år, sa tidigare, hon går och jobbar för att hon ser att det inte finns mat 
hemma. Hon t.o.m. letar efter ett mer permanent arbete som hembiträde. 

I: Håller du på att leta arbete?                                                                       
Leidy, 11 år: Ja. Jag letar efter ett arbete hemma hos en familj, för jag vet hur 
man gör alla uppgifterna. 

 
Flera flyktingbarn ser sitt arbete som en lösning på akuta behov. 
 

Juan, 10 år: Ibland har jag något konstigt i min mage, det gör ont… /…/ Jag 
tror att det är för att mamma inte har mat att ge oss. Vi blir tvungna att gå 
utan att ha ätit, och det är därför som också mitt huvud värker av att inte för-
söka att tänka på att jag är hungrig. /…/ Jag tycker om att hjälpa min mamma 
och att köpa mat så man inte blir en belastning i andra människors hem. I 
själva verket är alla pengar som jag får för hemmet. Jag behåller ingenting. 
Ibland om allting går bra och beroende på hur många sötsaker som mamma 
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gör, får jag fyra tusen eller tre tusen bolivar,106 och när det går dåligt får jag 
bara två tusen eller tre tusen per dag… /…/ och pengarna är för att köpa ett 
slag fett och kokos, och allt resterande är till maten. /…/ … jag behöver gå, 
jag tycker verkligen om att arbeta, men kanske får jag gå utan att ha ätit. Min 
bror har inte fått betalt än och det finns ingen mat. /…/ … jag har aldrig arbe-
tat förr, men saker har varit mycket svåra sedan vi kom hit. 
 
Maria, 11 år: Jag har arbete här med att paketera kakor, och tidigare med att 
ta bort trådar (klippa bort trådar ifrån hopsydda jeans), från åtta på morgonen 
till fyra på eftermiddagen. Jag jobbar i en kakfabrik, de betalar mig 6 000 bo-
livar per vecka. Jag har också jobbat med att ta bort trådar, där fick jag 
24 000 bolivar per vecka. Pengarna jag tjänar ger jag till mamma för hon ska 
köpa maten, min kusin jobbar med mig. /…/ Pappa blir uttråkad, han har ing-
et fast jobb och där han jobbar nu betalar de 4 000 bolivar per dag. 

 
Det är flera som har svårigheter med att det ibland inte finns någon mat 

hemma. Den ekonomiska situationen inverkar också direkt på deras möjlig-
heter att kunna gå i skolan. Lösningen för barnen blir att börja arbeta. 

 
Richard, 14 år: … det finns andra orsaker som gjorde att jag slutade gå i sko-
lan och en av dem är att ibland har vi inte mat, så för det måste jag ut och ar-
beta. /…/ … med pengarna som jag tjänar köper jag biljetter för att åka till 
skolan och resten ger jag till pappa till maten. 

Jaime, 10 år: Jag anstränger mig för att kunna köpa kläder och ha pengar, för 
att inte vara utan pengar. Ibland får jag 15 000 bolivar per vecka. Jag ger 
10 000 till min mamma till matvarorna. Jag gör av med 2 000 och resten spa-
rar jag för att få ihop och köpa kläder och saker som de ber oss om i skolan 

 
När Carlos i Sverige tänker tillbaka på livet som arbetande barn i Venezu-

ela säger han att som barn gör man bara, tar i tur med det som måste göras 
eller som man är tvingad att göra. Möjligheterna till en lösning är på så sätt 
inte så medvetna, som lite äldre är man mer medveten om sina val och stra-
tegier. Möjlighetsfinnandet och dess lösningar blir mer medvetet och får/kan 
ta mer tid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
106 1 000 bolivar är cirka 4 svenska kronor 
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Växt 
 
Flyktingbarn ställs inför många ofta okända situationer och utmaningar som 
frestar på, de blir tvungna att finna möjliga lösningar för att kunna hantera 
utmaningar och problem som kommer i deras väg. Det som barnen varit med 
om, de utmaningar som har uppkommit och hur de har klarat av att lösa dem 
ger erfarenheter för liknande utmaningar och lösningar i framtiden, vilket 
oftast medför att de utvecklas och växer. Denna utveckling påverkar perso-
nens stabilitet och drömmar. Växt, den växande erfarenhet och utveckling 
som blir resultatet av att ha löst en utmaning.  

 
Carlos i Sverige: Nej, såklart inte, för att allt som har hänt mig sen jag läm-
nade Venezuela eller sedan jag lämnade Colombia, har hjälpt mig att utveck-
la och förvandla mig till den person som jag är idag. Så jag tänker inte på att 
jag inte är där, utan jag är i detta ögonblick här och jag behöver inse det. 
Tänka på de saker som jag har lärt mig för länge sedan, och jag väntar på 
dem som kommer att komma till mig, för att kunna fortsätta gå framåt. 

 
Flyktinglivets utmaningar har gett honom en erfarenhet av livet och gjort 

att han har växt. De har utvecklat hans egen potential och tro på sig själv till 
den han är idag. Han har en stark självkänsla och vet att om han vill något så 
kan han, och att han har kapacitet för det. 

Växt finns på ett spektrum från negativ till positiv. Oftast är det dock po-
sitiva eller åtminstone fungerande lösningarna som leder till ett positiv väx-
ande. I Colombia var flyktingfamiljens ekonomi mycket dålig och Carlos 
började arbeta.  

 
Carlos, 17 år: … jag arbetade förut med att sälja glass, /…/, för det kostade 
mig 1500 paketet och det lämnade mej en förtjänst på 3500. /…/ ... så jag sä-
ger att det är bättre att börja med glassarna igen för att det ger mig förtjänst. 

 
Han lärde sig hur mycket det kostade att köpa in glassen som han sålde 

och hur mycket han fick i förtjänst. Han drar sedan slutsatsen att det han 
gjorde inte lönade sig lika mycket som det tidigare arbetet, vilket medför att 
han skulle vilja återgå till den försäljningen igen. Carlos drar slutsatser, ser 
konsekvenser och drar upp planer. Han utökar sin erfarenhet, utvecklas och 
växer. 

Flickan Leidy som vi nu har följt när hon har löst sina problem på olika 
sätt, visar att hon växt, tagit lärdom av sina erfarenheter av lösningarna. När 
systern får problem sökte Leidy upp och protesterar hos den som slog sys-
tern. Resultatet blev slagsmål, som i sig inte är något positivt men dock re-
sulterat i fysisk och psykisk respekt. Hon lär sig då att slagsmål de facto kan 
vara en lösning som ger önskvärt resultat, även om det i en förlängning skul-
le kunna ge henne stora problem. Här blev resultatet att båda flickorna blev 
avstängda från skolan några dagar. Växandet blev i förlängningen negativt. 
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Dock försökte hon även med en annan lösning som grundade sig på tidigare 
erfarenheter i livet. Efter slagsmålet och avstängningen gick hon vidare till 
en högre instans samt var och pratade med några speciella tjänstemän för 
barn, för att se om de skulle kunna hjälpa henne. Det visar sig hon sedan 
tidigare vet att barn har rättigheter. Hon fick en positiv erfarenhet av att göra 
polisanmälan mot fadern för att han slog henne, vilket resulterade i att han 
senare inte har slagit henne på det sättet mer. Vid ett annat tillfälle proteste-
rade Leidy också ljudligt och indignerat när en 50-årig man vill tafsa på hen-
ne. Men hon har också lärt sig när det inte lönar sig att ta strid. När pojken 
bråkade med henne och ville ta hennes pengar, så valde hon att flytta sin 
säljplats till en annan stad. Och när det trots allt inte går så lysande i den 
stora staden funderar hon på andra möjligheter till att få in pengar, som att 
skaffa ett jobb som hembiträde eftersom hon kan alla hushållsgöromålen. 
Denna 11-åriga flicka har lyckats skapa sig en otrolig framåtanda och har 
växt, ja t.o.m. kanske mognat lite väl fort och mycket.  

 
I: Vilka saker har ändrats för dig? 
Leidy, 11 år: Att jag har mycket mer frihet här än där. 

 
En av de större utmaningarna för flyktingbarnen är just att handskas med 

den större friheten som t.ex. det egna arbetet på gatan medför. Det är en ut-
maning som oftast är mycket positivt laddad. Den ger en öppning till en ny 
spännande värld där de själva får ta ansvar för sig själva. Barnen träffar nya 
och gamla kamrater när de arbetar och det händer nya spännande saker. En 
del arbetar med någon kamrat eller ett syskon eller håller sig i närheten av 
hemmiljön där modern kan ha en viss koll på hur det går. Andra prövar sina 
vingar längre ut, i nya miljöer, vissa gånger t.o.m. i miljöer där barn inte 
borde vara för att det är för farligt. De lär sig att läsa av situationer, skapa 
nya kontakter och våga lita till sin egen förmåga.  

Flyktingbarnen kommer till miljöer där mycket händer, kommer i kontakt 
med många nya utmaningar och får ständigt finna möjligheter till lösningar. 
De finner oftast en lösning, en som ofta är mer positiv än negativ, och ge-
nom sina erfarenheter utvecklas och växer flyktingbarnen. De får erfarenhe-
ter som de sedan har med sig, som formar dem, och som kan ge dem en bätt-
re startposition inför nästa utmaning som kommer. 

Även ett inte så lyckat praktiskt resultat på ett problem kan leda till ett 
växande genom att ett negativt resultat på en lösning kan göra att man tänker 
till, t.ex. nästa gång medvetet undvika att göra på samma sätt igen pga. av att 
en lösning fungerade dåligt första gången. Maria i fallbeskrivningen beskri-
ver hur hon blev utfryst av sina svenska klasskamrater, som aldrig lyckades 
lära känna henne. Hon säger att denna erfarenhet lärde henna att man inte 
ska döma ut en människa innan man lärt känna honom eller henne. Detta 
visar att hennes erfarenhet har lett till ett växande som människa, den negati-
va lärdomen har omvandlats till ett positivt förhållningssätt.  
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Sfärer 
 
Flyktinglivet kan delas upp i fyra olika sfärer, livsområden som är av vital 
betydelse. Det är viktiga områden som ständigt återkommer i deras berättel-
ser, fyra områden som är eller har varit betydelsefulla för dem och som öm-
sesidigt påverkar och är länkade till varandra, Dessa fyra områden är.  
1) Position, flyktingbarnets personliga liv i det nya landet, dess vardag, rela-
tioner och situationer.  
2) Fond, bakgrunden från hemlandet, erfarenheter och upplevelser, hur fa-
miljen och de själva hade det och vad som hände.  
3) Kontext, sammanhanget i flyktinglandet, erfarenheter och upplevelser, hur 
främst familjen har det och vad som händer och hänt, nu i det nya, okända 
landet.  
4) Interferens, negativa händelser och upplevelser, det svåra som de varit 
med om som påverkat dem personligen i högre eller lägre grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3. Flyktingskapets sfärer: Position, Fond, Kontext och Interferens. 
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Position 
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  Dröm  
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  Lösning 

 
       

Växt 

Möjlighetsfinnande 

Position 
 
Sfären position består av flyktingbarnets mer direkta och personliga liv i det 
nya flyktinglandet, de relationer och miljöer som de är i (och varit i): hem, 
skola, arbete och fritid. I denna sfär finns möjlighetsfinnande som påverkar 
och påverkas av både stabilitet, en självkänsla och identitetsupplevelse och 
dröm, bilden av framtiden, planer och drömmar. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 4. Sfären position med dess möjlighetsfinnade, stabilitet och dröm.  

 

Stabilitet 
 
Hos varje person verkar det finnas något som är hans/hennes, en kärna, en 
bas, med en del som är mer hård och beständig och en annan del som är mer 
flytande och föränderlig. Här kallas denna kärna för stabilitet, en självkänsla 
och identitetsupplevelse, en bas för trygghet, något som håller upp personen 
när det blåser hårt. Stabilitet är intimt länkat med ens dröm, bilden av fram-
tiden, (se vidare längre ner). En persons stabilitet är också kraftigt påverkad 
av och påverkar i sin tur dennes möjlighetsfinnande. En stark stabilitet, 
självkänsla ger en bra grund för att se och finna möjligheter, att kunna ta 
utmaningarna och hitta och dra lärdom av lösningarna. Och som tidigare 
nämnts, en bra lösning och dess erfarenhet ger ett positiv växande som i sin 
tur påverkar vår stabilitet.  

Stabilitet påverkas av det som flyktingbarnen varit med om tidigare, deras 
upplevelser och erfarenheter av de andra sfärerna/livsområdena: 
fond/hemlandet, kontext/flyktinglandet och interferens/negativa upplevelser. 
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Stabiliteten påverkas dels igenom hur livet då formade barnen och dels ige-
nom hur minnen av den tiden fortfarande påverkar dem.  

Leidy är endast elva år men hon har en stark stabilitet, en självkänsla for-
mad av de många tuffa utmaningar som hon varit med. Den har också en 
grund i hennes identifiering av sig själv som colombianska, som är formad 
av barndomstiden i hemlandet. Den colombianska nationaliteten blir dock 
inte alltid till något positivt i ett flyktingskap, i ett annat land, t.ex. då by-
råkratiska hinder eller fördomar blir problem. Men upplevelsen att vara nå-
gon, att veta vem man är och var man kommer från, känslan av en naturlig 
tillhörighet och ursprung, grundar för en stark och sund stabilitet.  

I: Skulle du vilja återvända till Colombia?                                                      
Leidy, 11 år: Ja, men…                                                                                     
I: Varför?                                                                                                      
Leidy, 11 år: För att jag tycker om mitt land där jag föddes. Jag tror att när 
jag är stor, så tror jag att det har ordnat upp sig då. 

 
När hon får frågan om varför hon vill fortsätta studera, säger Leidy:   

Leidy, 11 år: för att jag vill bli någon i livet.                                                    
I: Finns det något hinder för att du ska kunna fortsätta studera?                  
Leidy, 11 år: Ja, för varken min pappa eller min mamma har pengar. Och ja, 
de (myndigheterna) orsakar problem för mig för att jag är colombianska. Och 
det andra är att det inte finns pengar. 

 
Leidy vet att hon är colombianska och är medveten om att det kan innebä-

ra problem för hennes skolgång i Venezuela (t.ex. för att få ut slutbetyg i 
gymnasiet). Som tidigare nämnts märks hennes stabilitet i hennes tro på sig 
själv, t.ex. när hon säger att hon vet hur man gör alla hushållsgöromålen och 
kan därför söka sig ett arbete som hembiträde. Hennes stabilitet märks även 
klart i hennes sätt att våga protestera mot det som hon anser inte är bra. 

Sökande efter stabilitet, en känsla av att vara någon speciell, någon viktig 
och värdefull, kan vara en del i svaret på varför unga flickor får barn. Den 
femtonåriga Nulis lever med sin partner, sin lilla baby och sin mamma. Hon 
skulle vilja fortsätta studera, men det verkar inte så troligt att det kommer att 
bli så. De bor provisoriskt under ett läckande tak, långt ute på landet. En 
gång i månaden kommer hon till någon affär då hon vaccinerar barnet. Hon 
var tolv år när hon fick sin partner och de har sedan dess bott tillsammans.  

I: Och varför har du barn? Varför?                                                                
Nulis, 15 år: För att jag tycker om. Jag tycker om bebisar, småttingar.           
I: Var det planerat eller inte planerat? Bara kom?                                                 
Nulis, 15 år: Nej, vi hade planerat det båda två. Nej, jag ville.  

 
Stabiliteten är något som oftast bara finns där, inget som flyktingbarnen 

går och tänker på. Carlos berättar i fallbeskrivningen att han inte var så med-
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veten om sin självkänsla i Venezuela eftersom han var så aktiv och inte hade 
så mycket tid att tänka. Här i Sverige har han upplevt mycket nytt och han 
har också mer ledig tid. Genom sina intensiva kontakter med sin svenska 
sambo och hennes familj kom han in snabbare i det svenska samhället. Den-
na svenska erfarenhet tillsammans med att det var flera år sedan han var liten 
och bodde i Colombia, gör att upplevelsen av nationalitet blir lite laddad och 
osäker. Här i Sverige känner han sig varken som colombian eller som 
svensk. 

Hans lillasyster Maria, 17 år, understryker i fallstudien att hon är stolt 
över att vara colombianska. Hon hade det svårt de första åren med de svens-
ka klasskamraterna, och under den perioden undergrävdes hennes stabilitet. 
Men den colombianska nationaliteten/ identiteten utgör ett ankare för henne i 
det okända, svallande havet. Hon skulle återvända till Colombia om det blev 
fred. 

Maria, 17 år: … ja därför att där är min släkt, mina vänner och mitt liv, där-
ifrån är jag. Så jag säger att det mest logiska är att återvända. 

 

Dröm  
 
Dröm är bilden av framtiden, allt från planer till visioner. Det är förvänt-
ningar på det som ska komma. Dessa drömmar och mål i framtiden får oss 
att sträva framåt, de blir till en drivkraft till att gå vidare.  
När flyktingbarnen pratar om drömmar handlar det ofta om att de vill stude-
ra, att bli någon, t.ex. läkare eller att få ett arbete som kan ge dem ekonomis-
ka möjligheter att kunna skaffa sig ett hus. Drömmen om var hemmet ska 
vara i framtiden är mer komplex. Kanske vill man stanna kvar i flyktinglan-
det för att man känner sig någorlunda säker och trygg där, och för att livet 
fungerar. Kanske man vill flytta någon annanstans, till en plats som man 
fantiserar om och hoppas på ska ge ett bättre liv, t.ex. ett liv i USA. Eller 
kanske handlar drömmen om att återvända till sitt hemland, när den mer 
ouppnåeliga drömmen om fred har slagit in.  

Carlos, 17 år: I någon annan del, eller ja Colombia om det skulle fungera 
normalt, som min pappa säger att det var tidigare, att allt vara fint och lugnt, 
så säger jag att jag återigen skulle återvända till Colombia. 

 
Drömmar kan handla om en själv eller fokuseras på någon annan. Ana, 

som är en 16-årig mamma har sina egna tonårsdrömmar, men också dröm-
mar för sin lilla flicka. 
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Ana, 16 år: Jag vill göra många saker, leka, gå på promenader, börja i ett bas-
ketbollslag eller att lära mig att använda datorer. /…/ Jag vill se min flicka 
växa upp och jag vill fostra henne väl, ge henne råd och utbildning. 

 
En del drömmar är förlagda långt fram i tiden, andra handlar mer om här 

och nu. Tidsperspektivet ser annorlunda ut när man är barn, än när man är 
vuxen. Flyktingskapet gör också att barnen mognar fortare, blir tvungna att 
ta ett större ansvar. I Colombia och Venezuela är det också vanligt att äldre 
tonåringar försörjer sig själva, och omvärlden ser dem ofta som vuxna. Lei-
dy, 11 år, anser att när hon är 17 år, då är hon vuxen och då vill hon ha barn.  

Leidy, 11 år: … jag tänker på när jag är stor, hur kommer jag att göra, när jag 
kommer att få barn.                                                                                           
I: I vilken ålder tänker du skaffa barn?                                                                
Leidy, 11 år: Vid 17.                                                                                         
I: Vid 17?                                                                                                       
Leidy, 11 år: Ja.                                                                                                 
I: Varför?                                                                                                        
Leidy, 11 år: I den åldern är man stor … /…/                                                   
I: Kommer du att ha mycket pengar när du är 18?                                         
Leidy, 11 år: Nej men, jag säger att jag kommer att ha pengar, för jag litar på 
Gud. Jag kommer att arbeta mycket, för att när jag är större ha ordenligt med 
pengar, och om det är så, ja, om inte, nej. 

 
Men Leidy har också än mer personliga flickdrömmar. Hon vill lära sig 

dansa balett. Hon drömmer också om att studera vidare och ta en kandidat-
examen som skulle kunna leda till ett högre arbete i telefonibranschen. Men 
hon har även en mer realistisk dröm om att bli försäljare/affärskvinna.   

Även Maria i Sverige har stora drömmar men också mer realistiska 
drömmar och planer. Hon berättar i fallstudien om sin dröm om att bli flyg-
värdinna och hennes plan att först läsa till undersköterska för att meritera sig 
till flygvärdinnejobb. Och om inte det skulle fungera med flygvärdinne-
drömmen har hon tankar på att bli språklärare. Flera av flyktingbarnen ver-
kar ha stora avlägsna drömmar och visioner. Men de är också beredda på att 
vara flexibla, att se andra möjligheter, och kan ha planer som är mer realis-
tiska i den aktuella situationen.  

Drömmar och visioner är mycket viktiga för att flyktingbarn ska kunna se 
framåt. I en kärv situation kan en vision eller ett mål göra livet uthärdligt. Ett 
fokuserat mål gör det också lättare och troligare att målet eller något delmål 
kommer att nås. Maria berättar i fallstudien om sin svåra tid när de svenska 
skolkamraterna frös ut henne och menar att det var värt de åren, hon ser att 
hon har livet framför sig, hon har möjligheten att studera vidare och bli nå-
gon.  
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Fond 
 
Hemlandet, Colombia, står för historien, ett sammanhang, landet där flyk-
tingbarnen föddes och växte upp. Där har deras föräldrar också fötts, växt 
upp och levt i många år. Familjen, de personer som betyder mest var oftast 
där. I Colombia bestod vanligen familjen inte bara av en liten kärnfamilj, 
utan ofta av flera släktingar, mor- och farföräldrar, mostrar och fastrar, kusi-
ner och sysslingar. De fanns där som en naturlig del, en trygghet och ett sä-
kerhetsnätverk. Många hade det kanske inte så bra ekonomiskt, men fadern 
arbetade och ibland även modern och de klarade sig och ägde ofta sitt lilla 
hem. De förstod sig på hur samhället fungerade och hade sina kontaktnät. De 
hade vänner, grannar, samma kultur, traditioner och språk. Barnen gick i 
skolan och vardagen var oftast ganska lugn. Dock var det ett bedrägligt lugn. 
Våldet, inbördeskriget, höjde ibland sin hårda knytnäve. Ibland blev det så 
hotande för den vuxne mannen och familjen att alla måste fly till en annan 
ort. Ofta kom de så småningom till en storstad och fick där försöka skapa sig 
ett liv i en fattigförort med hög arbetslöshet. 

Denna fond, bakgrunden från hemlandet, erfarenheter och upplevelser 
från hemlandet, ofta direkt personliga men också samhälleliga och institutio-
nella, har påverkat och påverkar fortfarande barnen. Den trygghet, självkäns-
la och stabilitet som grundas i barndomen blir till en bas för möjlighets-
finnande längre fram. 

 
Många berättar att de hade det bra i Colombia. 

Sandra Patricia, 10 år: … där hade jag allt. 

Maria, 11 år: Många saker har förändrats för oss, vi hade ett tegelhus där, en 
affär och en gård där pappa brukade föda upp boskap och odla kaffe, frukter 
och tomater.  

Juan, 10 år: … allting var lättare där, när mamma hade lite mat fick hon kre-
dit i mataffären och när hon fick sin lön betalade hon skulden. 

 
Richard, 14 år: … där hade vi ett hus, min pappa hade ett arbete, körde en li-
ten buss. ./…/ … bodde på en liten gård. /…/ När vi var i Colombia sa pappa: 
låt oss åka till Venezuela, jag ville egentligen inte och sa till honom att vi inte 
kände till det landet och att det kunde gå sämre för oss. 

 
Trots att de stridande parterna har funnits i hemtrakten, kanske en bomb 

briserat någon gång eller någon blivit skjuten på gatan, verkar livet ha gått 
sin gilla gång för barnen. Det gick i skolan, hade sina vänner, gjorde sina 
läxor och hade sina rutiner, sin vardag.  
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Yensi, 12 år: Skolan var vacker, stor, hade gårdar, tolv datorer och de skulle 
kanske komma med fler för att det var så många barn. Vi hade fina böcker i 
Colombia. 

 
Men allt var inte rosaskimrande. 
 

Yuli Andrea, 13 år: När jag var i Colombia, fick jag alltid skäll i skolan, så 
jag började ta avstånd från skolan. /…/ Pappa arbetade på en gård med att 
odla ”coca”107 och min systers man också. /…/ Jag åkte till en gård där en av 
mina systrar var och jag stannade två månader hos henne. Sen åkte jag med 
min 16- åriga syster till xxx och arbetade där för att spara ihop till pengar för 
att kunna komma till Venezuela och vara med mina föräldrar. Jag jobbade där 
i ett hus i en familj och på ett disko… /…/ Jag var i huset från måndag till 
fredag och arbetade i diskot på helgerna. 

 
Men de flesta har en klart positiv bild av sitt hemland och bara några få 

verkar ha varit med om att våldet påverkade dem dagligen. Våldet verkar 
mer ha upplevts riktigt svårt och påverkande när våldet har kommit mer per-
sonligt nära dem själva eller familjen.  

 
I: Vad är det som är dåligt i Colombia? 
Leydi, 11 år: Kriget. 
I:Bra? 
Leydi, 11år: Det bra är att där kände jag mig … /…/ För mig var allt bra 
utom kriget. /…/ … min pappa hade ett bra jobb, men min mamma tyckte 
inte om det för att han kom hem mycket sent, och varje natt fanns det två och 
tre döda. 
 
Maria, 11 år: Vi lämnade farmen i Colombia. Vi övergav allting vi hade för 
att gerillan alltid gick in i huset och stal mat, och sen kom paramilitären och 
gjorde likadant … 

 
Många av berättelserna om Colombia handlar om kriget och våldet. De är 

flyktingbarn, de och deras familjer upplevde vid något tillfälle att de var 
tvungna att fly från sitt hemland, fly från Colombia därför att de fruktade för 
sin säkerhet, direkt eller indirekt.  

 
Leider, 12 år: I Colombia hade vi mat, eget hus, kläder, vi behövde nästan 
inget, men det som fattades oss var lugn och ro. /…/ … tvungna att lämna 
allt, vi var rädda att de skulle döda oss, efter det att de dödat min bror så lev-
de vi inte lugnt. /…/ Min bror dödade de när han var 19 år. Han arbetade med 
en kanot och sålde frukt. Den dagen när de dödade honom var han och arbe-
tade. Paramilitären kom och de tog med honom på floden, de band honom i 
båten och sedan brände de den. En person som såg det hela berättade det för 
familjen. Vi kunde inte göra något, det var då alldeles för sent. Jag känner 
mig väldigt ledsen när jag tänker på att han förvandlades till aska. Min 
mamma led mycket.  

                               
107 ”Coca” betyder kokabuske, ur dess blad utvinns kokain.  
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Andra upplevde mer allmänt hållna hot.  

Javier, 16 år: En dag kom en av våra vänner till oss och talade om att parami-
litären hade kommit till stan och dödat folk och att de tydligen skulle döda 
alla som var på deras lista. 

 
En del föräldrar var rädda att barnen skulle bli rekryterade till de väpnade 

styrkorna. 

Rosalba, 13 år: Under många tillfällen såg jag flickor och pojkar mellan 14 
och 15 som passerade mitt hus i svarta stövlar, gröna uniformer och bärande 
kulsprutevapen. 

 
De valde att fly till ett annat land för att komma från faran för sina barn. 
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Kontext 
 
En flykting upplever sig tvingad att fly, att det är för farligt för honom/henne 
och/eller familjen att stanna kvar i sitt hemland. Det flyktinglandet framför 
allt kan ge är säkerhet, mer lugn och fred, och mindre våld. Dessutom repre-
senterar flyktinglandet hoppet om att finna nya möjligheter som t.ex. bättre 
arbete och ekonomi.  

Flyktinglandet står för en ny och okänd situation, en kontext, samman-
hanget i flyktinglandet, erfarenheter och upplevelser, hur främst familjen har 
det och vad som händer och hänt, nu i det nya, okända landet, inkluderande 
samhälleliga och institutionella villkor. Både hur det varit i hemlandet och 
hur det är i flyktinglandet påverkar familjen. Kontext är mer aktuella erfa-
renheter från flyktinglandet, medan fond är äldre erfarenheter från hemlan-
det.  

Först flyr de från sin hembygd till någon annan säkrare plats, därefter kan 
det bli flera interna flyttningar inom hemlandet. Men sedan händer något 
ytterligare som gör att de inte känner sig säkra längre i hemlandet och de flyr 
då till det nya och oftast okända flyktinglandet.  

Hur de kommer att må i det nya flyktinglandet beror på många olika sa-
ker, t.ex. säkerheten i det nya flyktinglandet, möjligheter till skola, bostad, 
arbete och ekonomiska villkor etc. Kontexten i ett flyktingland som grann-
landet Venezuela är mycket mer likt än kontexten i det avlägsna Sverige. 

 

Kontext, Venezuela 
 
Den nya flyktingkontexten i grannlandet Venezuela är i mycket lik fonden i 
hemlandet Colombia. Det skiljer sig inte så mycket i klimatet, infrastruktu-
ren, samhällssystemet, skolorna, bostäderna och arbetsuppgifterna etc. Dess-
utom är kulturen och språket lika (vilket tas upp i senare avsnitt). Dessa lik-
heter med det de är vana vid gör att det går fortare att förstå sig på och 
komma in i den nya flyktingkontexten. Vissa skillnader mellan det gamla 
livet i Colombia respektive det nya livet i Venezuela blir dock tydliga.  

Det flyktinglandet Venezuela främst kan ge till flyktingarna är ett land i 
fred, flera tar fram att Venezuela står för fred, ett större lugn och mindre 
våld.  

 
Jaime, 10 år: Här i Venezuela är alla vänliga, det finns inga tjuvar och inget 
krig. /…/ Venezuela är fridfullt och det är inte så mycket krig här som i andra 
länder. 

Leidy, 11 år: Det som är bra är att folk kan arbeta lugnt. Utan att vara rädd att 
de kommer att döda honom som där i Cúcuta.  
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Freden, lugnet, leder till att barnen blir tryggare. Det faktum att också att 
föräldrarna känner sig trygga påverkar barnens trygghet. Alla barn känner 
sig dock inte säkra ens i flyktinglandet, de är rädda att våldet ska drabba dem 
i Venezuela också Venezuela, speciellt i gränstrakten till Colombia där flyk-
tingbarnen bor, är inte något riktigt säkert land, väpnade grupper och deras 
sympatisörer finns även här. 

 
I: Ni skulle kunna vara lugna här i Venezuela? 
Carlos, 17 år: Inte, säger jag 
I:Varför? 
Carlos, 17 år: För här i Venezuela är det på väg att bildas mycket krig. Man 
vet inte om det och en dag, där borta är det lugnt och kvickt händer det sam-
ma som i Colombia, att de kommer och tar en. Så man vet inte vad man ska 
göra.  /…/  
I: Du skulle inte vilja stanna i Venezuela? Skulle du vilja åka till ditt land? 
Carlos, 17 år: Nej, till en annan del. Inte till Colombia och inte hit. I Colom-
bia för kriget, man vet att paramilitären tar från en hemmet. Och här händer 
nästan samma sak, nu kan man se att de börjar komma och kidnappa folk. 
Här, inte långt bort, i området kidnappade de en man.   
 
Yensi, 12 år: Jag blir orolig. Min familj och jag vet att det finns paramilitärer 
här och det gör att allas lugn påverkas, det är därför jag inte pratar med nå-
gon.  

 
Venezuela är ett fredligare land, men för de flesta innebär det också eko-

nomiska svårigheter, byråkratiska hinder, periodvis arbetslöshet och tillfälli-
ga, mycket primitiva bostäder.  

 
Yensi, 12 år: Allt har förändrats för oss, ingenting är som det brukade vara, vi 
hade allting där, men här får vi tigga. /…/ Vi har inget hus, vi hyr och nu be-
höver ägaren huset och jag vet inte vart vi ska ta vägen. /…/ Min far får inget 
arbete, därför arbetar jag. 

Ana, 16 år: Min man vill åka tillbaka, för att vår situation här är mycket då-
lig. Han säger att om det inte blir bättre så kommer han att åka härifrån … 
Jag är rädd för att lämna landet, men vår situation här är verkligen mycket 
svår. 

Leidy, 11 år: Jag känner mig sorgsen när det är problem hemma och känner 
att jag inte kan hjälpa dem. Ibland är vår situation mycket svår, ibland går vi 
hela dagen med en tom mage för att vi inte har någonting att äta.                
Här har vi en hård situation, mina föräldrar får inte arbeta här för att de är co-
lombianer.  

 
Flyktingbarnen har ofta erfarenhet av tidigare flyttningar inom Colombia 

och att komma till en ny miljö och ny skola. De flesta upplever inte några 
större problem i den nya skolan i Venezuela. Det som ibland hindrar skol-
gången är de byråkratiska dokumentationskraven. Någon får kanske lite 
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svårt med klasskamraterna. Andra kan få problem med något ämne som de 
inte har läst tidigare eller att de inte har råd med skor till skolan. Men över-
lag trivs flyktingbarnen i skolan och tycker själva att det fungerar bra.  

 
I: Vilka problem har du haft i skolan? 
Sandra Patricia, 10 år: Inga. 
I: Har du haft några problem för att du är colombianska? 
Sandra Patricia, 10 år: När jag studerade i den andra skolan sa de: ”va inte 
ihop med henne för hon är colombianska”. Men i denna, nej, nej för den är 
bolivariansk och mycket strikt. 

 
Skolan som institution är en viktig naturlig trygghetsfaktor för flykting-

barnen. Flyktingbarnen kommer till en plats, skolan, där man ska vara flera 
timmar under dagen och där de i princip vet vad som ska hända. Där finns 
det jämnåriga man kan leka med och ofta får en tillhörighet med. Även om 
det ibland också i skolan kan finnas problem, så överskuggar känslan att 
skolan är en plats där kan de känna sig som en av alla andra barn som går 
där. Skolan ger på så vis en välbehövlig balans till det mer okända och nya i 
flyktingkontexten. Maria i fallstudien berättar t.ex. om hur det gick att kom-
ma ny till den venezuelanska klassen, hur snabbt det gick att komma över 
dialekten och få nya vänner, vänner som fortfarande efter flera år betyder 
mycket för henne. Som tidigare nämnts är det inte bara i skolan som barnen 
känner igen sig, även mycket annat är sig likt från hemlandet.  

I: Vad är den största skillnaden mellan Colombia och Venezuela?             
Jose Miguel, 11 år: Att de lever bättre där (Colombia) . 

 
Här blir det intressant att lägga märke till det som inte blir sagt. Flykting-

barn som kommer till mer främmande och okända länder skulle troligen se 
och berätta om många fler skillnader. 

 

Kontext, Sverige  
 
Sverige är ett land som ligger långt från Colombia på flera sätt. Flyktingbar-
nen kommer till en ny, okänd och exotisk flyktingkontext. Samhälls- och 
infrastrukturen är inte som de är vana vid. Bostäderna, skolorna, sjukvården 
och arbetena etc. är mycket annorlunda, och språket och kulturen är helt 
främmande (se längre fram).   

Som tidigare nämnts kan skolan vara den plats där de ändå kan andas ut. 
Även om skolan och eleverna är mycket olika det som de är vana vid, så är 
skolan som institution en trygghetsfaktor. I skolan ska barn och ungdomar 
vara på dagarna och där har man en lärare/lärarinna och skolämnen som ska 
läras. För Maria blev de första åren i den svenska skolan svår eftersom hon 
blev utfryst av de svenska klasskamraterna. Men skolan står också för 
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drömmen och hoppet om ett bättre liv, att bli någon när man blir stor. Denna 
möjlighet att kunna få gå vidare gjorde att Maria höll sig uppe under den 
svåra tiden. Nu läser hon på gymnasiet och trivs tillsammans med de andra 
invandrareleverna. Sverige står för möjligheten, en reell möjlighet att få stu-
dera och kunna läsa vidare, något som hon inte hade kunnat göra i Venezue-
la eller Colombia 

I fallstudien berättar Maria och Carlos utförligt om hur de upplever den 
nya flyktingkontexten. Sverige representerar framför allt för dem ett land 
med fred och lugn. De blev inte förskonade från våldet i flyktinglandet Ve-
nezuela utan var tvungna att fly vidare. I Sverige känner de sig säkra och är 
medvetna om att de har laglig rätt att få bo i Sverige så länge de vill.  

Här i Sverige får de ekonomisk hjälp till bostad, mat och kläder samt kan 
fortsätta studera. Den ekonomiska hjälpen ger dem frihet att kunna klara sig 
själva. Men den innebär också en ofrihet, de lever på marginalerna och kan i 
princip inte göra så mycket mer än det mest basala. Det finns få ekonomiska 
möjligheter till att köpa något större eller att göra någon kortare resa. Carlos 
bor i en egen lägenhet och studerar på dagarna. Han får ekonomin precis att 
gå ihop i slutet av månaden. Han har sommarjobbat tidigare i en affär för att 
dryga ut ekonomin. Maria sommarjobbar också för att få lite extra och hon 
bor tillsammans med sin far. Fadern vill inget hellre än att börja jobba men 
får inget arbete, förmodligen därför att han inte kan prata så bra svenska och 
bor i en liten stad med få arbetstillfällen. Han kan inte heller flytta utan att ha 
ett arbete klart, eftersom bidrag till bostaden inte ges förrän man har ett jobb 
på nya orten. 

De berättar på olika sätt hur de upplever det nya landet, ett kallt land som 
ligger långt bort från hemlandets varma klimat, både i en geografisk och 
kulturell mening. De berättar om de stora kontrasterna i flyktingkontexten 
som försvårar deras liv och som kan bidra till utanförskap och isolering. Men 
kontrasterna kan också ses som spännande nya utmaningar. De ser mycket 
positivt på det nya flyktinglandet eftersom det finns många möjligheter som 
kommer att göra att de får det bättre. Maria vill bli flygvärdinna eller språk-
lärare och Carlos vill bli internationell biståndsarbetare. I Sverige får de stu-
dera och har också möjlighet att studera vidare och att få ett bra arbete. I 
Sverige kan de bli någon.  



 150

Interferens 
 
I livet händer både bra och dåliga saker, och vissa händelser stannar kvar 
längre, har en mer långtgående verkan.  Flyktingbarnen är utsatta och risken 
är stor att de kommer att bli utsatt för fler negativa upplevelser: de är närma-
re krig, våld, uppbrott och kommer till nya okända miljöer. De möter faror 
och situationer som barn i allmänhet inte gör. I samtalen kommer flykting-
barnen in på sfären interferens, påverkan av negativa händelser och upple-
velser. Svåra saker som barnen har varit med om och som influerat dem per-
sonligen i högre eller lägre grad. Interferens är ofta relaterat till tidigare våld 
och krigshändelser eller mycket uppskakande händelser i den nuvarande 
kontexten (därav ellipsformen i figuren). Även i en interferens finns ett möj-
lighetsfinnande som kan ge ett växande.  

De starka upplevelserna som barnen har varit med om påverkade dem då, 
och kan ibland fortfarande påverka dem i nutid och vissa kommer förmodli-
gen även att påverka dem i framtiden.   
 

Rosalba, 13 år: Många gånger när jag och mina småbröder sov, så var vi 
tvungna att gå upp mitt i natten och kasta oss på golvet, för att vi hörde skott 
och bombexplosioner mycket nära huset. /…/ … innan de tog mamma. En 
dag var jag på väg hem från skolan och var nära en vinbutik, så såg jag dem 
döda två män. Jag sprang hem vettskrämd. /…/ Jag trodde att min mamma 
var död och det gjorde mig så ledsen. Min pappa sa till oss att de hade tagit 
henne för de var avundsjuka. /…/ Nu är jag tolv år och kommer fortfarande 
ihåg de där hemska stunderna.  

 
De saker som hände i barndomen påverkade då, och följer sen med och 

påverkar nutid och senare även en framtid. 
 

Juan, 10 år: Jag saknar mina tre bröder som stannade kvar där och mina vän-
ner… /…./ Jag har jämt mardrömmar och vaknar upp skrikande, och det 
skrämmer mig så mycket. 

 
Interferens som sker i nutid, i den aktuella livssituationen, verkar gene-

rellt vara mer närvarande och störande i nuet, än en händelse som skett 
mycket längre tillbaka. Ett otäckt minne av att ha sett en död kropp på gatan 
när man var liten kan idag påverka klart mindre än ett litet bråk som hände 
igår med en klasskompis. Men även om det utåt sett inte verkar som om 
flyktingbarnen skulle ha blivit så starkt påverkade av det svåra som de sett, 
är det svårt att säga något om hur mycket det egentligen har påverkat deras 
inre, och även hur dessa upplevelser kommer att påverka dem i framtiden. 
Det hela blir tydligare när det gäller större trauman, till exempel Sandra Pa-
tricias mors självmord som var en traumatisk upplevelse för flickan. En upp-
levelse som lever kvar hos Sandra Patricia och som fortfarande är mycket 
laddad och interferande i nutid:  
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Sandra Patricia, 10 år: När vi kom från Colombia levde hon i, tänkte på det, 
hon ”psykosiserade” sig, hon oroade sig för allt. Ja, om vem som helst av oss 
blev sjuk… /…/ En dag klockan sju på morgonen, gick hon ut för att köpa 
socker och kaffe och sa: “Om jag dröjer så är det för att jag är hos min bror”. 
När klockan var nio på morgonen hade hon inte dykt upp och min pappa gick 
och letade efter henne och hon var inte i affären, inte heller hos sin bror, han 
(brodern) sa det till min familj. Och under elva dagar var hon försvunnen och 
man fann henne i San Cristobal. Polisen fann henne. Ungefär klockan tolv på 
natten berättade de att det var hon”. Den dagen som hon gick för att handla så 
bråkade de inte. Hon hade en depression för hon önskade ett hus, och för en 
depression kan folk komma att ta livet av sig … 
I: Och du pratar med någon om detta? 
Sandra Patricia, 10 år: Ja, med min mormor, att jag saknar min pappa och 
min mamma mycket. Han kommer till min födelsedag: Han kommer, men 
det gör mig sorgsen att han finns men inte min mamma. Jag skulle hellre bli 
lämnad utan pappa än mamma, men det blev tvärtom. 
I: Vad är det värsta som du varit med om? 
Sandra Patricia, 10 år: Min mammas död. 
I: Vad är det värsta som du har sett i livet? 
Sandra Patricia, 10 år: I Colombia, har sett kriget, hur de slåss, vapnen, och 
det var många begravningar och det var fult.  
 

En interferens, en negativ händelse behöver inte leda till en negativ ut-
veckling. Interferens kan innebära både fara och möjlighet. Den kan vara 
farlig i olika grad. Från att inverka negativt i framtiden som en dålig erfaren-
het som inte riktigt vill släppa. Till en mycket starkt negativ interferens, ett 
trauma som obearbetat finns kvar och återkommande påverkar t.ex. genom 
upprepande mardrömmar, som Juan berättade om. Men interferensen kan 
också innebära en möjlighet, en möjlighet till att omvandla den negativa 
händelsen till något att ta lärdom från. En möjlighet till att efter att ha gått 
igenom händelserna, kunna mogna och växa. Maria berättade tidigare om en 
mycket stark interferens, när hon var utfryst under lång tid i skolan i Sverige. 
Men hon har sedan kunnat gå vidare i livet och växt. Hon har dragit lärdom 
av det hela genom att medvetet tänka på att inte döma andra människor in-
nan hon lärt känna dem. 

Hur starkt påverkande interferensen är för flyktingbarnet beror på distans: 
närheten i relation och rum, dvs. känslomässig respektive geografiska när-
het, samt närheten i tid, tidens påverkan och aktualitet. En händelse kan vara 
mer eller mindre aktuell. Det som händer nu påverkar vanligen mer än det 
som har hänt eller kommer att hända, (se vidare avsnitt, ”Distans”). 

 
I: Vad är det hemskaste som du har sett? 
Carlos, 17 år: Ja, jag har sett många saker när jag var liten, som jag då mer el-
ler mindre förstod. De tog oss från gården, eller där vi hade huset. De hotade 
min pappa och sa till oss att om vi inte åkte så skulle de döda oss. Så var det 
när vi lämnade allt där borta. 
I: Och hur lång var fristen för att överge huset? 
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Carlos, 17 år: Jag kommer inte ihåg. Jag vet bara att de sa till min pappa att 
det var en frist och vi åkte. Min mamma packade några saker, lite kläder 
och… men jag kommer inte ihåg. 
I: Hur mådde du i den stunden? 
Carlos, 17 år: Ja, skrämd och rädd för vi hade aldrig upplevt detta. 
I: Du var medveten om vad det var som hände, trots att du var ett barn? 
Carlos, 17 år: Ja mer eller mindre, för då förstod jag inte vissa saker, för jag 
hade inte sett något sådant. Men efter det började jag förstå.  /…/ … i Bogota, 
området hade som sektorer. Min mamma sa till mig att gå med henne till 
busshållplatsen för hon hade skaffat sig ett jobb hos en dam. Så vi gick och 
när vi kom fram fanns det några kroppar där, skjutna och bundna. Det var där 
som vi såg två döda, men det är inte så att jag tycker om det, det ger mig nå-
got obehagligt att se en död. /…/  
I: Vad är det hemskaste som du varit med om? 
Carlos, 17 år: Jag tänker att det är att lämna den plats där vi är födda. Tving-
ade av andra personer som är inriktade på det onda. 

 
Det är kanske inte det som flyktingbarnen har sett och upplevt i krigets 

Colombia som interfererat, påverkat flyktingbarnen starkast. Istället är det 
kanske den upplevelsen som har intimt berört individen, som personligen 
påverkat dem djupast, som haft störst betydelse. Det hemskaste som de har 
sett kan vara, men behöver inte vara det värsta de varit med om. För Rickard 
är det hemskaste att inte få studera samt en händelse som hände i Venezuela, 
en hot situation som visar på att det inte är så tryggt ens i flyktinglandet. 

 
Rickard, 14 år: Det hemskaste som hänt mig i livet är att inte studera och at-
tentatet som vi utsattes för. … i december, en natt omkring klockan tolv, såg 
vi genom hålen i husväggen några beväpnade män som befann sig i uppe i 
backen i trädgården, det var tio eller tolv väpnade män, alla klädda i svart. Vi 
började skrika och grannarna ringde polisen och männen stack. Sedan den 
dagen blev mamma rädd för skjulet, hon vill inte äta, och går bara och lägger 
sig och sover, och gråter är det enda hon gör när hon är uppe. Jag känner mig 
dålig för det är min syster som får göra allt i hemmet och inte kan studera. 
/…/ … jag kommer ihåg mycket av det som hände i Colombia. Vi förlorade 
vår gård och de förföljde alltid pappa för att döda honom. Där vi bodde tog 
de med sig ungdomarna för att strida. /…/  Vi var alltid flyende. När vi kom 
till San Cristobal var vi tvungna att sova tre eller fyra nätter på busstermina-
len… 

Leidy, 11 år: Det värsta jag sett i mitt liv var på busstationen där jag jobbade. 
Man går in på toaletterna och ser blodbollar med ögon, de är nästan formade 
bebisar (aborterade foster). 

 
Mötet med svåra och hemska saker kan leda till en starkt negativ interfe-

rens och ge negativa psykiska effekter, både då de inträffar och långt senare. 
Risken att de psykiska effekterna ska bli djupare och svårare ökar om flyk-
tingbarnen varit eller känt sig ensamma och sårbara. 
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Fundament 
 
I flyktingbarnens nya främmande liv finns många utmaningar och möjlighe-
ter. Mycket är spännande men kan också upplevas som okänt och otryggt. 
Kontextens likheter med hemlandet har redan tagits fram som en trygghets 
faktor i det nya flyktinglivet. Det finns också andra saker och förhållanden 
som kan underlätta och ge trygghet, eller om de inte finns kan försvåra och 
ge osäkerhet. Runt möjlighetsfinnandet utkristalliseras fyra fundament, för-
ankringar och grunder som påverkar flyktingbarnen och som är aktiva, vikti-
ga delar av flyktingbarnets liv. Fundamenten är: 
1) Fred, fredstillstånd och lugn, en miljö fri från hot och våld.  
2) Kultur, historia, traditioner och värderingar.  
3) Språk, kommunikationsmedel som möjliggör kontakt och förståelse.  
4) Ett par nätverk, sociala relationer, grupperingar och kontakter som en 
individ har med andra personer:  
  (4a) familjeskap, de närmaste relationerna som vanligen är kärnfamiljen 
och/ eller närstående släktingarna, och  
  (4b) vänskap, kamratskap, nära vänner som delar en ömsesidig tillgivenhet. 
För att belysa vikten av dem för flyktingbarnens situation har dessa funda-
ment bildligen plockats bort ur sfärerna fond och kontext, och tas här upp 
separat. Dessa fundament som egentligen är integrerade delar av sfärerna, de 
tidigare nämnda livsområdena, är nu placerade som grunder till möjlighets-
finnande och den personliga positionen. Dels är fundamenten en integrerad 
del av den personliga positionssfären, men dels också något som står mer 
oberoende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Fundament med dess fred, kultur, språk och nätverk 
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Barnen verkar generellt må rätt bra i flyktinglandet Venezuela, trots inter-
ferenser och ekonomiska svårigheter. Fundamenten är grundade på det som 
barnen säger, att förutom freden och det relativa lugnet är det inte är någon 
större skillnad mellan hemlandet Colombia och flyktinglandet Venezuela. 
Men fundamenten grundas också på det de inte säger, dvs. avsaknaden av 
större problem, att de inte pratar om t.ex. hur svårt det är med de kulturella 
skillnaderna mellan Colombia och Venezuela. 

I: Vad är den största skillnaden mellan Colombia och Venezuela?                
Didier, 10 år: Ingen. 

 
Carlos, 17 år, fick frågan om vad som var den största skillnaden mellan 

Colombia och Venezuela. Det han kunde komma på som skillnad var att 
Venezuela exporterade olja och Colombia mat. Inte ens när man frågade 
återigen och bad honom tänka på om det fanns några andra mer personliga 
skillnader blev det något svar som innebar en större förändring eller påver-
kan på flyktingskapet. 

I: Finns det inga andra saker som skiljer, något som har att göra med er?           
Carlos, 17 år, Venezuela: Så, som jag säger, har läst att Colombia har 32 de-
partament och Venezuela 22, tror jag, så jag tror att Colombia är större.  

 
I båda länderna talar de spanska och de har en likartad kultur, speciellt i 

gränsområdena. De flesta flyktingbarnen flyr också tillsammans med båda 
sina föräldrar. Många flyktingbarn upplever heller inga problem i skolan, det 
är få som ser de olika spanska dialekterna som några större svårigheter. Och 
de flesta får vänner, när de väl byråkratiskt har kommit in i skolan. Även på 
fritiden har de flesta några vänner, pratar med grannar och är med på de få 
fritidsaktiviteter som finns.  

Fundament kan ge en trygghet och en säkerhet, ibland är det något som är 
sig likt sedan förr och som finns också nu. Viktiga saker som att kunna 
kommunicera, inte bara rent språkligt utan också socialt kulturellt och att ha 
de närmaste personerna runt omkring sig. För de två colombianska flykting-
ungdomarna i Sverige kom fundamentens underlättande och försvårande 
påverkan i ett annat ljus. Det finns många utmaningar i en ny främmande 
kultur, ett nytt språk och att finna vänner.  
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Fred 
 
Själva grunden för att en person ska bli en flykting är hoppet om att det finns 
en annan plats att leva på där det inte är våldsamheter och krig. Hoppet om 
fred, fredstillstånd och lugn. Man söker sig till en miljö som är fri från krig, 
hot och våld, där man kan känna sig trygg och på nytt kan våga bygga upp 
ett nytt liv.  
 

I: Vad är som har förändrats för er? När du tänker på livet i Colombia , och 
nu är du här. Vilka är de största förändringarna? 
Miguel, 11 år: Här är det lugnare. 

 
Alla barnen pratar direkt eller indirekt om kriget, om våld och hot som de 

på något sätt har varit i kontakt med. De förmedlar att freden och lugnet är 
det viktigaste för dem i det nya flyktinglandet. Även om det inte alltid är helt 
fritt från hot och våld i den nya kontexten heller, så är freden i betydelsen att 
inte behöva vara rädd för det direkta kriget odiskutabel. Ett faktum som har 
en överskuggande påverkan för att kunna känna sig trygga och deras förmå-
ga till att kunna finna möjligheter, kunna ta i tu med alla omställningar och 
utmaningar som kontexten ger.  

De intervjuade familjerna har flytt till grannlandet och bosätter sig i 
gränsområdet i Venezuela. Men för vissa är det inte tillräckligt säkert och 
tryggt ens där, utan de flyttar om de kan längre in i landet, till någon större 
stad där de beväpnade gruppernas våld och hot har svårt att nå dem. Men för 
Maria och Carlos familj räckte det inte ens att fly till storstaden med sin fa-
milj, utan fadern blev återigen hotad och de tvingades fly till ett nytt främ-
mande land. I den nya kontexten i Sverige blir freden och lugnet än mer 
markant, och kriget och våldet i Colombia har kommit långt bort. 

Maria: Ja, vårt liv i Sverige är mycket bättre än i Colombia och i Venezuela, 
vi har våra möjligheter till studier, bättre liv, mer lugn … 

 
Flyktingbarnen har erfarenheter och upplevelser av krig och våld. Detta 

gör att fred och lugn får en alldeles speciell innebörd för dem. Även mitt i 
krig kan barnen överleva och finna möjligheter, men fred och lugn ger både 
en fysisk och psykisk grund att stå på som ger trygghet och underlättar ett 
möjlighetsfinnande.  
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Kultur 
 
En av människans förankringar i livet, något som finns som en naturlig del 
hos oss när vi växer upp och som vi bär med oss är vår kultur, som här står 
för historia, traditioner och värderingar. Kulturen kan ge en trygghet, och en 
förståelse för hur omvärlden fungerar, som kan ge en förutsägbarhet för 
kommande handlingar och relationsmönster. Flyr man inom sitt eget land så 
vet man ungefär vad man kan förvänta sig av andra, hur de kommer att vara i 
olika situationer. Detsamma gäller i hög grad en flykt till ett grannland som 
Venezuela, speciellt gränsområdena, som har en mycket snarlik kultur. I 
fallstudien gör Carlos en tillbakablick till hur det var i Venezuela. 

Carlos i Sverige: Det är samma kultur, de har samma vanor, samma glädje. 
Det är samma sak i Sydamerika, om man sätter igång och jämför alla länder-
na i Sydamerika, nästan alla länderna där har samma kultur. Samma männi-
skor som tycker om fester, gillar att dricka och sådana saker, det är ingen 
skillnad, man kan inte skilja så. 

 
Att komma till ett nytt land med en ny främmande kultur innebär ofta oro 

och otrygghet. Det tar ofta lång tid innan man någorlunda kan förstå sig på 
den nya kulturen. I fallstudien berättar Maria om den främmande svenska 
kulturen och de mer reserverade svenskarna som är svåra att lära känna och 
förstå sig på. Det märks att det tagit tid för Maria att förstå svenskarna och 
den svenska kulturen. Hon har lärt sig en hel del, men verkar fortfarande 
känna sig mest hemma med vänner som också kommer från samma eller 
annan kultur än den svenska. 

Carlos däremot gick snabbt och entusiastiskt in i den nya kulturen. Han 
berättar om ett uppslukande spännande möte med människor och den nya 
kulturen, med nya idéer och tankar som känns helt rätt för honom. Den 
svenska kulturen, i alla fall till viss del, verkar snabbt ha känts närmare hans 
egna tankar, mer överensstämmande än många av de tankar som han mött i 
den latinamerikanska kulturen. Carlos intensiva fokusering på den svenska 
kulturen kanske också delvis kan ses som ett eget personligt försvar för ett 
avståndstagande och separerande från den gamla kulturen. En starkt idealise-
rad uppdelning, en uppdelning i ”svart och vitt”, kan göra det enklare att för 
en tid vara i ett nytt tänkande eller en ny miljö. 

Nya idéer och möten ger ibland upphov till nya tankar som intellektuellt 
gör att personliga värderingar och ståndpunkter förändras. Carlos tar intel-
lektuellt till sig de nya tankarna mycket snabbt, som t.ex. barnuppfostran 
utan aga och barn/ungdomars frihet och medbestämmande. Han berättar att 
han numer är emot aga. När han blev intervjuad i Venezuela för några år 
sedan berättade han att föräldrarna använde aga på syskonen fram tills de 
blev större.   
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I: Vad tycker du om det sätt som dina föräldrar har uppfostrat dig på?            
Carlos, 17 år (Venezuela): Ja, för att de ger oss idén att förbättra oss varje dag 
och när vi kommer att ha våra barn, så kommer vi att ge samma undervisning 
som de har gett oss.  

 
Då var agan en naturlig del av livet och en metod som han också tänkte 

använda för att uppfostra sina framtida barn. I samtalet i Sverige berättar 
Carlos att han själv inte skulle berätta om sina vuxenproblem för framtida 
egna barn, utan skydda dem från den hårda världen. Det kan tolkas som hans 
nya tankar och idéer om barn inte kommer fram i en tänkt praktisk, personlig 
situation. Det blir istället föräldrarnas och kulturens syn på hur man bäst 
skyddar barn som tränger sig fram. De nya intellektuella värderingarna tar 
tid innan de blir grundade i en person, men framför allt står det klart att kul-
turen och uppfostrans genomslagskraft är mycket stor och sitter djupt i en 
person. I en undersökning om arbetande barn i Nicaragua sa tre av fyra att de 
inte gillade aga som uppfostringsmetod, men ändå skulle hälften uppfostra 
sina barn på samma sätt, dvs. med aga.108  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
108 Fjällhed, et al., 1997. 
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Språk 
  

Något som är en del av kulturen, men som ändå barnen skiljer ut, är språket. 
En stor fördel för de colombianska flyktingbarnen är att de och de venezue-
lanska barnen i princip talar samma språk, ett gemensamt kommunikations-
medel, som möjliggör kontakt och förståelse. I och för sig pratar de lite olika 
dialekter och ibland lite skilda ord, men språket är oftast inte mer än ett litet 
initialt problem i början av skolgången. Språket intar en nyckelposition för 
en positiv integrering och förståelse för en ny kultur. I fallstudien pratar Car-
los om hur han upplevde språket i Venezuela när han var yngre. 
 

I: Och språket mellan Colombia och Venezuela? 
Carlos i Sverige: En skillnad ja, för i Colombia betyder vissa ord en sak och i 
Venezuela betyder de en annan, men man lära sig snabbt skillnaden, och det 
är inte heller så mycket. 
I: Och när du var med dina vänner där på landet i Venezuela, kände du att du 
talade ett annat språk än det de, det venezuelanska? 
Carlos i Sverige: Nej eftersom vi var så tätt in på gränsen kände man inte av 
skillnaden och eftersom vi var ungar, vi var några barn sådär, så började man 
tänka, prata annorlunda och de kunde förstå mig mycket bra. 
I: Har du nu mer vänner i din ålder än du hade i Venezuela? 
Carlos i Sverige: Inte många, nej, jag har aldrig haft många vänner som vi 
säger och de som jag har haft värderar jag väldigt mycket och de är fortfaran-
de mina vänner. 

 
I ett land med ett nytt okänt språk blir det svårt att kommunicera, och ett 

nytt, främmande språk som svenskan kan vara svårt att lära sig. I fallstudien 
berättar Maria t.ex. att hon i Sverige blev retad för sitt sätt att prata svenska 
och det bidrog också till att hon blev utfryst av de svenska klasskamraterna. 
Språket blir både ett verkligt och symboliskt redskap för möjlighetsfinnande. 
Språket kan inkludera en person i ett sammanhang, både praktiskt och käns-
lomässigt, likväl som språket kan exkludera om man inte kan tala och förstå 
det. Det nya främmande språket har skapat möjligheter för Carlos. Han säger 
att det nya språket har gett ett nytt tänkande och en möjlighet till att lära 
känna andra kulturer och nya människor. Det nya språket verkar även funge-
ra lite som en avspjälkare, en skiljelinje mellan kulturer. 

Carlos i Sverige: … som kommunikationen med andra personer, nya språk, 
har kunnat ha, tänka i andra former, lära känna andra kulturer, ha ett um-
gänge med personer som jag aldrig i livet hade tänkt skulle kunna existera 
och så. Så jag är mycket tacksam för att vara här. 

 
Carlos berättar också att han alltmer sällan pratade spanska, och att det 

kunde bli svårt att komma ihåg vissa ord. Men när han väl pratade spanska 
så blev det lättare att minnas saker. Särskiljandet av de två språken verkar 
underlätta i processen att skapa struktur och ordning i den nya tillvaron.  
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Nätverk 
 
En annan förankring som är viktig och stödjande är nätverk, sociala relatio-
ner, grupperingar, kontakter som en individ har med andra personer. Här 
framträder speciellt två nätverk familjeskap och vänskap. Kontakterna behö-
ver inte vara rent fysiska, utan det kan också vara globala kontakter och rela-
tioner med människor geografiskt nära eller långt bort, som man har kontakt 
med genom t.ex. Internet. 

 

Familjeskap 
 
I de nya okända situationer som uppkommer i och med en flykt, är bland det 
viktigaste att ha en förankring, ett familjeskap, de närmaste relationerna som 
vanligen är kärnfamiljen och/ eller närstående släktingar, som ger en person-
lig trygghet i kaoset.  

Carlos, 17 år: … de bryr sig om oss. Om min pappa ser att vi inte har kläder 
så försöker han hitta ett sätt att hjälpa oss, och min mamma, ja om vi inte har 
något att äta, så försöker hon också.  

Javier, 16 år: Det värsta som kan hända oss är att vi blir tvingade att åka till-
baka till Colombia. Jag är rädd för att förlora min familj. 

 
Familjen, föräldrarnas närvaro ger en trygg bas för att kunna ta itu med 

flyktinglivet. Familjen ger en struktur i det ostrukturerade. Den står för en 
trygghet och stadga som är en mycket bra grogrund för att kunna utveckla 
sitt möjlighetsfinnande. Troligtvis skulle en ensamstående mor i sig kunna 
ge samma trygghet och stadga, (eller någon annan vuxen som under lång tid 
varit som en förälder). Men i det speciella flyktingsammanhanget ger en 
man/make ett psykiskt och ett reellt fysiskt skydd, mot en orolig/våldsam/ 
främmande miljö och männens ”macho”-kulturella dominans i samhället. Att 
då vara två vuxna i denna situation är helt klart en fördel.  

Frånvaro av en förälder leder ofta till en stark oro, funderingar och fanta-
sier. Frånvaron rubbar den grundläggande strukturen, tryggheten. Omgiv-
ningen blir mer hotande och skrämmande. Tidigare har Sandra Patricia, 10 
år, berättat hur hon känner inför hennes mor självmord. Hon berättar också 
att hon brukar vakna på natten och tänka på sin mamma och sin pappa och 
om hennes oroliga fantasier om en eventuellt ny familj.  

Sandra Patricia, 10 år: Jag tänker på om ja min pappa skulle skaffa sig en an-
nan kvinna och om hon skulle vara bra med mig eller om hon skulle behandla 
oss två illa.  
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Dessutom påverkas flyktingbarnet också av andras oro och rädsla, t.ex. 
Sandra Patricias pappas oroliga sökande efter hennes mor. Fadern blev så 
uppslukad av sin egen oro, att han inte kunde klara av att finnas där för 
Sandra Patricia och se hennes behov. Familjeproblematik som t.ex. oro över 
säkerheten, familjevåld och psykiska och ekonomiska problem stressar och 
inverkar negativt på barnets möjlighetsfinnande. Är förhållandena mer gynn-
samma och relationen tillräckligt bra kan föräldrarna genom att berömma, 
uppmuntra och lyssna på barnet öka barnets trygghet och självkänsla, och på 
så sätt öka dess förmåga till möjlighetsfinnande. 

För de båda flyktingungdomarna i Sverige har familjesituationen föränd-
rats radikalt. Carlos bor i egen lägenhet och har mycket liten kontakt med 
övriga familjen, trots att de geografiskt bor när varandra i den lilla staden. 
Maria bor med fadern efter det att föräldrarna skilde sig, medan modern bor 
själv och inte längre har så mycket kontakt med familjen. Trots den splittra-
de kontakten är vetskapen om att föräldrarna existerar i närheten och att de 
mår relativt bra mycket viktig, det gör att Carlos och Maria ändå får en viss 
trygghet och inte behöver oroa sig så mycket för föräldrarna. Vilket i sin tur 
gör att ungdomarna istället kan fokusera sin energi på att ta itu med sina liv 
och fortsätta framåt.  
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Vänskap 
 

Men det är inte bara familjen som utgör ett förankrande nätverk. De männi-
skor som är runtomkring och bryr sig om ger också en viktig trygghet. Fa-
miljenätverket är mer naturligt givet, men det finns också nätverk baserat på 
vänskap, kamratskap, nära vänner som delar en ömsesidig tillgivenhet. 

 Vänskapsnätverket har olika stark betydelse i olika åldrar och kamraterna 
blir än viktigare i tonåren. Det som den egna familjen tidigare har stått för, 
identitet, tillhörighet, trygghet och att vara inkluderad, börjar nu tonåringar-
na att söka hos den egna åldersgruppen. De börjar spegla sig själv i de andra 
och att vara inkluderad, en del av något större, en grupp, betyder än mer nu. 
De får en tillhörighet och en trygghet i gruppen.  

Javier, 16 år: Jag mådde så dåligt, ibland pratade jag om det med några vän-
ner, ibland höll jag tyst. 

Rosalba, 13 år: Den aktivitet som jag gillar mest är fotboll. Jag skulle vilja 
starta ett lag med mina kompisar, men det finns ingen fotbollsplan och vi har 
inte uniformer. 

 
Nya och gamla vänner kan vara trygghetsbevarande men också ”guida” i 

nya kulturer. I en ny skola blir det mycket viktigt att finna vänner, vänner 
som kan hjälpa en att orientera sig både bildligt och bokstavligt, som kan ge 
trygghet och ge möjligheter till en gemenskap.  

Sandra Patricia, 10 år: … här har jag inga vänner, men det hade jag i Colom-
bia, jag är uppväxt där … 

 
Finner man inte vänner utan istället blir utanför, så blir och känns livet 

svårt. Maria blev utfryst i den svenska skolklassen, men som tur var hade 
hon en vän i en annan invandrarflicka. Maria har mycket få svenska kontak-
ter. Det ligger nära till hands att tänka att den negativa svenska klasserfaren-
heten troligen har dämpat hennes vilja och entusiasm till andra skolkontakter 
med svenskar. Men hennes positiva och bejakande livssyn har hjälpt henne 
att ändå våga ta vissa kontakter ute i det svenska samhället. Sommarjobbet 
fungerade bra och hon fick en del positiva kontakter med några svenskar. 

Hon har nu även skapat andra positiva nätverk med andra invandrarung-
domar. De har en gemensam nämnare i att de inte har svensk bakgrund utan 
är från andra kulturer och har likartade erfarenheter av uppbrott och an-
komst. Å ena sidan kan det ses som ett misslyckande av en flyktingtonårings 
integrering i det svenska samhället, men å andra sidan ger den här gruppen 
en positiv trygghet och en bas för att kunna utvecklas och gå vidare. Det nya 
nätverket kan skapa positiva erfarenheter som följer med framåt i livet. 
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Gamla vänner, som t.ex. Marias vänner som hon har sedan tiden i Vene-
zuela, som man haft längre tid och delat något speciellt med, står en ofta 
emotionellt närmare och står för trygghet och förtroende. Kommer de gamla 
vännerna också från en likartad kultur och språk finns det än mer emotionel-
la, men också historiska förankringar.  
Ofta består vänskapsnätverken av relationer med personer som finns nära 

och som man kan träffa i reella livet. Med den nya utvecklingen av Internet 
och telefoni kan man få och vidmakthålla en vänskap även om man inte träf-
fas fysiskt. 
 

Global vänskap 
 

Den globala vänskapen som upprätthålls och utvecklas med hjälp av främst 
Internet och telefoni, är det framför allt de colombianska flyktingungdomar-
na i Sverige som beskriver. De och många andra i världen har tillgång till 
datorer, vilket underlättar en global vänskap, världsomspännande kontakt 
och vänskap med hjälp av främst Internet och telefoni, som tillåter billig, 
vardaglig och mer frekvent kommunikation med vänner långt ifrån.  
 

Maria: Mål, många. Jag vill tillbaka till Colombia för att besöka min familj 
och därefter vill jag åka till Venezuela. I Venezuela har jag många vänner 
som jag saknar mycket och jag vill tillbaka dit.  
I: Var, i Venezuela? 
Maria: Ja, i Venezuela. 
I: Var? 
Maria: San Cristobal, där vi bodde förut. 
I: Har ni kontakt fortfarande eller inte? 
Maria: Ja, vi chattar på Internet och ibland så ringer vi. 

 
Maria håller kontakten med sina venezuelanska vänner genom främst In-

ternet. Kontakten med de gamla vännerna blir en länk till ens historia, till det 
man upplevt. Den blir något att spegla sig i, till den man varit, blivit och den 
man kommer att bli i framtiden.  
Internet hjälper till att behålla gamla vänner och skapar utrymme för nya 

kontakter på nätet. Internet var också till hjälp för att utvidga sina vyer, t.ex. 
när Carlos var i Venezuela var han nyfiken och använde Internet för att skaf-
fa sig lite mer kunskap om Sverige före flytten. En förutsättning för den glo-
bala kontakten är att det finns ett gemensamt språk. Kan man dessutom 
kommunicera på sitt eget språk och med någon som förstår ens kultur väl så 
underlättar det kommunikation och vänskap.  
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Distans 
 
Hur nära vi upplever att en händelse eller upplevelse är, påverkas av hur 
långt bort den är. Upplevelsens intensitet och inflytande påverkas av distans, 
avståndet och närheten, upplevelsens starkhetsgrad. Distans ses här i tre per-
spektiv: tid, rum och relation, (se nedan), en glidande skala från avstånd till 
närhet.  

De händelser och upplevelser som sker närmare i tid, rum eller relation 
upplevs ofta som mer aktuella och uppskakande. I jämförelse med de hän-
delser som hände tidsmässigt för länge sedan, geografiskt rumsligt långt 
borta eller relationsmässigt längre bort med okända personer. Upplevelsen 
av det som har hänt, händer och kommer att hända påverkas av tid, rum och 
relation. Distans blir något som bildligt ligger svävande över flyktingbarnens 
upplevelser av sin situation och möjligheter, som således påverkar upplevel-
serna av det som barnen varit och är med om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Påverkansgraden av distans: avståndet och närheten i tid, rum och relation  
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Tid 
 
Tiden är något som spelar in i hur vi uppfattar och upplever saker och ting. 
Tid, tidens påverkan och aktualitet. Tidsaspekten, från då till nu och vidare 
till sedan.  

Tiden läker inte alla sår, men har ofta en helande verkan. Ibland fastnar 
man i en tid, i det som varit, det som hände, interferensen blir ett trauma. 
Sandra Patricias mors suicid är ett sådant exempel. Men som tidigare nämnts 
förbleknar vissa minnen med tiden, och tiden ger också perspektiv på det 
som har hänt och det som nu händer med en. Något som hände när de var 
små är svårt att komma ihåg och var även svårt att förstå när det hände. 

 
Rosalba, 13 år: Jag var fem när de kidnappade min mamma. 
I: Har du sett döda? 
Rosalba, 13 år: Ja, jag såg när jag var mycket liten. Jag kommer inte ihåg, 
men inte nu som stor. 

 
Rickard berättade också tidigare att han var så liten att han inte riktigt för-

stod och inte riktigt kommer ihåg vad som hände, när de blev tvingade att fly 
från huset i Colombia.  

Tiden gör också att vi förhoppningsvis mognar och får andra mer realis-
tiska perspektiv på tillvaron. Tidsuppfattningen är också olika beroende på 
hur gamla vi är, ett barn ser tiden på ett visst sätt och vuxna på ett annat. 
Carlos berättar om hur han såg på tillvaron när han arbetade som yngre ton-
åring i Venezuela, att det som gällde var att vara aktiv och göra saker. Me-
dan han nu när han blivit äldre och bor i Sverige, har och ger sig mer tid till 
att tänka och fundera på sina val och möjligheter. 

Tiden som finns i framtidsbegreppet är något vitalt för ungdomar, de har 
livet framför sig och möjligheterna är många. Livets hårda realitet med svå-
righeter och hinder har inte de i allmänhet inte blivit så medvetna om än. 
Flyktingungdomarna har däremot redan fått erfara livets svårare sidor och 
vet att det finns många möjligheter med även att det finns starka hinder.  De 
har genom växandet i möjlighetsfinnandet lärt sig att hantera konkreta utma-
ningar men också att förhålla sig till livets utmaningar. Tiden blir ett sätt att 
förhålla sig till det som ska komma. Framtiden sporrar och är en drivkraft 
framåt, studierna blir en väg till framtiden.  

 
I: Varför vill du fortsätta dina studier? 
Sandra Patricia, 10 år: För att min mormor säger att det viktigaste är studier-
na och för att jag vill bli någon i livet. 

 
Tiden hjälper också till att klara av de svåra stunderna. Tiden kan ses som 

något man kan räkna med kommer att förändra situationen, vilket i sig gör 
att man har ett hopp till förändring. Marias säger att utfrysningen i den 
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svenska klassen kunde hon stå ut med, för att det var värt den svåra tiden för 
att få möjligheten till att kunna bli någon i framtiden.  

Ibland räknar de med att tiden ska förändra något i framtiden, att det blir 
bättre med tiden. Leidy berättade t.ex. att hon tror att det kommer att vara 
fred i Colombia när hon blivit stor. 

 

Rum 
 
Rum, geografisk närhet. Från geografiskt långt bort till nära. Det är en stor 
skillnad i hur en bomb upplevs beroende på om den exploderade nära eller 
långt bort. Rosalba, 13 år, berättade tidigare om när de fick slänga sig på 
golvet pga. av att bombexplosionen var så nära. Medan andra har erfarit 
våldet på kortare eller längre avstånd.  

Juan, 10 år: En gång höll mamma på att stryka och vi hörde några skott. Vi 
sprang och lade oss under sängen. Några hus lyftes och blev förstörda av ku-
lorna.    

Maria, 11 år: En dag var jag på väg för att plugga med en kompis. Vi var på 
väg till skolan, och på gatan såg vi kroppen av en 30 årig man. Det var en pi-
stol och en bil jämte honom. I det ögonblicket var jag rädd.  

 
Upplevelsen av ett hot som sker i närheten av flyktingbarnets hem, är 

starkare och annorlunda än ett hot som är mer diffust, t.ex. ett rykte om att 
gerillan kommer i morgon och att alla måste fly.   

Maria berättar om hur det var att vara i Sverige och få dåliga nyheter.  

Maria: För tre år sedan nu dödade de en liten kusin till mig i Bogota, eh, och 
just nu är min faster, som är syster till min pappa, i Kanada med sina två 
barn. Och när vi var här, att få veta detta var mycket hemskt och höra hur de 
dödade honom, är, gör mig mycket ledsen och ja man skulle ha velat åka, jag 
vet inte, men se honom en sista gång. Och det tar mycket hårt att man är så 
långt ifrån och inte kunna säga, jag kommer, vänta på mig, det är mycket 
hemskt. 

 
Sorgen och upplevelsen är annorlunda och ofta mindre emotionell om en 

sak inträffar långt från där man befinner sig. 
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Relation 
 
Relation, känslomässig närhet. Förhållanden som finns på en skala från långt 
bort dvs. mer okända och oviktiga människor, till nära dvs. kända, betydelse-
fulla människor som t.ex. familjerelationer. När något händer oss själva eller 
människor som är nära oss, som t.ex. när Sandra Patricias mamma som tog 
livet av sig, påverkar det henne mycket starkt för att de hade en så nära rela-
tion.  

Juan, 10 år: En morgon såg vi ett papper instucket under dörren till vårt hus 
och där sa de att vi var tvungna att lämna staden inom 24 timmar, annars 
skulle de döda min mamma. 

Javier, 16 år: Min pappa var hotad med döden… /…/ … han och hela famil-
jen. /…/ … Den dagen fick vi reda på att mamma och pappa och våra fyra 
bröder hade lämnat staden på grund av hoten. 

 
Det som händer familjen är mycket starkare emotionellt laddat, än om det 

händer någon som man inte känner.  

I: Har någon skadat någon tonåring eller barn som du kände i Colombia?             
Leidy, 11 år: Ja ett barn som jag kände i Colombia, de dödade bröderna, alla 
bröderna. 

Ana, 16 år: En av de mest slående sakerna för mig när jag var där borta var 
mina sex vänners död. De dödades av armén, armén och paramilitären är de 
samma. 

 
De relationer som omger barnen när något interfererar kan hjälpa dem, 

t.ex. om föräldrarna är med när det händer något hotande, så känns det för-
modligen inte så hemskt och farligt som det hade gjort om barnen varit helt 
ensamma. 

Rosalba, 13 år: En dag tog mina föräldrar oss till en park med attraktioner 
som hade kommit bara för en tid sedan. När vi var där började några män i 
uniformer att skjuta. Vi sprang därifrån och kom hem mycket rädda… Jag 
kommer alltid att komma ihåg det ögonblicket, det var mycket folk i parken.  

 
Genom att hon var tillsammans och lyckades fly tillsammans med sina 

föräldrar, blev den farliga situationen mer ett obehagligt minne. Det är dock 
troligt att om föräldrarna inte hade varit med och gett det faktiska skyddet 
och den psykiska trygghet, hade det hela utvecklats till ett större traumatisk 
minne med starkare psykiska effekter. Den nära relationen gav barnet en 
trygghet i det otrygga.  
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Sammanfattning av den genererade teorin: 
Möjlighetsfinnande i flyktingskapet 
 
Den genererade teorin som här presenteras handlar om möjlighetsfinnande i 
flyktingskapet,109 dess situation och möjlighet. Situation står här för hela 
flyktingbarnets liv: hans/hennes historia och bakgrund, den kontext han/hon 
är i och befunnit sig i, svårigheter och problem som uppstått, den egna per-
sonen, stabilitet och drömmar, samt de grunder som påverkar: fred. kultur, 
språk, nätverk med familj och vänner (se figur 7). Möjlighet står för något 
mer abstrakt, de processer, olika val och alternativa lösningarna som männi-
skan har i olika ögonblick i livet, i olika delar av sin situation.  

Den genererade teorin fokuserar på colombianska flyktingbarns situation 
och möjlighet, hur de kan hantera och förhålla sig till flyktingskapet i Vene-
zuela samt i Sverige. Kärnprocessen, något som kan relateras till de allra 
flesta områden som flyktingbarnen tar upp, är möjlighetsfinnande, en utveck-
lad förmåga att finna möjligheter i flyktingsituationen. Det är ett sätt att för-
hålla sig till och hantera flyktingskapet, det nya livet som flyktingbarn. Dels 
kan möjlighetsfinnande ses som ett tänkande, ett mer abstrakt förhållnings-
sätt, och dels kan möjlighetsfinnande betraktas som ett görande, ett mer 
praktiskt hanterande av verkligheten. Det senare manifesteras i hur flykting-
barnet hanterar en utmaning, svårigheter och problem som flyktingbarnet har 
att ta tag i. Barnet finner en lösning, praktiska och/ eller tankemässiga sätt att 
lösa en utmaning, och möjliggör en personlig växt, växande erfarenhet och 
utveckling som blir resultatet av att ha löst en utmaning. Om lösningen ger 
ett bra och positivt resultat leder det till en positiv växt. Dessa tre delar är 
nära sammankopplade med varandra och den personliga sfären med dess 
stabilitet och drömmar. Men de är även länkade till de övriga sfärerna och 
påverkande faktorer 

Situation kan delas upp i fyra olika sfärer, livsområden som är eller har 
varit viktiga, och som är länkade till och påverkar varandra. I sfären position, 
flyktingbarnets mer direkta och personliga liv i det nya landet, finns möjlig-
hetsfinnandet centralt placerat. Möjlighetsfinnandet utvecklar ett barns stabi-
litet, en självkänsla och identitetsupplevelse, och en bas för trygghet. Stabili-
teten ger en bas och förutsättningarna för att lösa nya utmaningar och på så 
sätt stärker det möjlighetsfinnandet. Stabiliteten påverkar också barnets 
dröm, bilden av framtiden, allt från planer, drömmar till visioner.  

Möjlighetsfinnande påverkas dessutom av sfärerna fond, bakgrunden från 
hemlandet och kontext, sammanhanget i flyktinglandet. Dessa erfarenheter 
och upplevelser från hemlandet respektive flyktinglandet är ofta personliga, 
men också samhälleliga och institutionella. Än mer direkt länkat till möjlig-
hetsfinnandet är sfären interferens, påverkan av negativa händelser och upp-
                               
109 Flyktingskap innebär här tillståndet att vara flykting. 
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levelser. Det är det svåra som de varit med om och som influerat dem per-
sonligen i högre eller lägre grad. Interferens är ofta relaterat till tidigare våld 
och krigshändelser eller mycket uppskakande händelser i den nuvarande 
kontexten (därav ellipsformen i figuren). Även i en interferens finns ett möj-
lighetsfinnande som kan ge ett växande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Möjlighetsfinnande i flyktingskapet.  
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Hur starkt påverkande dessa svåra upplevelser är för flyktingbarn påver-

kas av distans, närheten och avståndet i relation och rum, dvs. känslomässig 
och geografisk närhet, samt tid, tidens påverkan och aktualitet. En händelse 
kan vara mer eller mindre aktuell och det som händer nu påverkar vanligen 
mer än det som hände då eller sedan. Tid, rum och relation påverkar möjlig-
hetsfinnandet, t.ex. en vuxen kan ha lättare att få ett arbete än ett barn, det är 
lättare för en svensk att bli förstådd i Sverige än i ett spansktalande land som 
Colombia och det är oftast lättare att få låna pengar av sin egen bror än av en 
okänd man.  

Under och delvis i möjlighetsfinnandet och sfären position ligger funda-
ment, förankringar, grunder som påverkar flyktingbarnens möjlighetsfinnan-
de och den personliga positionen: fred, fredstillstånd och lugn, sökande bort 
ifrån krig, hot och våld. Andra fundament är kultur, historia, traditioner och 
värderingar, och språk, kommunikationsmedel som möjliggör kontakt och 
förståelse och ett par nätverk, sociala relationer, grupperingar och kontakter 
som en individ har med andra personer. Nätverk inkluderar familjeskap, de 
närmaste relationerna som vanligen är kärnfamiljen och/ eller närstående 
släktingarna, och vänskap, kamratskap, nära vänner som delar en ömsesidig 
tillgivenhet, samt global vänskap, världsomspännande kontakt och vänskap 
med hjälp av främst Internet och telefoni. Dessa fundament är egentligen 
integrerade delar av sfärerna, som här har blivit utplockade och placerade 
som speciellt viktiga underliggande grunder. Dessa fundament kan underlät-
ta, eller vid en brist av dem kan de försvåra, för flyktingbarnen i en ny flyk-
tingsituation. 
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7. Den genererade teorins och andra 
närstående begrepp 

I detta avsnitt kommer några av de genererade begreppen att tas upp, främst 
kärnprocessen möjlighetsfinnande, och jämföras med några andra begrepp 
inom aktuell forskning med relation till flyktingbarn. Det är intressant att se 
vilka begrepp som är aktuella i dagens forskning, och om de genererade 
begreppen kan tillföra något nytt för att förstå hur colombianska flyktingbarn 
kan klara av sin situation. 

Från att forskningen generellt varit inriktad på vad det är som gör att barn 
mår dåligt, har det börjat forskas på vad det är som gör att barn klarar sig 
tillfredsställande, även om de varit utsatta för negativa händelser och miljö-
er. Uppskattningsvis är det bara ungefär hälften av dem som utsatts för risk 
som får problem.110 En stor longitudinell studie visade att vart tredje barn 
som hade växt upp under svåra uppväxtförhållanden klarade sig bra i livet.111 
Annan forskning kring förlusten av en förälder visar på att majoriteten inte 
kommer att behöva psykiatrisk hjälp, men att en stödjande vuxen att prata 
med var viktigt.112 När det gäller flyktingbarnen är det helt klart att det svåra 
som de varit med om är en stor riskfaktor för deras utveckling och ofta ger 
bestående negativa minnen och känslor.113 Men majoriteten av barn i krigs-
miljöer uppvisar ändå inga tecken på en klinisk ohälsa,114 och de är vid rela-
tivt god psykisk hälsa samt verkar inte ha fler psykiska symtom än barn i 
andra riskgrupper. Vissa av dem kommer att få allvarliga psykiska problem, 
medan andra kommer att klara sig bra trots de svåra förhållandena.115 Resul-
tatet av avhandlingen och dess genererade teori visar på att de flesta av de 
intervjuade colombianska flyktingbarnen har hittat ett förhållningssätt till att 
klara av flyktingsituationen och generellt sett verkar må ganska bra, trots 
svåra prövningar. 

Barn som fungerar bra trots svåra levnadsmiljöer gick på 80- och 90-talet 
under det populärvetenskapliga namnet maskrosbarn. Begreppet användes 
för att beskriva barn som klarade sig trots stora utmaningar. Dessa barn lev-

                               
110 Borge, 2005; Rutter, 2000; Angel & Hjern, 2004. 
111 Werner & Smith, 2003. 
112 Black, 2002. 
113 Lustig, et al., 2004; Goldin, 2008. 
114 Goldin, 2008. 
115 Borge, 2005. 
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de i socialt utsatta miljöer som t.ex. alkoholisthem och klarade av nästan allt, 
tvätta, laga mat, sköta syskon och sig själva.116 

Ett annat begrepp, bemästring, från engelskans ”coping”, kom på modet i 
och med självhjälpstrenden, att lära sig bemästra något som man inte kan. 
Bemästring är närliggande resiliens, (se nedan), men är mer inriktat på orga-
niserade lärandeformer och förutsätter inte någon risk eller negativ miljö för 
att utveckla bemästrandet.117 Bemästrandets villkor utgår från två huvudom-
råden, samhörighet och kompetens. Samhörighet med 1) minst en nära per-
son (Dyaden), 2) förutsägbarhet, bekräftelse och samhörighet i familjen ger 
trygghet (Familjen), 3) gemensamma värderingar och socialt stöd från nät-
verk i omgivningen (Nätverk). Kompetens, att kunna någonting, vara till 
nytta, få och ta ansvar, utveckla kärleken till nästan och bemöta och hantera 
kriser. Fungerar dessa nivåer bra ger det en bra bas för en stark egenvärdes-
känsla. Detta gör i sin tur gör att man kan möta livets utmaningar med mot-
ståndskraft.118  

Möjlighetsfinnade är ett sätt att förhålla sig till och hantera flyktingskapet. 
Det är en kraft och förmåga till att finna möjligheter i flyktingsituationen 
som dessa barn utvecklar Det är både ett tänkande, mer abstrakt förhåll-
ningssätt och ett görande, mer praktiskt hanterande. Bemästringens huvud-
område samhörighet kan ses i möjlighetsfinnandets påverkande fundament 
och dess delar fred, kultur, språk samt nätverk. Det sistnämnda står här för 
familjeskap, vänskap och global vänskap. Bemästringens kompetens kan till 
viss del kopplas till möjlighetsfinnandets begrepp växt, barnet växer och 
formas av de erfarenheter som lösningarna på utmaningarna har gett.  

Ett medicinskt perspektiv för att förklara utvecklingen av god hälsa är be-
greppet salutogenes, hälsans ursprung, som fokuserar på vilka faktorer som 
orsakar och vidmakthåller hälsa hos vuxna människor som upplever påfrest-
ningar. Den betraktar den goda hälsan mer i ett samhällsperspektiv, medan 
resiliens, har ett mer individorienterat perspektiv. Antonovsky intervjuade 
äldre judiska kvinnor och fann en del som trots att de suttit i koncentrations-
läger mådde bra. Han tog fram begreppet KASAM, känsla av sammanhang. 
Människan rör sig hela tiden mellan de två polerna psykiskt frisk och sjuk, 
och det är graden av känsla av sammanhang som avgör var vi ligger på 
frisk/sjukhetsskalan. Dels påverkas den av personens position i sociala struk-
turer och dels hälso- och sjukdomserfarenheter. Antonovsky säger om KA-
SAM: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken ut-
sträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 
tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 

                               
116 Borge, 2005. 
117 Ibid. 
118 Gjærum, Grøholt & Sommerschild, 1999. 
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för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar; värda investering och engage-
mang.119 
 

KASAM omfattar således tre delkomponenter:  
• Begriplighet, den förståelse av de saker som sker och känslor runt 

detta.  
• Hanterbarhet, den tillgång till resurser som finns för att lösa svåra 

problem.  
• Meningsfullhet, den grad av meningsfullhet som det upplevs att livet 

ger.120 
 

I förhållande till de colombianska flyktingbarnen kan det vid en första an-
blick verka som om flyktingbarnen skulle komma mycket långt ner i 
sjuk/friskhetsskalan. Våld och flykt ger stor osäkerhet, oförutsägbarhet och 
obegriplighet. De lämnar allt de har och lever mycket påvert. Livet är fullt av 
utmaningar som kan vara svåra att ta sig an och risken är stor att de ändå 
kommer att flytta återigen. Men flyktingbarnen i den här undersökningen ser 
mer till nuet och möjligheterna som finns där. De konstruerar och strukture-
rar sin egen livsvärld till att vara mer förutsägbar och begriplig. I detta får de 
hjälp av föräldrarna och den sociala strukturen i skolan. De ser alternativa 
lösningar, väljer en och om resultatet blir bra växer de. Trots svåra förhål-
landen håller de också fast vid drömmar och hopp om en bättre framtid. An-
tonovsky framhåller med rätta individens position i den sociala strukturen. I 
den genererade teorin kommer vikten av sociala strukturer tydligast fram i de 
nätverk som flyktingbarnet har tagit upp, nätverken familjeskap, vänskap 
och den globala vänskapen. Den sociala strukturen som samhällsstrukturen, 
skolan och arbetsmiljön finns mer insprängt i kontexten. Den sociala struktu-
ren har inte blivit så framträdande i den genererade teorin som den kanske 
borde vara, något som det skulle vara intressant att fortsatta studera och ut-
veckla i en senare studie.  
 

Resiliens 
 
Det forskningsområde som ligger nära den genererade teorins område är 
forskningen kring resiliens, ett försvenskat ord som kommer från engelskans 
”resilience” vilket ungefär kan översättas med bemästring och motstånds-
kraft. Dominerande fokus i resiliens har varit på motståndskraft mot att ut-
veckla psykiska problem. Resiliens utgår ifrån barnpsykiatrikern Rutter som 
                               
119 Antonovsky, 2005, s. 46. 
120 Ibid. 
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menar att även om barnen har haft erfarenheter av situationer där det finns en 
relativt stor risk att utveckla problem eller avvikelse, så finns resiliens: pro-
cesser som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat.121 

Resiliensen är en motståndskraft som är relativ och varierande. Varje barn 
har sitt sätt att reagera på stress och risker, och finner sina personliga speci-
ella processer för att gå framåt. Resiliens handlar om en positiv motstånds-
kraft som utvecklas i det reella livet i samspel med barnets särart och en 
avpassad dos reell risk. Resiliens innebär inte att barnet har motståndskraft 
mot allt. Det kan skyddas mot en typ av risk, men ha en sårbarhet för 
andra.122 Den största risken för psykopatologi uppstår av den kumulativa 
effekten av multipel miljö och genetiska riskfaktorer.123 Resiliensforskningen 
visar på att olika riskfaktorer i familjen ökar barnens odds att få besvär. En 
riskfaktor betyder inte så mycket, men med flera riskfaktorer t.ex. starka 
äktenskapsproblem, mycket stora familjer, föräldrars kriminalitet, mödrars 
psykiatriska sjukdom eller omhändertagande av sociala myndigheter, ökar 
sannolikheten drastiskt att barnen ska få psykiatriska besvär. Det blir således 
högre psykosocial risk med fler riskfaktorer inblandade samt varaktigheten 
av individens exponering av dem. På det hela är det de barn som har blivit 
exponerade för färre riskfaktorer för en kortare tidsperiod som visar resili-
ens. Detta leder till slutsatser att en fokusering bör göras på de barn som har 
flera riskfaktorer och att inte glömma bort att en minskning av risker kan 
göra en substantiell skillnad i utvecklandet av resiliens, även om avsevärda 
risker finns kvar. Det gäller också att vara uppmärksam på erfarenheter i 
skolan och i vängrupper såväl som i familjen.124  

Det ligger en stor fara i att begreppet möjlighetsfinnande skulle kunna 
övertolkas till att flyktingbarnen har så stora potentialer och stark mot-
ståndskraft mot negativa förhållanden att medmänniskor inte skulle behöva 
göra något för att hjälpa dessa barn. Men detta är just en övertolkning. Det är 
oerhört viktigt att förstå att flyktingbarnen har en mycket utsatt situation och 
att barnen behöver hjälp till att få en tillräckligt god miljö som kan ge realis-
tiska grundförutsättningar för deras möjlighetsfinnande. Blir svårigheterna, 
riskerna och stressmomenten för många eller blir något hinder eller någon 
händelse för oöverstiglig eller hemsk blockeras barnens möjlighetsfinnande. 
Barnet måste då skydda sig med psykiska försvar för att klara av situationen, 
dvs. får starka negativa psykiska symtom. Men hjälper man till så att flyk-
tingbarnens riskfaktorer minskar i antal och/eller i styrka förbättras barnens 
chanser markant till möjlighetsfinnande och växt, vilket tidigare forskning 
också påvisat.  

                               
121 Borge, 2005. 
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Redan tidigt i resiliensforskningen framträdde vissa grundfaktorer som 
gynnade resiliens. Grundfaktorer som en trygg och känslomässig relation till 
andra och en egen erfarenhet att man kan behärska vissa färdigheter.125 
Andra viktiga faktorer som främjar resiliens, men som man inte vet riktigt på 
vilket sätt de påverkar, är intelligens samt hög självrespekt, själveffektivitet 
och kompetens. Kanske en positiv självuppfattning ger bättre förutsättningar 
att klara av socialt motstånd, hot mot självkänslan och emotionell smärta. 
Även att kunna ha kontroll över sitt öde och att aktivt kunna göra det som 
krävs i en utmanande situation kanske också kan bidrar. Det är viktigt att 
kunna ta ansvar, vara självständig och beslutsam och att ha en säker, harmo-
nisk, personliga relation.126  

För flyktingbarnen är det framför allt familjeskap och vänskap som ger 
trygghet och en känslomässig relation. En tillräckligt bra trygghet i relatio-
nerna ger en bra bas för flyktingbarnen att våga bege sig utanför hemmet, ut 
i barnens värld och där finna möjligheterna i de utmaningar de möter. Ge-
nom att handskas med utmaningarna och finna lösningar kommer de bli var-
se vad de är bra eller mindre bra på och kommer att bli bättre på det som de 
kan. De får en kompetens, en känsla och kunskap om det som de kan. Det är 
också lätt att tänka sig att barn som är mer vakna, har lättare för att förstå 
och kan se samband, har lättare för att skapa ett starkt möjlighetsfinnande. 
Det är också troligt att omgivningen, t.ex. föräldrar och skola uppmuntrar, 
medvetet och omedvetet, dessa mer kompetenta barn i högre grad, till att gå 
ut och finna möjligheter. Men varje flyktingbarn tänker jag har ett möjlig-
hetsfinnande inom sig som utvecklas individuellt beroende på individuella 
förutsättningar, omgivningens negativa risker och den trygghet, struktur och 
stöd som kan ges. 

Werner och Smith har gjort en longitudinell studie om resiliens där de 
framhöll tre faktorer som skilde resilienta barn från andra riskbarn. De resili-
enta barnen var födda med normal intelligens och var aktiva och positivt 
robusta. Detta ledde i sin tur till en positiv interaktion mellan barnet och dess 
föräldrar, släktingar och syskon, och känslomässiga band uppstod mellan 
dem. De hade också i sin ungdom haft tillgång till en yttre stödapparat, som 
t.ex. skola, kyrka och ungdomsgrupper, vilket uppmuntrade kompetens och 
samarbete. Det visar på vikten av sociala relationer för utvecklandet av resi-
liens.127 

Ett stöttande personlighetsdrag för resiliens är begreppet ”hardiness” – 
härdighet, som består av tre inomrelaterade komponenter: Engagemang (mer 
än alienation), kontroll (mer än maktlöshet) och utmaning (mer än hot).128 
Härdighet består av tre dimensioner: att bli engagerad i att finna ett menings-
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fullt mål i livet, tron att man kan påverka ens omgivning och utfallet av hän-
delser, och tron att man kan lära och växa från både positiva och negativa 
livserfarenheter.129 Har personen en hög nivå av härdighet ser man stressfulla 
situationer som mindre hotande och på så sätt minimeras upplevelsen av 
stress. Sådana individer är mer säkra och har bättre möjlighet att använda 
aktiv bemästring och socialt stöd, vilket hjälper dem att klara av den utmatt-
ning som de ändå känner. Andra vägar till en resiliens under stress är förut-
om härdighet själv-förstoring (en överpositiv bild av sig själv,) repressiv 
bemästring (undertrycka känslor,) och positiv känsla/skratt (framföra positi-
vitet).130 Generellt i resiliensforskningen påpekas det att barnets egen aktivi-
tet verkar fungera som ett skydd som stärker resiliensprocessen och minskar 
risken.131  

Begreppet härdighet med dess undergrupper engagemang, kontroll och 
utmaning ligger nära möjlighetsfinnandet. Flyktingbarnen engagerar sig 
aktivt i sina utmaningar och genom sina lösningar försöker de få kontroll 
över sina liv. Ju mer barnen ser att de kan påverka sin tillvaro genom att vara 
aktiva, ju mer uppmuntrade blir de till mer engagemang, och de utvecklas 
och växer. Föräldrarna ser också att barnen är annorlunda än tidigare, de ser 
att barnen klarar mer, t.ex. bidrar till familjens uppehälle och ger då positiv 
feedback till barnen. I en ny helt okänd och främmande flyktingmiljö, med 
nytt språk och kultur, är både utmaningarna och möjligheterna klart fler och 
ger fler realistiska chanser, som t.ex. högre utbildning, till ett bättre liv. I en 
sådan utsatt flyktingsituation får kanske framtidsdrömmar än mer vikt som 
drivkraft i möjlighetsfinnandet. Skulle drömmen/hoppet om ett bättre liv inte 
finnas där, skulle troligen utmaningarna upplevas som fler och så stora att 
barnen skulle få svårt att hantera situationen.   
 

Resiliens och flyktingbarn 
 
Forskning kring flyktingbarn och resiliens visar att en flykt innebär ytterliga-
re risker för barnen som terror, fruktan, rädsla, familjeproblem och fysisk 
utmattning. Trots detta klarar majoriteten av flyktingbarnen på ett tillfred-
ställande sätt flyktingsituationen.132 Tillgång till familjesammanhang, funge-
rande föräldrar, sociala nätverk och stödjande faktorer i samhället som t.ex. 
skola, är klara fördelar för att det ska gå bra för barnen. Logiskt gäller det 
omvända för förstörda samhällen och infrastruktur, minskade sociala nät-
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verk, familjekaos, icke fungerande föräldrar, förlust av hem och uppbrott.133 
Guatemalanska flyktingbarn i flyktingläger i Mexico visade få aktuella teck-
en på PTSD134 förmodligen därför att många av barnen var små när flykten 
inträffade. Flera hade dock tillfälliga nattliga mardrömmar men klarade bra 
att leva ett normalt liv under dagarna. Föräldrar och syskon hade en kritiskt 
stödjande roll för barnens utveckling. En annan starkt stödjande faktor för 
barnen verkade skolan ha varit. Där fanns en stödjande och kognitivt utma-
nande social omgivning där barnen fick chansen att stärka sin självkänsla 
och sitt intellekt. Skolan försökte också hjälpa barnen till att ge någon slags 
mening till våldet och deras flyktingsituation. De flesta av barnen önskade 
att återvända till Guatemala någon gång i framtiden. De barn som hade för-
äldrar som var optimistiska till en snar återflyttning, var också själva mer 
optimistiska inför en snar återflyttning.135 Flyktingbarns förståelse av det som 
sker är viktigt för deras resiliens. Ser barnet en mening i det som sker mins-
kar förmodligen ångesten.136  

Kambodjanska flyktingungdomar i USA visade på en relation mellan ti-
digare krigstrauma, nybebyggelsestress och PTSD. De kambodjanska ung-
domarna hade mycket högre PTSD än en engelsk normalgrupp. Svåra trau-
man som hände för länge sedan hade starka kopplingar till aktuella PTSD. 
Medan aktuella stressfulla händelser och svårigheter med det engelska språ-
ket gav störst utslag för depressiva symtom.137  

När det gällde palestinska flyktingbarn tenderade barnens symtom att to-
nas bort, dvs. läkas med tiden. Detta när den akuta faran och våldet är över 
och de är i mer säkra och lugna omständigheter.138 Det överensstämmer med 
andra studier.139 Man fann vidare att ha varit personligt vittne till våld, fått 
personlig fysiska skador eller förlust av familjemedlem ökade barnens käns-
lighet för senare psykiska symtom. Ett förhållningssätt som barnen tenderade 
att använda för att klara kontakten med överväldigande våld var att begränsa 
sina emotionella och fantasirika repertoarer. De kunde t.ex. tala om hemska 
scener i en icke-emotionell, analytisk och ”vuxenlik” ton. En mer kreativ 
fantasi verkade kännas för provokativ och skrämmande, vilket gjorde att 
barnen istället gav separerade och intellektuella svar under traumatisk stress. 
Resiliensstärkande processer för flyktingbarnen var aktivitet, plikter, kreati-
vitet och acceptans från familjen. Det är inte plikterna i sig utan plikternas 

                               
133 Sagi-Schwartz, 2008. 
134 PTSD=  Posttraumatiskt stressyndrom: (på engelska: Post traumatic stress disorder) är ett 
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positiva följder som bidrar till resiliensen. Ansvaret för familjen ger mer 
kommunikation inom familjen, större sammanhållning, tacksamhet och upp-
skattning. Detta stärker i sig självkänslan och självbilden.140 Fyra centrala 
resiliensbefrämjande faktorer är:  

• Aktivitet framför passivitet. Barnet har en naturlig förmåga att krea-
tivt ta i tu med ett problem, vilket i sin tur ger upplevelser som i för-
längningen utvecklar och stärker självförtroendet.  

• Realistiska och ofta ideologiska motiv framför fantasier. Detta ökar 
barnets sociala anpassning till sin situation. Förstår barnet mer av det 
som sker eller skett klarar det av situationen bättre. 

• Normalisering av beteende under onormala förhållanden. Barn i 
riskfyllda miljöer har större andel psykiska störningar än barn i all-
mänhet. Men många barn som lever under extrema förhållanden kla-
rar sig ändock tillfredsställande i skolan, hemma och bland vänner. 
Även om trauma och långvariga belastningar har långtidseffekter, 
äger en förbättring rum. Förändringar och åtgärder kan minska eller 
bryta negativa kedjereaktioner.  

• Ökat ansvar framför hjälplöshet. Barn mår bra av att ge något, på 
något sätt, till familjen. Det ger en starkare självbild och känsla av 
egenvärde som i sin tur gör att de får bättre motståndskraft att möta 
livets utmaningar.141 

 

Forskning om flyktingbarn 
 
Almqvist undersökte iranska flyktingbarn och deras föräldrar i Sverige. Det 
organiserade våldet hade klart påverkat barnens psykiska välmående och 
deras PTDS minskade inte med tiden, men deras psykiska välmående ökade 
med tiden hos de flesta barnen. De iranska föräldrarna verkade mer beskriva 
en problemfokuserad ”coping” inriktad på aktiviteter när de försökte förbätt-
ra sin livssituation och framtida adaption, t.ex. genom att flytta till en bättre 
lägenhet och bättre socialt område eller att försöka få ett jobb. Barnen där-
emot beskrev mer en emotionsfokuserad bemästring inriktad på att resonera 
och tänka, t.ex. positiv tänkande och dagdrömmande. Yngre barn har i reali-
teten mindre möjligheter att ändra och förbättra sina levnadsförhållanden och 
tar därför till emotionsfokuserad coping i högre grad än vuxna. Barnens be-
mästringsstrategier kunde också vara olika i olika sammanhang och miljöer. 
Föräldrarna uppmuntrade de ”coping”-mekanismer som de tyckte var bra 
och försökte ändra andra som de inte tyckte var så bra, som t.ex. krigsspel 
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eller att prata om tidigare erfarenheter av krig. Barnens strategier att bemäst-
ra problemen modifierades i överrensstämmelse med deras föräldrars värde-
ringar och åsikter. Bara 25 procent av barnen var informerade om flykten 
innan de for från Iran. Föräldrarna trodde inte att de skulle få ett så bra liv i 
Sverige som de hade haft tidigare. Deras drömmar om att lyckas överfördes 
till barnen. De flesta av föräldrarna var inriktade på att glömma och att inte 
återvända till Iran. Barnens huvudsakliga bemästringsstrategier rörde sig om 
adaptiva problem i Sverige och inte tidigare lidande i Iran. De var också 
inriktade på ett bättre liv i Sverige.142 

I en avhandling om bosniska flyktingbarn i Sverige tar Goldin upp viktiga 
faktorer som bär upp barnen i början av flyktingtiden. Dessa faktorer relate-
ras generellt till ”att leva i nuet”, att barnet har dagliga rutiner, en fungerande 
skolgång och fungerande sociala relationer. Skyddsfaktorer är föräldrarnas 
förmåga att upprätthålla ett gott familjeklimat med ett reellt fysiskt-
emotionellt omhändertagande, sociala band som barn har till andra som t.ex. 
lärare och det viktigaste, familjens känsla av hopp inför framtiden. För att 
föräldrarna ska kunna klara av att vara bärare av hopp, behöver deras egna 
liv fungera. Det blir därför viktigt att föräldrarnas kommer in i de sociala och 
ekonomiska inrättningarna i det nya landet, att deras initiativkraft, energi, 
tidigare erfarenheter och utbildning tas till tillvara och inte går tillspillo. Är 
det bara barnet själv som får stå för den lovande framtid, finns risken att det 
kan bli för tungt för barnet.143 Dessa skyddsfaktorer stämmer väl in med den 
genererade teorins förankringar i familjeskap och vänskap samt dröm-
men/hoppets viktiga betydelse för flyktingbarnens möjligheter att klara flyk-
tingsituationen. 

Almqvist tar också upp ovilligheten att tala om trauman. Ett ömsesidigt 
beskydd, föräldrarna vill skydda barnet och barnet vill skydda sina föräldrar, 
verkar vara orsaken till man försöker att tysta ner hemska händelser som kan 
vara traumatiserande. Tanken är att om man inte pratar om och rör upp det 
svåra och hemska, så blir bli lättare att glömma. Denna strategi kan förmod-
ligen ha adaptiva fördelar i traumatiska situationer, men är ett hinder i bear-
betningen om ett psykiskt trauma uppkommer.144 I en studie om kambod-
janska familjer berättas det att många familjer inte pratar om hemskheterna 
de varit med om. Men paradoxalt nog tar de också upp att barnen verkar 
berätta det de hört av sina föräldrar och gör det till sin historia.145 Även i 
annan forskning refereras till att i familjer som upplevt Förintelsen finns 
samma outtalade avtal mellan föräldrar och barn att inte berätta och inte 
fråga om det som hänt. Det pekas på de överlevandes behov av att glömma 
de starka trauman samt att omgivningarna inte skulle vara mottagliga för de 
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förflutnas skrämmande historier. Föräldrarna önskar att skydda barnen och 
barnen vill inte göra föräldrarna upprörda genom att fråga. Istället för att 
fråga fantiserar barnet ihop en egen bild av det som hänt på grundval av det 
som de ändå har hört.146 Men i en studie om asylsökande arabisk-, rysk- och 
bosnisktalande barn i Sverige framkommer också en annan tanke om varför 
inte föräldrar vill tillåta att barnen talar om sina svåra upplevelser. Där dras 
slutsatsen att barnen troligen lyder av rädsla för att de annars kan bli avvisa-
de av föräldrarna. Barnets inre bärande kan resultera i somatisering och yt-
terligare öka deras PTSD-symtom. 147  

Man brukar generellt säga, och som även forskning visar, att det är bra för 
barn att prata om det som de varit med om. Men i en studie om bosniska 
barn i Sverige pekades det på att hos de barn som varit med om mycket 
stress förvärrades de negativa effekterna om de fick prata om sina upplevel-
ser. Flertalet föräldrar hade en kulturell inställning till att det inte var bra att 
tala om dessa händelser och barnen verkade inte må dåligt av det. Däremot 
var det i de familjer som pratade mycket om kriget som barnen hade mest 
psykiska symtom. Generellt mådde barnen bra och visade på en slående nivå 
av resiliens.148  

I intervjuerna med de colombianska flyktingbarnen, samt i min tidigare 
studie om nicaraguanska arbetande barn, framstår det klart att föräldrarna 
vill skydda sina barn och ge dem en stabil grund att stå på. Genom att inte 
prata om det svåra verkar man tänka sig att det oskuldsfulla barnet skyddas 
från svårigheterna och hemskheterna,149 samtidigt som föräldrarna själva kan 
förtränga svårigheterna och känslorna. Men mer optimalt är förmodligen att 
prata om det som sker på ett enkelt, åldersrelaterat och klargörande sätt, utan 
att överösa barnet med starka känslor och förvirrande information. En fördel 
är om föräldrarna presenterar svårigheterna, utmaningarna och visar på al-
ternativen och lösningarna som finns tills buds. Ju mindre barnen är desto 
mer beroende är de av familjens förklaringar till det som sker. Forskning 
påvisar att barn ser och hör vad som sker och om ingen annan hjälper dem 
att förstå det hela drar de sina egna slutsatser. Hur föräldrarna handskas med 
sina egna erfarenheter t.ex. genom att göra dem till hemligheter kan få djupa 
negativa psykiska konsekvenser för barnen. Och ett nertryckt eller förnekat 
trauma kan i längden leda till ett negativt överförande av traumat mellan 
generationerna och till negativa effekter på familje- och individnivå.150 
Trauman överförs ofta omedvetet av det som döljs och hemlighålls, en ver-
balisering öppnar upp som ger möjlighet till att kunna förhålla sig till dem.151  
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Löwén skriver i en religionspsykologisk avhandling om meningsskapande 
hos asylsökande arabisk- rysk- och bosnisktalande barn i Sverige. Menings-
skapande definieras som: 

Ett sätt att tolka och hantera den situation i vilken personen befinner sig.152 
 

I detta inkluderas hur personen försöker bemästra allt ifrån vardagliga pro-
blem till existentiella problem, vilket sker med hjälp av tidigare erfarenheter 
från problemlösning och med stöd av sina relationer samt genom beteenden, 
känslor och/eller tankemässiga strategier. Meningsskapandet är en process 
och sker i alla situationer. De resurser som dessa barn har är: en fullständig 
familj i Sverige, en strävan till ett så vanligt vardagsliv som möjligt, hem-
mets betydelse, lärandet av språk och kultur, skolan med lärarna samt kom-
pisar, sjukvård och psykiatrisk hjälp samt religion/tro. Föräldrarna säger att 
barnen bara genom sin existens är meningsskapande för dem. Barnen är or-
saken till flykten och anledningen till att orka leva vidare.153 Det sistnämnda 
stämmer väl in på fallstudien med den colombianska flyktingfamiljen, där 
föräldrarnas personliga drömmar har fokuserats till drömmarna på barnens 
framtid. De resurser som Löwén ser som viktiga i sin undersökning stödjer 
den genererade teorins fundament, kultur, språk, familjeskap och vänskap. 
Freden och lugnet som är en viktig grund för flyktingbarnens möjlighets-
finnande framträder inte så klart, men skulle kunna ses i resursen ”strävan 
till ett så vanligt vardagsliv som möjligt”. Skolans viktiga roll som strukture-
rande och trygghetsskapande element framkommer i båda avhandlingarna. 
Dock framträder inte religionen som någon speciell förankring för de co-
lombianska flyktingbarnen. 

Kaplan har intervjuat vuxna som var flyktingbarn under Förintelsen och 
studerat effekterna av barnens trauman.  

Vi kan dock inte blunda för den barlast av minnen de som överlevt som barn 
bär med sig, oavsett om de medvetet tänker på dessa eller inte. /…/ Mitt in-
tryck är att de i hög utsträckning kan handskas med sitt yttre liv på ett till-
fredsställande sätt, men att deras inre liv tidvis tycks tyranniseras av traumats 
”meningslöshet” i deras livshistoria. Kanske den svårhanterliga skillnaden 
mellan yttre och inre ge näring åt debatten om återhämtning.154 

 
Bilden av de till synes fungerande barnen från Förintelsen som nu blivit 

vuxna, stämmer också med bilden av de fungerande colombianska flykting-
barnen. Det är svårt att verkligen säga hur och i vilken grad flyktingbarnens 
interferenser, speciellt då deras starkare traumatiska händelser, har påverkat 
dem. Endast några få av de colombianska barnen skulle vid intervjutillfället 
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kunna placeras in under diagnosen posttraumatiskt stressyndrom. Kaplan 
säger:  

 
Min slutsats av denna studie är att den psykiska utvecklingen kan ha kompli-
cerats, särskilt eftersom barn var föremål för förföljelse. De tvingades till ett 
brådmoget vuxenblivande och fick aldrig möjlighet att vara barn eller tonår-
ingar med tillgång till en föräldraomsorg som de kunde införliva och överföra 
till nästa generation på ett optimalt sätt. 155 

 
De stora skillnaderna mellan flyktingbarnen och barnen från Förintelsen, 

är att de få som överlevde hade oerhört traumatiska minnen och sårbarhet, de 
var förföljda, ensamma och separerade från sin familj som ofta brutalt hade 
dödats. De colombianska flyktingbarnen var däremot för det mesta tillsam-
mans med sin familj och hade oftast inte så starka traumatiska upplevelser. 
Men det är möjligt att när flyktingbarnen blir större, vuxna, kommer vissa av 
dem att vara mer utsatta och sårbara pga. av sina tidigare interferenser. Star-
ka traumatiserande interferenser ger djupa sår som ibland inte märks förrän 
andra interferenser gör att de kommer upp till ytan.  

Kaplan tar upp familjen som en mycket betydelsefull trygghetsfaktor och 
pekar på familjens roll att beskydda barnet. Hon tar också upp barnets egen 
kärnkapacitet som kan relateras till det colombianska flyktingbarnets möj-
lighetsfinnande och stabilitet i den genererade teorin. 

 
Med härbärgerande förmåga avser jag de vuxnas möjligheter att förse barnet 
med en tillräckligt god omgivning, vilket betyder att de vuxna kan bära och 
behålla den ångest som barnet uttrycker utan att skicka tillbaka dessa svår-
hanterliga känslor till barnet. Jag avser även barnets egen härbärgerande för-
måga, det vill säga den inre kapaciteten för att ”vara ensam.156  

 
Även klassiska exempel som Freuds and Burlinghams bok om krig och 

barn tar upp familjens betydelse och föräldrarnas stabiliserande effekt för 
små barn. När bomberna föll i England under andra världskriget verkade inte 
de små barnen bli speciellt påverkade om mamman eller någon modersfigur 
var med dem. Det blev mer till en olycka bland andra olyckor i barndomen. 
De fann också att om barnen flydde och kom tillsammans med föräldrarna så 
var barnen mest som vanligt, åt, sov och lekte normalt. De menade att det 
var en helt annan sak om barnen är med om något sådant och de då är skilda 
från föräldrarna eller t.o.m. förlorat sina föräldrar.157  

Även föräldrar som har varit med om svår traumatisk stress eller till och 
med Förintelsen och således har starka trauman med sig, verkar ofta klara av 
att ta hand om sina barn på ett tillräckligt bra sätt. Vilket gör att barnen kla-
rar sig lika bra som andra barn i skola och i framtiden. Föräldrars problem 
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kan också kompenseras av andra människor i barnets närhet, t.ex. släktingar, 
kamrater och lärare.158 Vidare är det sannolikt att föräldrar som varit med om 
mycket och kämpat hårt kanske är än mer måna om sina barn.159 I intervjuer-
na med de colombianska barnen, framkommer att familjeskapet betydelse. 
Barnens föräldrar (eller förälder/släktingar) har i stor utsträckning lyckats ta 
hand om barnen på ett tillräckligt bra sätt och kunnat ge dem en trygghet, 
vilket har gett positiva förutsättningar för ett möjlighetsfinnande.  

Hur flyktingbarnen kan hantera sina upplevelser av våld och krig beror 
mycket på hur föräldrarna hanterar situationen och upplevelserna.160 Barnens 
aktuella mentala hälsa påverkas mest av utsatthet för organiserat våld i hem-
landet och hur familjen mår i nutid, vilken stress i exilen som finns i familje-
sfären.161 De colombianska flyktingbarnen ger en bild av att de både i sin 
fond och kontext, dvs. både i livet i hemlandet Colombia och livet i flykting-
landet, blivit skyddade och getts en så normaliserad struktur och trygghet 
som det är möjligt av föräldrarna. Forskning pekar också på att om de får en 
lämplig kontakt, som t.ex. skolan, med den nya kulturen underlättas deras 
anpassning.162 Skolan har en allmänbildande uppgift att lära barnen den un-
derförstådda ”kulturella texten”.163 Även det omgivande samhället som t.ex. 
skolan i Colombia verkar ha kunnat fungera under långa konfliktperioder 
och då gett en struktur, normalitet och trygghet till barnen. I Venezuela har 
flyktingbarnen också kommit in i skolan, även om det tagit relativt lång tid 
att få en plats. Det är viktigt att barnen får en normaliserande vardagsstruktur 
så fort som möjligt. I den venezuelanska skolan har tyvärr kraven och förut-
sättningarna ofta varit för högt ställda på de colombianska flyktingbarnen. 
Exempelvis får de börja med nya ämnen som de aldrig tidigare studerat. 
Klarar de inte av att få godkänt så får de gå om skolåret och att gå om sam-
ma klass minskar entusiasmen och ger en negativ effekt på barnets stabilitet, 
dess självkänsla. Detta medför att flyktingbarnens möjlighetsfinnande så 
småningom får ställas in på andra möjligheter än att studera vidare. Det 
kommer förmodligen på sikt att påverka deras drömmar och hopp om fram-
tiden. Dock är det intressant att höra att flyktingbarnen trots stora akademis-
ka skolsvårigheter faktiskt fortfarande har mycket optimistiska och positiva 
drömmar om sin framtid, t.ex. vill många bli lärare eller läkare.  

Nyberg skriver i sin avhandling om chilenska familjers relationer i en för-
ändrad livssituation. I den tar hon fasta på två av barnens förhållningssätt: 
följsamhet och opposition. Det förstnämnda är barnet som tar hänsyn till 
föräldern som varit utsatta för våld. Följsamhet blir ett slags hänsynstagande, 
i eget intresse, för att gynna ett återskapande av relationen till föräldern. 
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Opposition blir barnets uppträdande som föräldern uppfattar som oförenligt 
med vad de själva förväntar sig att barnen bör göra. Nyberg menar dock att 
det sistnämnda är just föräldrarnas syn på barnets förhållningssätt. I verklig-
heten utgör barnens förhållningssätt snarare passivitet respektive motstånd i 
en långsam tillvänjningsprocess till de nya sociala sammanhangen de ingår i. 
Nyberg tar också upp att flyktingfamiljen tror att det är möjligt att familjeli-
vet i Sverige ska bli som det var i hemlandet. I det nya flyktinglandet finns 
det emellertid andra värden när det gäller relation och samlevnad. Ett sätt att 
förebygga denna risk för splittring av familjeidealet är att värna om en upp-
fattning av det egna sociala mönstret som ett föredöme, eller att försöka be-
gränsa betydelsen av familjens kontakt med det svenska samhället. 164  

Borgström tar fram i sin avhandling om spanskamerikanska ungdomar i 
Sverige, att dessa ungdomar har en stark familjesammanhållning. I Sydame-
rika måste familjen hålla samman för att klara sig ekonomiskt, medan det i 
Sverige inte är den ekonomiska situationen som är det viktigaste, utan den 
trygghet som en stark familjesammanhållning ger trots nya samlevnads-
mönster. Att tillhöra en familj ger trygghet i sig. Hela eller delar av familjen 
är ofta ”viktiga andra”, men även i vänskapsgruppen kan ungdomarna finna 
”viktiga andra” som är viktiga för både deras språkliga och sociokulturella 
utveckling.165  

I den genererade teorin som presenteras i den här avhandlingen står famil-
jeskap för de nära familjerelationerna, både den praktiska fysiska överlev-
nadsdelen och den psykiska känslomässiga trygghetsdelen. Den praktiska 
överlevnadsfunktionen som familjen har i Sydamerika är en dominerande 
sammanhållningsfunktion, och psykologiskt trygghetsmässigt är familjen 
oerhört viktig i en ny kaotisk flyktingsituation. I den svenska flyktingkontex-
ten beskriver den colombianska familjen i fallbeskrivningen en förändring 
som kan härledas till nya autonoma ekonomiska förutsättningar och nya 
kulturella idéer. Nya vänskapsband med andra personer kan få ett mycket 
starkt inflytande. Både föräldrar och barn uttrycker en låg grad av familje-
sammanhållning och en sorg över att familjen är splittrad. Modern beskriver 
t.ex. den nya distansen till barnen, ensamhet och hur sårad hon är över att 
inte barnen respekterar henne på samma sätt som när de bodde i Sydamerika. 
Men vetskapen om att familjen ändå finns i närheten verkar ändå ge en till-
räcklig trygghet och grund för deras nya självständiga liv ändå kan ge positi-
va möjligheter till utveckling och frihetsupplevelse.  
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Relaterad barnforskning 
 
Borgström och Goldstein-Kyaga skriver om hur barn till andragenerations-
invandrare kan se sig själva och om ungdomars gränsöverskridande identite-
ter.166 Deras syn på identitet som fokuserar och riktar sig mot de kulturella 
och etniska aspekterna ur ett inifrånperspektiv ligger i linje med det genere-
rade begreppet stabilitet och däri dess identitetsupplevelse. 

Vi ser det som en tolkning av det egna livet, en tolkning där man binder 
samman olika delar av sitt liv och sätter in det i ett sammanhang, där man re-
flekterar över sig själv, den gemenskap eller de gemenskaper man ingår i och 
den plats man har. Det är inte bara en fråga om den egna tolkningen utan 
också om att väva in andra människors tolkningar, människor som man har 
en relation till.167 

 
De talar om en tredje identitet, en flexibel, kosmopolitisk identitet, som 

människor utvecklar i mångkulturella miljöer, något som är mer än bara 
summan av en svensk och en utländsk identitet. Den integrerar olika, och 
även motstridiga, aspekter i identiteten. En hel identitet som är en process 
och ständigt föränderlig, och mer är ett förhållningssätt som inkluderar iden-
tifikationskombinationer, t.ex. etniska, nationella och kosmopolitiska. En 
tredje identitet kan negativt leda till en känsla av rotlöshet, men även positivt 
till kosmopolitism, empati och engagemang för andra, en förmåga att se 
saker utifrån olika perspektiv och känslor av kontroll och frihet. I olika 
sammanhang har ungdomarna en positiv möjlighet att välja att ta fram eller 
dölja olika aspekter av sin identitet.168 

Samtidigt som den tredje identiteten innebär att man ofta smidigt kan växla 
mellan olika språk och kulturer och smälta in på nya platser är förutsättning-
en att man känner att man har ett fäste. Det behöver inte vara en plats utan det 
kan vara en grupp eller helt enkelt en definition om vem man är … När man 
har ett fäste är det möjligt att kodväxla, att smälta och vara öppen inför det 
annorlunda.169  

 
De colombianska flyktingbarnen i Venezuela har sin stabilitet, dvs. själv-

känsla och identitetsupplevelse relativt befäst i den likartade flyktingkontex-
ten i grannlandet med snarlik miljö, kultur och språk. Flyktingungdomarna i 
Sverige har gjort en större transnationell förflyttning och planerar och 
drömmer även om en mer globaliserad framtid som internationell hjälparbe-
tare och flygvärdinna, positioner i vilka de kan använda sina språkkunskaper 
och tidigare erfarenheter. Hannerz lägger i betydelsen transnationell, feno-
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men som inte omfattar hela världen utan mer två eller flera länder, dvs. en 
mer begränsad betydelse än globalisering.170  

Mycket av det som den tredje identiteten beskriver kan ses hos flykting-
barn som har kommit till en eller flera nya kontexter. Goldstein-Kyaga och 
Borgström beskriver hur invandrarungdomar skapar sin identitet i en etnisk 
kontext, i ett socialt sammanhang och lägger då tonvikten på det samman-
hang som människor befinner sig i just nu och inte endast deras bakgrund.171 
Detta är mycket nära det genererade begreppet kontext, som står för sam-
manhanget i flyktinglandet, erfarenheter och upplevelser. Hur främst famil-
jen har det och vad som händer och hänt, nu i det nya, okända landet, inklu-
derande samhälleliga och institutionella villkor.  

Den tredje identiteten finns på ett kontinuum, där de som i högre grad har 
varit i kontakt med och haft erfarenheter av olika kulturer är de som har en 
starkare tredje identitet. De colombianska flyktingungdomarna i Sverige som 
presenteras i fallstudien kan uppskattas till att i dagsläget ha en medelstark 
tredje identitet. När de om några år har studerat och, som de planerar och 
drömmer om, skaffat sig en bra språkbank i svenska och engelska, kommer 
de att ligga nära en stark tredje identitet, vilket kommer att göra att de kan 
röra sig i olika globala kontexter.   

Språket underlättar för att en persons olika delar ska kunna komma fram, 
det är en identitetsmarkör och skapar en gemensam tillhörighet. En växling 
av språket innebär också en växling av kultur. I ett exempel med latinameri-
kaner visas på att språket blir ett sätt att få direktkontakt och delaktighet med 
den latinska världen. Språket används till att knyta samman livet.172 Detta är 
något som även kommer fram hos de colombianska flyktingbarnen i Vene-
zuela och i Sverige. Men det finns även en negativ sida, ett nytt främmande 
språk som är mycket svårt att förstå och lära sig, som istället kan leda till 
utanförskap och isolering samt till en negativ stabilitet. Något som flykting-
föräldrarnas situation i Sverige visar på. Dock kanske denna negativa verkan 
leder till en starkare och positiv gemenskap med hemlandets språk och kul-
tur.  

Goldstein-Kyaga och Borgström tar också upp den globaliserade kontak-
tens betydelse för den tredje identiteten, fler och lättare längre resor, kontak-
ter i olika länder, tillgång till Internet och billig telefoni. De colombianska 
flyktingungdomarna i Sverige är relativt globaliserade, de har rest långt och 
räknar med resande i framtiden. De använder Internet för att skapa nya träff-
punkter och få nya vänner, och för att upprätthålla globala kontakter med 
främst vänner, men också med släkt som finns i andra länder.  

 
 

                               
170 Hannerz, 1996. 
171 Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006. 
172 Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Borgström, 1998 
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Qvarsell forskningsområde är inte flyktingar men har tangerat det hela 
genom sin forskning om barn och kultur samt intresse för arbetande barn och 
gatubarn i Latinamerika. Qvarsell använder begreppet utvecklingsuppgifter, 
kulturellt betingade utmaningar, ”developmental tasks”, som barn försöker 
lösa. Det handlar inte om skoluppgifter utan mer om livsuppgifter vilka barn 
kan identifiera och lösa om de får chansen. Människan möter olika utma-
ningar, som varierar i tid och rum, under olika livsfaser och i olika kulturella 
sammanhang. Utmaningar som kommer både inifrån och utifrån.  Qvarsell:  
 

Jag intresserar mig för hur barn i svensk barnomsorg och skola, i kamrat-
grupper och i lekar, fångar upp erbjudanden, formulerar utvecklingsuppgifter 
och söker lösningar på sina utvecklingsuppgifter. Jag har studerat hur barn 
kan se på lek och på lärande och hur de förknippar olika miljöer med olika 
slag av fascination – vad jag, med referens till James J Gibsons (1979) be-
grepp affordances brukar kalla meningserbjudande. Jag har studerat vilka ut-
vecklingsuppgifter (kulturellt betingade utmaningar, ”developmental tasks”) 
de ser och försöker lösa, och jag har undersökt hur barn i olika situationer 
använder tid och rum, särskilt mellanperioder och mellanrum, dvs. tider och 
platser som finns mellan de planerade inslagen i barnens liv.   

 
Alla de här yttre villkoren som barn kan omvandla till erbjudanden och som 
bidrar till att skapa kulturella utmaningar, utvecklingsuppgifter, är kulturellt 
relaterade och inramade. Det finns därför intressanta jämförande studier att 
göra när det gäller barn som lever under olika villkor avseende rum och tid, 
men också avseende andra omständigheter som bildar grund for verksamheter 
som att leka, att arbeta och att studera. 173 
 

För att förstå, konkretisera och lösa utvecklingsuppgifterna går barnet till 
de meningserbjudande som finns i deras miljö. Meningserbjudande innebär 
en slags invitation till handling,174 Qvarsell är även intresserad av andra kul-
turer, hur annorlunda utvecklingsuppgifterna kan vara och hur olika barn kan 
använda tid och rum. Hon uppmärksammar bl.a. de arbetande barnens svåra 
situation, men vill peka på de möjligheter som dessa barn har i olika miljöer 
och stunder. Möjligheterna till att kunna förena studier, arbete och lek, att 
det ena inte nödvändigtvis måste utesluta det andra.175 Barn kan hitta och 
skapa tid och rum för lek.  

Qvarsell tankar står teoretiskt nära den här avhandlingens genererade teo-
ri. Meningserbjudande står liksom möjlighetsfinnande för ett optimistiskt 
framåtseende synsätt som tar fasta på de erbjudande eller möjligheter som 
finns i barnens omgivning. Qvarsells begrepp utvecklingsuppgift tangerar 
också det genererade begreppet utmaning, dvs. de utmaningar som flykting-
barnen möter i flyktingskapet. Både utvecklingsuppgift och utmaning står 
för aktuella och viktigare frågor i barnens liv, frågor som ofta är lite större 

                               
173 Qvarsell, 2004, s. 2. 
174 Ibid.; Qvarsell, 2002; Qvarsell, 2001; Qvarsell, 1983. 
175 Qvarsell, 2001. 
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och som kan ta mer tid att tänka igenom och hitta en lösning till. Men utma-
ning står också för att relativt snabbt klara av de mindre, mer praktiska pro-
blemen och hindren som flyktingbarnen möter i sin vanliga vardag.  

I jämförelse med utvecklingsuppgift bör det påpekas att flyktingbarnens 
möjlighetsfinnande och dess utmaningar grundar sig på att i utmaningarna 
finns en riskkomponent som flyktingskapet har skapat. Den växt, utveckling 
som flyktingbarnet får genom att lösa utmaningarna är något annat än den 
vanliga normala utveckling som barn genomgår. Om utmaningarna skulle bli 
för många eller att någon skulle bli för stor, kan det leda till ett så starkt kaos 
att ett möjlighetsfinnande i princip skulle vara omöjligt. Det är viktigt att 
utmaningen måste vara möjlig att lösa på ett någorlunda bra sätt för att kun-
na leda till en utveckling och växt.  

Qvarsell tar upp begreppen tid och rum som teoretiska verktyg för att 
kunna beskriva hur barn ser på livet och världen176 och hur barn påverkas av 
tid och rum. I denna avhandling beskriver de colombianska flyktingbarnen 
sin situation och möjlighet under olika tider och rum i deras liv; i fond, kon-
text och drömmar. Hur deras liv var då i hemlandet, hur livet är nu i flyk-
tingskapet och hur de tänker att livet kommer att vara sedan i framtiden.  I de 
skiftande situationerna beskrivs ofta ett möjlighetsfinnande. Beskrivningarna 
av situationerna och möjligheterna varierar dock med deras ålder, dels ige-
nom vad som var väsentligt när de var mindre och dels vad de nu som äldre 
anser är angeläget och väljer att ta upp om tiden då och nu. Tiden påverkar 
också den upplevelse av det som barnen varit med om. Upplevelsen av ut-
maningar, händelser som inte varit för traumatiska har en tendens att blekna.  

Det rum, den plats som flyktingbarnen befinner sig i ger varierande förut-
sättningar och olika utmaningar för hur de ser på livet och på möjlighetsfin-
nandet. Detta blir tydligt när den lite äldre ungdomen Carlos funderar kring 
möjlighetsfinnande i Sverige och i Venezuela. Han verkar mena att han som 
flyktingbarn i Venezuela, då han var tvungen att arbeta för att hjälpa till med 
försörjningen, dels inte hade tid att tänka utan handlade bara, och dels var 
han yngre, som yngre tänker man inte på samma sätt som när man är äldre. I 
Sverige har han tid och är inte så pressad ekonomiskt vilket ger möjlighet till 
att reflektera mer. Även de faktiska möjligheterna som t.ex. till fortsatta hög-
re studier stimulerar till ett mer grandiost och abstraktare möjlighetsfinnan-
de.  

Qvarsell intresserar sig för barns möjligheter att använda tid och rum i sin 
vardag. Speciellt intresserar hon sig för hur barnen använder tider och platser 
som finns mellan de planerade inslagen i deras liv. Förutom att barn kan 
använda tid och rum mellan olika planerade aktiviteter kan flyktingbarn och 
arbetande barn använda tid och rum i eller parallellt med en viss aktivitet till 
att finna lite tid och plats för annan verksamhet, t.ex. lek. När jag jobbade 
med arbetande barn i Nicaragua blev det tydligt att arbetande barn kan an-
                               
176 Qvarsell, 1983. 
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vända tid och rum för att finna utrymme för lek under arbetet, t.ex. samtidigt 
som ett par skoputsarpojkar var ute och aktivt sökte efter klienter kunde de 
börja sparka boll med en liten sten medan de gick gatan fram. Flyktingbar-
nens liv i Venezuela har en annan rytm pga. flyktingskapets utmaningar, 
framför allt de ekonomiska svårigheterna, vilket gör att flyktingbarnen måste 
anpassa sig till andra villkor än många andra mer ekonomiskt privilegierade 
barn i Venezuela och i Sverige. Men det får inte förglömmas att nästan alla 
de colombianska flyktingbarnen som arbetar eller har arbetat, är medvetna 
om att de bidrar till familjens försörjning. Barnen tycker om att utföra sitt 
arbete och känner sig glada när de arbetar i eller utanför hemmet. I och emel-
lan sina aktiviteter i arbetet, skolan och hemmet finner de möjligheter, tid 
och rum att göra mer lekfulla, roliga och avkopplande aktiviteter. Gränserna 
mellan de olika aktiviteterna blir flytande. Omslagsbilden på den här av-
handlingen illustrerar just detta. I bakgrunden framför hemmet med sina 
plastväggar sitter familjens barn och arbetar med att sätta ihop klädnypor. I 
förgrunden har ett barn funnit en liten möjlighet till tid och rum för lek och 
visar stolt upp sin färdighet att kunna snurra en ”trompo”177 i handen. Arbetet 
är här den primära aktiviteten med den utesluter inte andra aktiviteter. 

Sandven tar upp att idealiskt ska omgivningen ge barnet beskydd men 
samtidigt förse det med nödvändig mått av utmaning, så att det utvecklande 
barnet kan försöka ta tag i och göra något som går utöver vad han redan kla-
rat av. Det är viktigt att utmaningarna blir individuellt anpassade efter bar-
nets potentiella möjligheter så att de verkligen kan klara av dem. Ett positivt 
resultat leder till att barnet får möjlighet att uppleva att han utvecklats som 
en följd av sina ansträngningar. Sandven poängterar skolans viktiga roll i att 
ge möjligheter till dessa ”learning tasks”.178 

Skolan spelar en mycket viktig roll för flyktingbarnen som en lärande, 
och framtidsskapande aktör, men också som en trygghetsskapande miljö som 
idealiskt anpassar utmaningarna till barnens individuella förutsättningar, så 
att barnen kan utvecklas på bästa sätt. Nästan alla de colombianska flykting-
barnen uppger att de trivs i skolan och tycker att den är en viktig del i deras 
liv. Detta tyder på att skolan faktiskt ger en strukturerande och beskyddande 
miljö, med dess nätverk av vuxna/ lärare och vänner/ klasskamrater. Dock 
klarar den venezuelanska skolan oftast inte av att leva upp till denna ideal-
scen. I verkligheten är det många av flyktingbarnen som periodvis inte går 
eller t.o.m. slutar skolan. De kanske har svårt att klara av alla nya ämnen 
eller de kan inte prioritera skolan pga. att familjens ekonomi nödgar till att 
de måste bidra till försörjningen. Felaktig årskursinplacering och byråkratis-
ka dokumentationsregler är andra hinder för skolgången. Dessutom när fa-
miljen nyligen har anlänt och behovet av en trygghetsstruktur är som störst, 
tar det ofta lång tid för barnen att få en skolplats pga. byråkratiska hinder. 

                               
177 “Trompo” = en slags snurra/leksak. 
178 Sandven, 1979. 
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Skolan misslyckas ofta i att se de behov och förutsättningar som flyktingbar-
nen har som grupp eller individer. Trots problemen med skolan ger ändå 
skolan, tillsammans med föräldrarna en tillräckligt god grund för att barnen 
ska kunna utveckla sitt möjlighetsfinnande. Det vore intressant att studera 
vidare vad en mer optimal behovsinriktad skola skulle kunna göra för flyk-
tingbarnen.  

Sandvens tankar om ”learning tasks” ligger i linje med möjlighetsfinnan-
dets tanke att flyktingbarnens utmaningar inte får vara oöverstigliga. Blir 
utmaningen för stor blir den istället en negativ psykisk belastning. Men löses 
utmaningen på ett bra eller tillräckligt bra sätt kommer flyktingbarnet att 
utvecklas och växa. En god grund för möjlighetsfinnandet är, som Sandven 
också nämner,179 att barnet har ett beskydd för att kunna vara och verka. 
Flyktingbarnen lever i en situation där omgivningens beskydd är försvagad. 
Våld, flykt, ny miljö, ekonomiska problem etc. leder till att föräldrarna käm-
par för att skydda barnen, men omständigheterna innebär att barnens be-
skydd kraftigt har minskat. Våldet innebär att omgivningen och samhället 
har rämnat och inte kan ge barnet den trygghet och skydd som de tidigare 
kunnat ge. En strävan för alla som vill hjälpa flyktingbarn borde vara att 
erbjuda barnen ett fullgott beskydd, eller åtminstone ett tillräckligt bra be-
skydd, som kan ge förutsättning och möjlighet för flyktingbarnen att utveck-
la sitt möjlighetsfinnande än mer. 

                               
179 Sandven, 1979. 
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8. Sammanfattning och diskussion 

 
Avhandlingsarbetet började med en öppen nyfikenhet och ett praktiskt kart-
läggande av hur de colombianska flyktingbarnen i Venezuela själva såg på 
sin situation, och det fortsatte med att flyktingbarnens röster trängde djupare 
in i analyserna. En nyfikenhet väcktes om hur barnen kunde klara de föränd-
ringar som en flyktingsituation innebär, och hur en familj i en helt ny och 
främmande flyktingsituation skulle kunna se på flyktingskapet. Flyktingbar-
nens berättelser har lett fram till en stor respekt för deras kraft och sätt att 
klara nya flyktingsituationer.  

Avhandlingsarbetet har inte bara resulterat i empiriska data om colombi-
anska flyktingbarns situation, utan också i en teori som åskådliggör de kom-
plexa processer som dessa flyktingbarn är och har varit i. Min slutsats är att 
möjlighetsfinnande, en utvecklad förmåga att finna möjligheter är det mest 
centrala i denna process. Att finna möjlighet medverkar till att man klarar av 
en svår situation, samtidigt som oförmåga att finna möjlighet gör att en till 
synes bra situation kan te sig omöjlig att klara av. Avsaknaden av eller för-
mågan till ett möjlighetsfinnande blir avgörande för hur man klarar omställ-
ningarna. Möjlighetsfinnande är ett sätt att förhålla sig till och hantera flyk-
tingskapet. Det är både ett tänkande, mer abstrakt förhållningssätt och ett 
görande, mer praktiskt hanterande. Det är det senare som blir tydligt i flyk-
tingbarnens hanterande av utmaningar, lösningar och växande. Den kontrast 
mot situationen i Venezuela som fallstudien i Sverige illustrerade, har gett en 
breddad och mer komplex bild av möjlighetsfinnandet och dess påverkan på 
personens stabilitet och drömmar.  

En annan slutsats är att det som i mycket hög grad påverkar ett möjlig-
hetsfinnande är fundament (förankringar), fred, kultur, språk, familjeskap 
och vänskap, och i det sistnämnda global vänskap. Dessa förankringar kan 
stötta och underlätta flyktingbarnens situation och möjligheter, men om des-
sa fundament saknas eller är för främmande kan de i stället belasta och för-
svåra. Fundamenten och möjlighetsfinnandet influeras också av distans, när-
het och avstånd i tid, rum och relation. Dessutom påverkas flyktingbarnen av 
sin fond (bakgrund från hemlandet) och kontext (sammanhang i flyktinglan-
det) samt interferens (negativa händelser och upplevelser som de har varit 
med om). Olika levnadsmiljöer och flyktingkontexter innebär ofta olika situ-
ationer och olika möjligheter för varje individ. 
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Colombianska flyktingbarns situation och möjligheter i 

Venezuela 

 
De femtio intervjuade barnen skildrar ett flyktingskap i Venezuela som varit 
svårt. Grava ekonomiska problem som resulterat i dåliga boendeförhållan-
den, brist på mat, sjukvård och mediciner, skolsvårigheter och barn som 
måste arbeta. Dessutom berättar de om våld, risk för förföljelse, och brist på 
rättslig trygghet. Flyktingbarnen beskriver många svåra och ibland hemska 
upplevelser av våldet i Colombia. Det finns en rädsla för att återvända och 
en pessimism inför huruvida kriget kommer att ta slut. Trots att de befinner 
sig i Venezuela blir de fortfarande rädda när de ser soldater eller poliser. 
Saknaden är stor efter det liv som familjen hade i Colombia: hus, skola, 
släkt, vänner och en känd vardagsstruktur. 
Men de 50 flyktingbarnen berättar också om stor trivsel i den nya skolan i 

Venezuela, och att det har varit lätt att prata med och få vänner. Skolan, kul-
turen, miljön och språket är mycket lika förhållandena i Colombia. De tycker 
också om att arbeta, de blir mer självständiga och känner att de bidrar till 
familjens kärva ekonomi. Barnen har stora och positiva drömmar om framti-
den samt upplever att de mår bra, och de har i dagsläget inte heller några 
större negativa psykiska symtom som är synliga. Framförallt framträder i 
berättelserna, trots allt, deras stora känsla av trygghet i att vara i det fredliga 
Venezuela, och underförstått tillsammans med sin närmaste familj. 
De colombianska flyktingbarnen framställer ofta flykten till grannlandet 

Venezuela mer som en flytt än en flykt. De har tidigare erfarenheter av våld 
och hot som gjort att familjen varit tvungna att fly till någon annan plats i 
hemlandet. Efter den första flykten från hemmet händer det ofta att familjen 
flyttar till ytterligare någon annan plats inom landet, antingen för att de inte 
känner sig säkra eller av ekonomiska skäl. Men vid tillfället för flykten från 
hemlandet vet många av barnen inte vad som ska hända eller varför de flyr 
till ett nytt land. Längre fram i tiden är de dock klart medvetna om att de 
kommit till ett land i fred. 
Föräldrarna berättar mycket sparsamt för barnen om vad som händer och 

hur de tänker när det gäller svåra händelser och beslut. För många är det en 
vana, men det handlar också om en vilja att beskydda barnen från uppslitan-
de och svår information. Samma tystnad från föräldrarnas sida gäller asylan-
sökan, men också från flyktingorganisationers och myndigheters håll. Bar-
nets röst blir inte hörd, dess personliga erfarenheter av den väpnade konflik-
ten tas inte i beaktande i asylhanteringen. Därmed framkommer aldrig dessa 
barns personliga asylskäl, de som har en egen välgrundad rädsla för att vara i 
sitt hemland och själva kan ha känt sig personligen hotade. Barnen skulle 
troligtvis bli tryggare, må bättre och känna sig mer respekterade om de åt-
minstone fick mer information om viktiga händelser, förmedlad på en ål- 
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dersadekvat nivå. Än mer optimalt vore att också deras röster fick betydelse i 
beslut som rör dem. Det borde vara praxis att flyktingbarnen får chansen att 
bli hörda om sina personliga flyktingskäl och få enkel information om asyl-
ansökan.  

Något som gör att flykten ofta inte upplevs som så traumatisk för barnen 
är att majoriteten flyr tillsammans med båda sina föräldrar, vilket kan ge 
trygghet i en osäker situation. De kommer också till ett nytt land som föräld-
rarna och barnen dock kan ”förstå” utan större problem. Det är ett grannland 
med liknande miljö, kultur och språk, och där många andra landsmän sedan 
årtionden har bott. De colombianska flyktingbarnen säger att de trivs och 
mår rätt bra. Trots familjens legala, arbetsrelaterade och ekonomiska be-
kymmer etc. är livet inte så olikt det de varit vana vid. De hanterar flyktings-
kapets utmaningar och finner möjligheter. Dessutom är känslan av fred och 
lugn en fundamental trygghetsfaktor för föräldrarna och barnen. 

 

En colombiansk flyktingfamiljs situation och 
möjligheter i Sverige 
 
En colombiansk flyktingfamilj berättar om sin situation och sina möjligheter 
i Sverige. De två colombianska ungdomarna beskriver språkproblem och 
kulturella svårigheter, skolproblem och svårigheter att få svenska vänner. En 
av dem saknar mycket sina vänner från Venezuela. De skildrar en ekono-
miskt kärv tillvaro, tidvis isolering och en svår familjesplittring under tiden i 
Sverige.  

Men de skildrar också hur de öppnat sig för nya faktiska möjligheter, sin 
fascination över och nyfikenhet på en ny främmande kultur och ett nytt 
språk, sina nya vänner från andra länder och globala kontakter med gamla 
vänner i Venezuela. De skildrar en knapp men stabil ekonomi som ger 
trygghet, frihet och oberoende samt förvissning om den rättsliga tryggheten i 
att få stanna i det fredliga och lugna Sverige. De beskriver sin trivsel i skolan 
- i alla fall efter några år - och mycket optimistiska drömmar om ett bra liv, 
planer för vidare studier samt en mer global syn på sin framtid. 

Föräldrarna berättar om stora språkproblem, stora skolsvårigheter, omöj-
ligheten att få ett arbete, bundenheten till de relativt knappa ekonomiska 
bidragen och frustration över att inte kunna hjälpa släktingar ekonomiskt. En 
har mer kontakt med andra personer från andra länder, men annars har båda 
mycket liten kontakt med svenskar och båda berättar om stora kulturchocker. 
De skildrar en stor isolering och en fysiskt och psykiskt splittrad familjekon-
takt. Dålig självkänsla och psykisk ohälsa samt drömmar om framtiden som 
har krympt eller blivit till intet, finns också med i deras berättelse. 
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Men föräldrarna understryker också upprepade gånger sin tacksamhet 
över den lagliga rätten att få vara i det fredliga och lugna Sverige. De känner 
förundran över sjukvården och den ekonomiska biståndstryggheten som har 
gett dem nya ägodelar och en bra bostadsstandard. De berättar om en social 
trygghet som har gett möjlighet för en av dem att kunna separera från sin 
partner och leva självständigt. Tillgång till skola för både vuxna och barn, 
samt barnens chanser att studera vidare på universitet och möjligheten till 
studielån för alla är också något mycket positivt. Drömmar om barnens gyl-
lene framtid har ersatt föräldrarnas egna drömmar. Barnen har blivit föräld-
rarnas framtid. 

Det är inte jämförelsen mellan Venezuelas och Sveriges flyktingkontext i 
sig som är det mest intressanta, utan det centrala är att kontrasterna i de olika 
flyktingkontexterna får de sociala processerna i flyktingskapet att framstå 
mycket klarare. Situationen och möjligheterna upplevs och uppfattas många 
gånger olika av yngre respektive äldre, barn respektive föräldrar, och därtill 
de enskilda individerna i familjen. Genom att kontrastera deras syn på sina 
liv framkommer tydligare deras olika situation och möjligheter. Det blir här 
också tydligare att olika levnadsmiljöer och flyktingkontexter ofta innebär 
olika situationer och olika möjligheter för varje individ. 

Det colombianska föräldraparet ger en bild av hur två vuxna personer 
upplevt att komma till en ny främmande kontext. Trots tacksamheten över 
att få komma till trygga Sverige, och över den sociala och ekonomiska bas-
tryggheten som Sverige har gett dem, är båda arga och besvikna över att de 
fortfarande inte har något arbete i Sverige. De är mycket kritiska till och har 
svårt att förstå de hinder och den byråkrati som försvårar deras inträde i ar-
betslivet. De kan själva se hur detta med åren har lett till en negativ spiral av 
dålig ekonomi, oförmåga att adekvat hjälpa släktingar ekonomiskt, dålig 
självkänsla, isolering och psykisk ohälsa. För dessa två äldre personer med 
relativt kort tidigare utbildning är språkstudierna svåra att klara av. Att arbe-
ta är däremot något som de kan och alltid har gjort, och det är det som de vill 
göra nu. Deras tidigare starka möjlighetsfinnande hjälpte dem att klara av de 
nya utmaningarna de första åren i den nya kontexten, men nu har det blivit 
mycket svårt att se möjligheter. Utmaningarna har blivit för stora och över-
mäktiga, och har med åren istället blivit traumatiskt negativt interfererande.  

Här blir också tiden - som ofta är en positiv möjlighet till att reflektera - 
kontraproduktiv, den blir till en negativ sysslolöshet och en del av den neråt-
gående psykiska spiralen. Interfererande medvetna eller omedvetna minnen 
av tidigare upplevelser av våld och hot, kan också komma upp och påverka 
situationen negativt. Det svåra i situationen framstår än tydligare mot bak-
grund av att de tidigare visat sig vara mycket praktiskt kompetenta och soci-
ala personer, som klarat många svåra situationer och alltid har arbetat och 
själva försörjt sin familj, både i hemlandet och i det första flyktinglandet.  
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Både föräldrarna och barnen stöttades i viss grad av freden och i hög grad 
av kulturen, språket, familjen och vännerna då de hanterade flyktingskapets 
utmaningar i grannlandet Venezuela. I den nya främmande flyktingkontexten 
i Sverige stöttas de i hög grad av freden. Men istället blir kulturen, språket 
och i viss mån familjen och vännerna till stora utmaningar som ofta är 
spännande och utvecklande, men som ibland kan bli för stora och förvandlas 
till hinder. Ungdomarna har ett starkt möjlighetsfinnande som också är grun-
dat i deras tidigare erfarenhet och som lyckas hålla dem uppe, trots de svåra 
utmaningar, som även för dem har medfört perioder då de inte mått bra. 
Ungdomarna har, jämfört med sina föräldrar, inte så mycket interfererande 
svåra minnen ifrån våldet i hemlandet. Det verkar som om familjen, trots 
splittringen, lyckats ge en tillräcklig stabilitet till barnen, förmodligen till 
stor del beroende på tidigare grundad och stark familjekänsla. De svenska 
och utländska vänner som ungdomarna trots allt lyckats få, har också hjälpt 
dem att kunna finna möjligheter till en trygghet och ett sammanhang, och till 
att bättre förstå den nya kulturen och språket. Medan föräldrarnas självkänsla 
och egenvärde påverkas mycket av deras situation som ovana språkstuderan-
de och inte egenförsörjande arbetare, fortsätter ungdomarna med studerande-
rollen som alla är eniga om är rätt för dem. Istället för en svart syn på fram-
tiden har ungdomarna en relativt realistisk och ljus dröm om tiden som de 
har framför sig, om studier, arbete och ett bättre liv. Denna dröm ger dem en 
kraft och en mening som hjälper dem att klara av de svåra utmaningarna. 
Mer generaliserat kan sägas att en helt ny främmande flyktingkontext ger 

upphov till fler, nya och annorlunda utmaningar. Det blir stora och spännan-
de utmaningar som ett främmande språk, en ny kultur med nya sedvänjor 
och nytt tänkande. De möts av en ny geografisk och klimatmässig miljö samt 
ett nytt socialt, rättsligt och byråkratiskt system. Men det finns en risk om 
utmaningarna blir för många eller för stora. Istället för att leda till bra lös-
ningar och ett personligt positivt växande, kan då utmaningarna bli till trau-
matiska negativa interferenser som exempelvis leder till isolering, dålig 
självkänsla och psykisk ohälsa. 
Utbildningsnivå och erfarenhet av tidigare språkstudier, samt hur lång tid 

som förflutit sedan man studerade senast, påverkar hur stora de språk-, skol- 
och arbetsrelaterade utmaningarna blir i en ny flyktingkontext. En annan 
studiebakgrund skulle förändra graden av utmaning, t.ex. skulle två högut-
bildade flyktingar förmodligen uppleva utmaningarna annorlunda. Tidigare 
interferenser av väpnat våld, dvs. många och/eller starka påverkande negati-
va händelser eller trauman, kan också ge negativa effekter långt senare och 
kan negativt påverka upplevelsen och hanterandet av situationen och de nya 
utmaningarna.  
I en mer likartad flyktingkontext, som ett grannland där språk, kultur, mil-

jö samt det sociala, legala och byråkratiska systemet är relativt likt det man 
varit van vid, blir utmaningarna mindre, eller åtminstone oftare mer hanterli-
ga, något som gynnar möjlighetsfinnandet och hanterandet av flyktingskapet. 
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Vid en jämförelse av situationen och möjligheterna i dessa två flykting-
kontexter är det dock viktigt att inte bara se på hur många eller stora de olika 
kontexternas problem och utmaningar är, utan också att väga in möjligheter-
nas och drömmarnas starka krafter. Oavsett om flyktingkontexten ligger nära 
eller långt bort verkar det vara främst två möjligheter som ger vilja och styr-
ka att klara av de svåra riskerna och utmaningarna i flyktingskapet. Dels 
handlar det om möjligheten till trygghet, det vill säga fred och lugn som gör 
att hela familjen kan vara säker. Dels rör det möjligheten till ett bättre liv, 
eller åtminstone hoppet och drömmen om en god ekonomi med ett bra arbete 
och möjligheter till utbildning. Om de vuxnas egna drömmar har förbleknat 
får istället hoppet om barnens gyllene framtid bli föräldrarnas drömmar. 

 

Colombianska flyktingbarns hanterande av 
flyktingskapet 
 
Det har tidigare i avhandlingen refererats till forskning där man uppskattar 
att mer än hälften av de barn som varit med om risk- och stressfyllda situa-
tioner inte utvecklar allvarliga psykiska problem.180 De colombianska flyk-
tingbarnen visar på ett sätt att förhålla sig till och hantera flyktingskapet och 
berättar vad som har påverkat dem nu och tidigare, detta som bidragit till att 
de nu upplever sig må relativt bra. I den här avhandlingen hoppas jag ha 
kunnat visa att möjlighetsfinnande är en central process som underlättar och 
främjar ett positivt hanterande av en ny och svår flyktingsituation. Det visar 
att barnet kan möta utmaningar och också hitta lösningar på de utmaningar 
som kommer i deras väg, något som ger dem erfarenheter, som utvecklar 
dem och får dem att växa. Graden av möjlighetsfinnande beror på deras tidi-
gare liv samt på livet i flyktingkontexten med dess stöttande eller försvåran-
de fundament som fred, kultur, språk samt familjeskap och vänskap. Negati-
va upplevelser och trauman i flyktingskapet ger också olika grader av inter-
ferens. Dessa är ofta störande men kan även ge erfarenheter som ger möjlig-
het till lärdom och växande. Som tidigare nämndes framstår möjlighet till 
fred och drömmar om ett bättre liv med bra arbete och studier som speciellt 
viktiga för att klara av tider av nästan oöverstigliga utmaningar. 

Tidigare presenterad forskning om resiliens visar på de processer och den 
positiva motståndskraft som gör att barn i riskmiljöer ändå lyckats nå ett 
tillfredsställande resultat och må relativt bra. Ute i det verkliga livet utveck-
las resiliens i samspel mellan det individuella barnet och de risker som det 
möter. Dessa utsatta barn befinner sig i större och mer generella risksam-

                               
180 Borge, 2005. 
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manhang, som t.ex. i alkoholisthem.181 Resiliens ligger mycket nära den ge-
nererade teorins tankar om barns relativt stora kraft och förmåga att klara 
svåra situationer. Skillnaden är dock att möjlighetsfinnande inte utgår ifrån 
generella riskmiljöer utan utgår från flyktingskapets speciella situation och 
möjligheter samt flyktingbarnens sätt att hantera och förhålla sig till sina 
utmaningar/risker. En förutsättning för möjlighetsfinnande är att det finns 
utmaningar som utmanar flyktingbarnen att finna just möjligheter till lös-
ningar, utmaningar som barn i en mer vanlig och normal miljö inte skulle 
möta. Men för att det ska leda till ett positivt växande, en personlig utveck-
ling, måste det finnas en rimlig chans att kunna lyckas med utmaningarna 
och att de inte är oöverstigliga. 
Värt att åter lyfta fram är också två relaterade begrepp som nämnts tidiga-

re och visade sig stå möjlighetsfinnandet med dess utmaningar, lösningar 
och växande mycket nära, och som också kan berika förståelsen för barns 
villkor. Det första är utvecklingsuppgifter, dvs. kulturellt betingade utma-
ningar som barn försöker lösa. Dessa måste hanteras för att leda fram till en 
utveckling. Det andra, meningserbjudande, är en slags invitation till hand-
ling, eller ett erbjudande om ett meningsfullt sätt att handla. För att förstå, 
konkretisera och lösa utvecklingsuppgifterna går barnet till de meningser-
bjudanden som finns i deras miljö. Begreppen utvecklingsuppgift och me-
ningserbjudande rör alla barn, däribland t.ex. arbetande barn.182 Möjlighets-
finnande däremot grundar sig på flyktingbarnens speciella situation och har 
deras speciella utmaningar som förutsättning, samt poängterar fred, kultur, 
språk, familj och vänner som stödjande eller försvårande faktorer för barnens 
möjligheter att klara flyktingskapet. Dessutom framhålls hoppet och dröm-
marna som en stark drivkraft. 
Flyktingbarnen möter ofta utmaningar som har skapats av den ekonomiskt 

kärva flyktingsituationen, och många löser dessa genom att börja arbeta. Det 
skulle vara intressant att även höra i vilken grad andra arbetande barn, som 
inte är flyktingar men som också möter speciella utmaningar, känner igen sig 
i den genererade teorin och dess möjlighetsfinnandet. Det förefaller troligt 
att även dessa arbetande barn använder ett möjlighetsfinnande, men att deras 
livserfarenheter, interferenser och fundament skulle se annorlunda ut samt ha 
annan vikt och inflytande. Deras berättelser skulle förmodligen vara mindre 
belastade av våld och väpnade konfliktupplevelser, men kanske innehålla 
fler episoder av familjesvårigheter och ekonomiska problem på ett tidigare 
stadium i barndomen.183  
 
 

                               
181 Borge, 2005; Rutter, 2000; Rutter, 2002; Werner & Smith, 2003; Gjærum, Grøholt & 
Sommerschild, 1999; Maddi, 2002; Maddi, 2005; Bonanno, 2008. 
182 Qvarsell, 2004; Qvarsell, 2002; Qvarsell, 2001: Qvarsell, 1983. 
183 Fjällhed, et al., 1997. 
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Den genererade teorin är grundad på de specifika colombianska flykting-
barnens berättelser och deras speciella livsförhållanden. Om deras omstän-
digheter skulle ändras skulle förmodligen också teorin i viss mån förändras 
och utvecklas.184 Barnens berättelser skulle t.ex. troligtvis vara delvis annor-
lunda om barnen inte varit en del av en familj som är asylsökande och som 
oftast har två närvarande föräldrar. Ifall de istället varit en av de många flyk-
tingfamiljer som lever undangömda i Venezuela eller om barnen i högre grad 
bott hos släktingar eller hos ensamstående föräldrar, hade de varit mer sårba-
ra och utsatta.  
De colombianska flyktingbarnens föräldrar i avhandlingen har dels flytt 

ifrån sitt land, och tillhör den minoritet som har flytt över gränsen och inte 
stannat kvar i Colombia som internflyktingar. Dels har de sökt asyl, vilket 
innebär att de är en minoritet av alla de colombianska flyktingarna som be-
räknas finnas ”gömda” i Venezuela. Detta skulle kunna bero på att dessa 
föräldrar är mer öppna och initiativtagande. Eller kanske det snarare är bris-
ten på information om asylmöjligheten och dess konsekvenser, samt en räds-
la för myndigheter, som gör att de andra colombianska flyktingarna med 
asylskäl inte ansöker om asyl. Faktum är dock att de intervjuade flyktingbar-
nens föräldrar beskrivs ha kraften och modet att söka möjligheter och försö-
ka få en bättre framtid för sin familj. Det är ofta aktiva vuxna som gör ett 
aktivt val att fly till ett annat land, vilket även annan forskning stöder.185 
Föräldrar som är mer aktiva och initiativtagande, och som har påvisat ett 
möjlighetsfinnande under lång tid, mår förmodligen psykiskt bättre och är 
troligen mer benägna att uppmuntra sina barn till driftigare möjlighets-
finnande i framtiden. Barnen ser och lär också av föräldrarnas hantering av 
situationen vilket leder till en positiv förebild för möjlighetsfinnande. Det 
skulle således kunna vara så att de intervjuade flyktingbarnen skiljer sig lite 
från andra icke-asylsökande flyktingbarn och internflyktingbarn i Colombia 
genom en större benägenhet att hantera flyktingskapet med hjälp av möjlig-
hetsfinnande.  
När man talar om hur flyktingbarn, colombianer och andra nationella och 

kulturella grupper klarar av omställningen till ett nytt land, kan det vara lätt 
att generalisera och behandla alla invandrar-/flyktingbarn som om de tillhör-
de en och samma grupp. Precis som en av de intervjuade ungdomarna i Sve-
rige poängterade, är det viktigt att tänka på att dessa barn kommer från olika 
kulturer, vilket ger en grund för olika förhållningssätt när de hanterar den 
nya kontexten. Det är troligt att andra flyktingbarn från andra kulturer också 
kan känna igen sig i den genererade teorin och möjlighetsfinnandet. De har 
mött många liknande situationer, utmaningar och möjligheter som de colom-
bianska flyktingbarnen, även om de kanske bär med sig andra upplevelser av 
våld och fred. Då den genererade teorin är baserad på några colombianska 

                               
184 Strauss & Corbin, 1990. 
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individer och är en teori på mellanteoretisk nivå som är öppen för föränd-
ringar, behövs det mer forskning kring flyktingbarns berättelser från andra 
kulturer, bakgrunder och erfarenheter för att den genererade teorin ska ut-
vecklas, utvidgas och fortsätta att förtydligas. Dock skall inte förglömmas 
det som tidigare tagits upp, att man hanterar och möter den nya flyktingsitua-
tionen som en individ och en människa, och inte bara som en del av en viss 
grupp, vilket också stöds av annan forskning.186 Man ska inte heller missa det 
uppenbara, att det i ett möte finns två parter som båda bidrar till mötets re-
sultat, samt att det nya landet möter och hanterar de olika kulturgrupperna 
och individerna olika.   

I en ny flyktingkontext ställs flyktingbarnen inför många nya utmaningar, 
som de klarar av genom att välja en lösning och som ger konsekvenser och 
erfarenheter. Blir lösningsresultatet positivt, eller åtminstone inte negativt, 
leder det till en utveckling och ett växande som stärker inför nya utmaningar. 
Förutom det direkt praktiska resultatet skapas också ett tänkande som möj-
liggör ett alternativseende och som medför en känsla av frihet - att det finns 
handlingsutrymme och att deras liv går att påverka. Även ett negativt resultat 
på en lösning kan i sin förlängning bli positivt genom att man tillvaratagit 
erfarenheten och ser denna som en lösning som ska undvikas i framtiden, 
vilket därmed leder till utveckling och växande.  

Något som inte har tagits upp är de gånger då resultatet för stunden blir 
positivt, men i förlängningen leder till något negativt. Ett barn som inte har 
mat hemma skulle kunna frestas att lösa problemet genom att stjäla ett paket 
ris i en affär, vilket skulle leda till att matproblemet löstes för dagen och 
även skulle ge en erfarenhet för framtiden att snattandet är en positiv lösning 
på nya matproblem. Ett annat exempel är flickan som ville försvara och 
skydda sin lillasyster och kom i slagsmål med översittaren, som fick sig en 
läxa, det vill säga våldet fungerade bra som lösning, men resulterade negativt 
i relegering från skolan. Hos de intervjuade barnen har det dock framkommit 
få sådana lösningar och utvecklingstendenser. Istället verkar föräldrarna i sin 
uppfostran ge klar vägledning i moral, i frågor om rätt och fel. Detta stöds av 
erfarenheter från fattiga arbetande barns uppfostran och deras moraltänkande 
om rätt och fel i Nicaragua.187   

Användandet av Grounded Theory-metoden gjorde möjlighetsfinnandet 
synligt som den viktigaste och mest centrala kärnprocessen, och den process 
som kunde relateras till alla relevanta områden som flyktingbarnen tog upp. 
Den genererade teorin passade in och fungerade på fallstudiens berättelser 
om den colombianska familjen i Sverige, trots att de befann sig i en främ-
mande flyktingkontext. Detta kan tas som en indikation på att den generera-
de teorin passar in och är tillräckligt vid för att appliceras och fungera i en  
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helt ny och främmande kontext. De colombianska flyktingföräldrarnas berät-
telser i fallstudien åskådliggör att även de äldre vuxna, föräldrarna, använder 
ett möjlighetsfinnande. De vuxna kommer från samma kultur, samma 
fond/hemlandsbakgrund och kontext som barnen, men de olika sfärer-
na/livsområdena och fundamenten/förankringarna har olika betydelse och 
styrka för dem. Möjlighetsfinnandet är en process som inte är konstant utan 
det kan vara starkt eller svagt i olika kontexter och variera för olika indivi-
der.  

Graden av möjlighetsfinnande varierar mellan högt och lågt, dels beroen-
de på i vilken grad fundament som exempelvis kultur och språk har kunnat 
inkludera eller exkludera dem i olika situationer, och dels på vilken situation 
man är i, något som påverkas av distans i tid, rum och relation. För flykting-
barnen i Venezuela är hanterandet av utmaningarna och lösningarna knutna 
till ett nutidstänkande. Möjlighetsfinnandet blir ett nödvändigt, praktiskt 
görande som är viktigt och betyder mycket för dem själva och sina närståen-
de. Det gäller att lösa praktiska problem som brist på mat, medicin och klä-
der på ett snabbt och praktiskt sätt, t.ex. att arbeta ihop pengar genom att 
sälja saker på gatan. För flyktingungdomarna i Sverige blir den verkligheten 
något som existerade där borta, i en annan tid, och som inte har samma käns-
lomässiga betydelse som då. Nu är de äldre och har mer erfarenheter. De kan 
hantera flyktingskapet på ett lite annorlunda sätt, de reflekterar mer och möj-
lighetsfinnandet blir i högre grad till ett tänkande, abstrakt förhållningssätt 
till utmaningarna. Deras förhållningssätt och tänkande förändras således med 
tiden och åren som går. Men det gynnas också av möjligheter som ges i den 
nya kontexten i form av en ekonomisk/social bastrygghet som ger tid och 
rum att, i mer lugn och ro, tänka över sin situation och sina möjligheter. 
Möjlighetsfinnandet och dess lösningar ligger på en skala från att mer omed-
vetet bara ta den lösning som finns närmast, till att mer medvetet reflektera 
över alternativa lösningar och konsekvenser. 

Den situation som flyktingfamiljen är och har varit i, har påverkat hur lätt 
eller svårt familjemedlemmarna har haft att finna möjligheter. Ett starkt möj-
lighetsfinnande kan växa och utvecklas i en främmande kontext, i en miljö 
där familjen möter nya situationer och får andra möjligheter för framtiden än 
de tidigare haft. En flyktingsituation innebär att jämvikten i livet förändras 
och att livssfärernas innehåll och balansen dem emellan blir annorlunda. För 
flyktingbarnen får skolan en mycket viktig roll, den ger struktur och trygghet 
samt kontakt med lärare och kamrater, detta stöds också av annan forsk-
ning.188 Från att det viktigaste för flyktingbarnen i Venezuela har varit skola 
och arbete, blir det i Sverige skola och fritid som tar upp tiden. För föräld-
rarna har arbete och egen försörjning varit det essentiella, men i Sverige har 
fokus skiftat till skolresultat och ekonomisk bidragshjälp. Saker som de förut  
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bara tagit för givna kan nu bli oerhört viktiga komponenter för att klara sig i 
det nya landet. Språket som tidigare bara var en naturlig del av livet blir nu 
istället en stor utmaning, som lätt kan bli hindrande i sociala kontakter, i 
skolan eller på arbetet. Men språket ger också möjligheter till nya kontakter 
och nya världar där det finns ett nytt spännande tänkande. Språket blir till 
nyckeln för att kunna ta del av det nya samhället.189 Språket bidrar till stabili-
teten, till bilden av den man ser sig vara. Det ger möjlighet till en trygg ge-
menskap med gamla vänner när hemspråket talas och en spännande utma-
nande gemenskap med nya vänner när det nya språket eller ett nytt interna-
tionellt språk som engelska talas. Det finns en möjlighet att när språken så 
småningom behärskas tillräckligt, få en stabilitet och självkänsla som gör att 
de kan ta fram olika delar av sin personlighet, vilket också tidigare presente-
rad kulturidentitetsforskning pekar mot.190 En sådan stabilitet kan i förläng-
ningen bli mer global och ge det som de två flyktingungdomarna planerar 
och drömmer om, en stabilitet som inte inskränker sig till enstaka 
rum/länder/kontexter utan ger dem tillträde till globala situationer och möj-
ligheter.  
Språket är intimt förknippat med kulturen, båda dessa fundament kan in-

kludera eller exkludera beroende på vilken kontext och situation det handlar 
om. En person vet ofta, i stora och generella drag, hur andra människor i 
samma eller i ett närliggande land tänker och reagerar eftersom de har likar-
tad kulturell bakgrund. En person i ett främmande land kan också ofta lättare 
hitta trygghet och vänskap i en grupp med landsmän än med främmande 
människor. Men nya kulturer och kontakter ger möjligheter till nya spännan-
de och utvecklande möten och tankar.  
Det är viktigt att möjlighetsfinnande och de fundament som kan stötta i 

flyktingskapet - nätverk (familjeskap och vänskap), fred, kultur och språk - 
inte tolkas in i en förenklad slutsats, en felaktig moralisk värdering, att flyk-
tingbarn klarar sig så bra själva att de inte behöver någon hjälp, eller till och 
med att de klarar sig bättre på egen hand. Det är viktigt att flyktingbarnen får 
hjälp och stöttning att möta utmaningarna, så att dessa blir rimliga och inte 
övermänskliga. Skulle utmaningarna och problemen bli för stora räcker inte 
ens ett starkt möjlighetsfinnande till för att finna en lösning. Alltför stora 
utmaningar kan istället bli interfererande trauman. Presenterad forskning har 
pekat på att barn klarar en riskfaktor men när flera negativa saker samtidigt 
påverkar barnens situation stiger den skadliga inverkanskurvan mycket 
brant.191 Familjens och föräldrarnas situation samt psykiska och fysiska väl-
befinnande påverkar barnen. Kan flyktingsituationen underlättas ekonomiskt 
och trygghetsmässigt för föräldrarna och familjen, gynnar det barnens villkor  

                               
189 Wigg, 2009. 
190 Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009: Borgström, 1998. 
191 Rutter, 2000; Werner & Smith, 2003. 
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och deras möjlighetsfinnande. Ett rättvist avlönat arbete och/eller en funge-
rande utbildningsplats ger en bekräftande självkänsla och värde, som banar 
väg för ett positivt hopp och framtidstro, och som påverkar både föräldrarna 
och barnen.192 En beviljad asyl som medför rätt att arbeta och bo på en säker 
och fredlig plats är en annan förutsättning för trygghet.  

Genom att fortsätta lyssna på flyktingbarnen - vad de säger om sin situa-
tion, sina möjligheter och drömmar - kommer vi än bättre att kunna förstå 
och stötta just det som dessa grupper och individer behöver för att kunna 
utvecklas och fortsätta finna nya möjligheter.  

 

                               
192 Goldin, 2008. 
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Summary  

Situation and possibility in the refugee situation.  
Colombian refugee children in Venezuela and Sweden. 

 
The voices of the refugee children 

“Give us some attention, we are people, and we have the right to express our 
opinion”. (Maria, a ten-year-old refugee girl). 

I have been working with vulnerable children in Latin America for some 
years and during this time it has become clear to me that we seldom really 
listen to these children. Hopefully this thesis could give voice to the Colom-
bian refugee children.  

Initially the intention was to write a descriptive and action oriented report 
in order to divulge the refugee children’s and mothers’ situation and give 
practical recommendations for further aid work and projects. Later on I con-
tinued to expound on, and analyze deeply, what the refugee children had told 
me. A grounded theory approach to the qualitative data from a selection of 
interviews generated a theory about “possibility-finding”. This concept re-
fers to a core process, an approach to facing life as a child refugee. It is a 
way of thinking and a practical approach to life, when a problem occurs, 
look for the possibilities, the alternatives, and grab one. This will often result 
in a positive development and in growth. This core process was nearly al-
ways linked to the influencing spheres/areas and fundaments/factors that 
came up in the analysis. The generated theory also emphasizes peace, cul-
ture, language and networks such as familyship and friendship, as important 
foundations for positive possibility-finding. A case study was also done with 
a Colombian refugee family living in Sweden who had lived as refugees in 
Venezuela earlier.  

This thesis deals with the refugee situation and its possibilities. The aim is 
to deepen the understanding of the situation for Colombian refugee children 
and how they were able to handle the adjustments of a refugee situation, in a 
neighbouring country like Venezuela, and also in a foreign country like 
Sweden. The main questions are: What are the Colombian refugee children 
in Venezuela themselves saying about their situation? How does a Colom-
bian refugee family in Sweden view their situation and being in a new con-
text? How do refugee children handle the adjustments that the refugee situa-
tion entails? 
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Many Colombian families have fled their country due to a more than forty 
year long armed conflict between guerilla groups (politically oriented both 
left and right) and the military. It began as a struggle for social justice but 
has developed to a more self-supporting conflict based on drug affairs. The 
victims are forced from their homes and in general move to other parts of the 
country, but some of them have become asylum seekers193 at the Venezuelan 
border. Only a few studies about adult refugees in Venezuela exist.194 

There are estimates that there were 200 000 Colombians with some sort 
of refugee reasons living in Venezuela in 2005.195 In 2004 just above two 
thousand refugees had applied for asylum, including not only people arriving 
there alone, but families as well. The applications increased at the end of 
2005 to almost 6 000,196 and most of the applicants lived in the border states 
of Apure, Táchira, and Zulia.  

 
 

Method  
 
In trying to reach a deeper understanding of the refugee children’s life sto-
ries, a multi-strategy research method was used. First, quantitative data were 
collected in order to obtain a more general picture of the situation for the 
refugee children. The refugee children express their views of their lives, for 
example home, school and work. Here, semi-structured “face-to face” inter-
views were used, and the quantitative data were analyzed with help of the 
statistical software SPSS. Further, grounded theory was used to analyze a 
selection of the interviews. Grounded theory can be described as theory gen-
erating rather than theory confirming. In this analysis of qualitative data the 
computer program ATLAS.ti was used.197 During the process of developing 
the theory, a case study was carried out with a Colombian refugee family in 
Sweden. 

 The persons who have shared their experiences and thoughts with us are 
fifty Colombian refugee children living in the border states of Venezuela, 
twenty boys and thirty girls, ages seven to eighteen years old. Stories (in part 
or in full) from eight of the girls and seven of the boys were used in the 
qualitative data. In addition were used the stories from a Colombian refugee 
family (the parents and their two children, an eighteen year old girl and a 
twenty year old boy) which, after having lived in Venezuela earlier, now 
lived in Sweden. 

                               
193 An asylum seeker is any refugee who has fled his or her own country and seeks permission 
to stay as a refugee in the country of arrival.  
194 Álvarez de Flores, 2000; FUNPADEM 2003; Fernández & Useche, 2002; Pedraza 
Palacios, 2005. 
195 UNHCR, 2006b. 
196 5,912 asylum seekers in the end of 2005. UNHCR, 2006a. 
197 Muhr, 2004. 
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Colombian refugee children in Venezuela. 
 
The situation for the Colombian refugee children in Venezuela is harsh. 
They have lost their homes in Colombia and the majority of them are now 
living under difficult circumstances. In contrast to many other refugees in 
the world, the Colombian refugees do not live in refugee camps but are dis-
persed throughout the border area. The majority of the refugee families live 
in rented houses or shacks, often characterized by deplorable conditions, 
such as earth floors, and in some cases plastic bags are used as walls. Very 
often they do not have drinking water, bathrooms or latrines. The majority of 
the families live in rental houses or invaded lands, which means that they do 
not have any legal property documents. Combined with the influence of the 
illegal armed groups from Colombia that also exist in the border states, this 
entails insecurity about how long they can stay where they are. A favorable 
factor for the refugee children is that they have fled from Colombia and have 
arrived in Venezuela with family members, and the majority of children are 
now living with both of their parents. In general they had fled before, inside 
Colombia, and the flight to Venezuela appears to have seemed more like 
moving than fleeing. Many of them did not know why or where they were 
moving, but later on they are very aware that in Venezuela, there is peace. 

Refugee children often have difficulties in attending school regularly. 
Many factors contribute to this: moving, dropping out of school in order to 
work, lack of money to buy the necessary material and uniforms required by 
the school, and lack of identification and certificate papers. These factors 
often force them to repeat the same grade, sometimes more than once. The 
children like to go to school and it seems rather unproblematic for them once 
they are there. It is, however, not unusual for them to be teased for being 
Colombians. 

 A major problem for families (including the working teenagers) which 
has now been improved was the lack of documentation for legally residing in 
Venezuela, and to be able to move freely from one place to another. The 
wait for an asylum decision is also very long, and during this long period the 
asylum seekers live in uncertainty and insecurity about what is going to hap-
pen next  

The difficult economic situation is one explanation as to why half of the 
children work during some of their time in Venezuela. They need to help 
their families. Only a small number of the children, however, had to work 
when they lived in Colombia. Both boys and girls sell different articles in the 
streets, while only boys work with agriculture in the countryside, and only 
girls work with housework. Having to work is not optimal for any teenager, 
but the majority of them feel good about doing it and are proud that they can 
help their family in a precarious situation. They learn to take responsibility, 
to establish contact with others, to be social, and they acquire “know how” 
about life. They develop their self-esteem, and contribute to the family’s 
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precarious economic situation, and in so doing also help themselves.198 Work 
seems to become damaging to a child when the child has to start working at 
a very early age, and/or when he or she is forced to take on much more re-
sponsibility than is appropriate for their age. Unfortunately, some of the 
refugee children do have to start working at a very early age. In fact, some 
children have begun working at age seven and in most cases at around 
eleven. It seems that boys start working at an earlier age than girls, who are 
presumably more protected. Another negative work-related issue is when the 
children do not go to school because they have to work. An additional diffi-
culty is when an all too heavy workload does not allow them to do their 
homework or drastically limits their time for playing. Generally, most of 
them have or have had a work schedule of six to eight hours a day. Finally, 
some refugee children are more exposed to risk at work, especially those 
who do dangerous work where accidents can easily occur, for example 
working with dangerous machines or working alone away from home with-
out protection from their family. 
Spare time and playing is an important part of any child’s life. The refu-

gee children say that in general they have time for playing, but it seems that 
they do not have much to do. There are almost no activities organized for 
children and as the economic situation is critical, it follows that toys are very 
rare. The boys play football when they can get a ball, but the girls have very 
few social activities. The older girls, especially the older teenagers, are more 
secluded, since they are inside the house helping with the domestic chores.  
The majority of the refugee children say that they feel rather healthy, but 

it is rather common that they do not have food on the table every day or do 
not have money to buy medicine when it is needed. A third of the children 
report that they do not have food every day, and it is not unusual that they 
eat only one meal in a day. With regard to health, one in four of the refugee 
children say that they do not go to the doctor when they are ill, and a third 
say that they do not purchase the required medicine or only buy it occasion-
ally. In all cases the explanation is lack of money.  
The refugee children’s mental wellbeing seems to be good in general. 

Three out of four of the refugee children answer that they more or less feel 
happy, others are a little more restrained and say that they are okay, while 
just four children say that they are feeling sad. In general, they are not nerv-
ous, they sleep well, and they have no major psychosomatic symptoms. 
More than half of the children also say that their parents are more at peace 
with each other in their new home in Venezuela, compared to when they 
where living in Colombia. Other beneficial things and a base for the chil-
dren’s mental health are the good memories from their childhood in Colom-
bia: their house, their belongings, their more stable economy, relatives, 
friends, school and spare time. But like a dark cloud, which sometimes over-

                               
198 Fjällhed, et al., 1997. 
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shadows all other things, there are the memories of violence and death. 
Three out of four refugee children have witnessed violence and even more 
have seen dead bodies. Less than half of them have experienced that some-
one, often from an armed group, has hurt or tried to hurt family members or 
relatives. Even if these experiences are not manifested in major negative 
symptoms today, it is clear that their experiences have influenced them to a 
lesser extent, and do so still. Nearly half of the children, for instance, have 
expressed fear of the Venezuelan police and military forces. Furthermore, 
they are uneasy, physically and psychologically, about the presence of illegal 
armed groups in the Venezuelan border areas, and about political problems, 
insecurity, crime (robberies, kidnappings, and assassinations). All these 
things, together with the unemployment, add to the insecurity in which they 
live - it arouses a desire in a majority of the refugee children to move to a 
bigger city, or to a safer place in the interior of Venezuela. 

Child rearing in Latin America is in general more authoritarian. Physical 
punishment is rather common, two thirds have experienced it, but it is not 
very frequent. In any case, most of the children believe that their parents 
respect and listen to them. But many children report that they were not asked 
for their opinion about leaving their country or seeking asylum and in gen-
eral do not understand what seeking asylum means. It seems that the parents 
and the different organizations that work for their benefit have not succeeded 
in communicating information to the children about the meaning of seeking 
asylum or about the mission of the different organizations.  

Another obvious right for the child is not to have to be involved in war. 
Unfortunately, it is not unusual for children to be in the armed groups in 
Colombia. Fortunately, though, there seems to be few cases of recruitment 
by armed groups among the children and teenagers seeking refuge in Vene-
zuela. Nevertheless, the few cases that have occurred should serve as a re-
minder of the importance to prevent further recruitment. Just as in Colombia, 
the children and teenagers who do not go to school or work, or who do not 
have any money, are the ones most likely to be convinced and recruited. 

In general, the children like their new country and hold big hopes for their 
future. More than half of the refugee children want to continue studying and 
become a professional, usually a doctor or a teacher. They miss their life in 
Colombia, with their house, friends, school, relatives etc. and some would 
like to go back to visit relatives and friends. But the majority are afraid to 
return, they see no future in Colombia and are pessimistic about peace. Two 
thirds say they would not like to go back to Colombia due to the violence 
and the armed groups. They are committed to building a future in Venezuela, 
preferably in a big city, away from the insecure border area with armed 
groups and violence, which reminds them of the violence in Colombia. 
Above all, the prevailing idea in every testimony is that the most important 
thing for the children is the tranquility and peace they have in Venezuela, 
and this eclipses all other issues in their lives.  



 208

A Colombian refugee family in Sweden 
 
In the case-study which was carried out, the focus was on the situation for a 
Colombian refugee family in Sweden. The children’s and the parents’ situa-
tion and possibilities, respectively, were analyzed and structured based on 
the family’s three refugee situations: their homeland Colombia, their 
neighbouring/refugee country Venezuela, and their alien/refugee country 
Sweden. The main thing was not the comparison between the two refugee 
contexts. The essential purpose was to contrast the younger refugees with the 
older ones, and the younger and older individuals with one another, and in 
both cases do so for the different refugee contexts. This way, the generated 
theory, as well as the refugees situation and possibilities, would be more 
materialized and clear.  

The two Colombian youths describe their language problems and cultural 
difficulties, school problems and difficulties to find Swedish friends. They 
describe an economically rough existence, periods of isolation and a difficult 
family split in Sweden. But they also speak of an opening for new, real pos-
sibilities, of their fascination and curiosity with a new alien culture and lan-
guage, and of new friends from other countries and global contacts with old 
friends in Venezuela. Furthermore, they describe a low but stable economy 
that gives security, freedom and independence, as well as a certain legal 
security in the right to stay in the peaceful and calm Sweden. They describe 
their ease in school, at least after a few years, and many optimistic dreams of 
a good life, plans for further studies, and a more global view on their future.  

The parents speak of substantial language and school problems, the im-
possibility of getting a job, their dependency on the relatively rough eco-
nomic aid, and their frustration with not being able to help relatives in Co-
lombia economically. One of them has some contacts with persons from 
other countries, but otherwise they have little contact with Swedes and ex-
press a big culture shock. They portray rather severe isolation, a physical and 
psychical family split, low self-esteem, psychical unhealthiness, and dimin-
ished or destroyed personal dreams of the future. They are aware that a big 
part of this negative spiral has to do with their lack of work. In contrast to 
their current mental state, they have always been competent and social per-
sons earlier, and have previously managed well the different challenges and 
environments which they have been forced to face.   

The parents, however, also several times underline their gratitude over be-
ing legally in the peaceful and calm Sweden. They are amazed about the 
healthcare and the financial social aid which gives them new things and an 
apartment of good standard. They talk about the social security, which for 
one of them has meant a possibility to separate from the other, and live inde-
pendently. Access to school for the adults and for their children, the chil-
dren’s chances to go on to university, and the possibility to lend money for 
such studies, are very positive things. Their personal dreams have been re-
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placed with golden dreams for the children. The children have become their 
parents’ future.      

Their stories show that the situations and possibilities are different be-
tween the younger and the older generation. They also show both how dif-
ferent and sometimes how similar individuals can view the same refugee 
situation, even in a single family.  The spheres/life areas and the influencing 
foundations, such as culture and language, and the networks, such as family-
ship and friendship, were emphasized in an alien refugee environment, com-
pared with an environment with more similar culture and language. The bal-
ance between the living spheres, and the importance of the foundations that 
influence the possibility-finding, seems to be different for the young com-
pared to the old. One of the explanations to this is that different things are 
more or less important at different ages and in different contexts. In a Vene-
zuelan context, work is of primary importance for the refugee parents, while 
for the refugee children, school is still very important, even though the sig-
nificance of work has increased. In the Swedish context, school is of primary 
importance for all the family, even though the parents most of all wants to 
work. The adults’ level of education and prior language experience influence 
how large the challenges related to language, school and work will be. Also 
their interferences, their negative experiences of violence and war, interfere 
more or less, and influence their experiences and their way of handling new 
challenges.  

A brand-new and alien refugee context will result in more new and severe 
challenges. There will be big challenges, like a foreign language, a new cul-
ture with new customs and ways of thinking, a new geographical and 
weather-related environment, and a new social, legal and bureaucratic sys-
tem. In a generalized conclusion it seems that the youths appear to relate to 
the new challenges as being more exciting and hopeful. They could more 
often handle them in a positive way, finding good solutions with a good or 
good enough result, which leads to a positive personal growth. For the adults 
the challenges seem to be too large, especially after a rather long time with-
out work, and considering their difficulties in language learning, which leads 
to negative solutions and less personal growth. The consequences are trau-
matic negative interferences, such as isolation, low self-esteem, and psychi-
cal unhealthiness.  

In a context which is more like the one you know, such as a neighbouring 
country with similar culture, language, environment, and social, legal and 
bureaucratic system, and where the challenges are more or less the same as 
in your home country, there will be a lower level of challenge or at least 
often a more manageable level. This facilitates a possibility-finding which 
relates to, and can be used to manage, the refugee situation. 

Even though a similar refugee context has its benefits over an alien refu-
gee context, is it very important to weigh in the strong power of possibilities 
and dreams. It seems that both in a refugee context which is near, and one 
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which is further away, there are two vital possibilities which give the will 
and the strength to handle risks and challenges in a refugee situation, and 
which overshadow most other issues in a refugee decision. These are, on one 
hand, the possibility of security, that is, peace and calm, so that the whole 
family can be secure, and, on the other, the possibility - or at least the hope 
and the dream - of a better life, meaning a good economy with good work 
and educational possibilities. If the adults’ own dreams have faded away, the 
children’s golden future will replace and become the parents’ dreams.  



 211 

The Generated Theory: Possibility-finding in the refugee situation 
 
The generated theory presented here is a result of the thesis, and deals with 
possibility-finding in the refugee situation, its situation and possibility. Here, 
situation stands for the person’s whole life, including several aspects. These 
can be his/her history and background, the contexts which he/she is and has 
been in, and difficulties and problems that have occurred. These can also be 
the person as such; stability and dreams. Finally these can also be grounds 
that influence: peace, culture, language, networks with family and friends 
(see figure). Possibility stands for something more abstract, the processes, 
different choices and alternative solutions connected with the person’s dif-
ferent moments and times in life, in the different parts of an individual’s 
situation.  

The generated theory focuses on Colombian refugee children’s situation 
and possibilities, how they can manage and relate to the refugee situation in 
Venezuela as well as in Sweden. The core process, something which is con-
nected to most of the areas that the refugee children bring up, is possibility-
finding, that is, the ability to find possibilities in the refugee situation. It is a 
way of relating to and managing the refugee situation, this new life as a child 
refugee. Possibility-finding is partly a “thinking”, a more abstract way of 
relating, and partly a “doing”, a more practical way of managing. The latter 
is manifested in the way in which the refugee child manages the challenge, 
difficulties and problem he or she has to deal with in the new refugee situa-
tion. The child finds a solution - practical and/or mental ways to solve the 
problem. This makes room for personal growth and increasing experiences, 
along with the development that comes out of having found a solution to a 
challenge. If a solution has a good and positive outcome, it often leads to 
positive growth. For example, if a refugee child needs shoes in order to go to 
school, but the bad family economy means that they cannot afford to buy 
shoes, then the child itself has to find a solution. She could begin to sell 
things in the streets, and that way earn money to buy the shoes. In this, she 
learns that she can influence her own situation, and that she can handle new 
situations. Should she need money again later on, for example for school 
material, then she has the knowledge how to solve this. These three parts of 
possibility-finding - challenge, solution, and growth - are closely connected 
to each other and to the personal sphere, with its stability and dreams. But 
they are also linked to the other spheres and affecting grounds. 

The refugee children have spoken about different environments and situa-
tions in their lives which have influenced them. Situation, the child’s whole 
life, can be divided into four different spheres or life areas that are impor-
tant, and which are linked to and influencing each other. Possibility-finding 
is centrally located in the sphere position, the refugee child’s more direct and 
personal life in the new country. Possibility-finding develops a child’s stabil-
ity, self-esteem and feeling of identity, and is a base for security. The child’s 
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stability gives it a base and conditions for solving new challenges, and in this 
way it strengthens the possibility-finding. Stability also influences a child’s 
dream, its imagination concerning the future.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure. Possibility-finding in the refugee situation. 

Possibility-finding is also influenced by the spheres setting, that is, the 
background from the homeland, and context, the circumstances in the refu-
gee country. These real and mental experiences from the homeland and the 
refugee country respectively, are often personal, but they are also social and 
institutional. Even more directly linked to possibility-finding is the sphere 
interference, the influence of negative events and experiences, and of the 
hardships they have been through and which have influenced them person-
ally in a higher or lower extent. Interference is often related to incidents of 
violence and war in the past, and to very emotional occurrences in the pre-



 213 

sent context (which explains the use of the oval form in the figure). Even in 
an interference, however, possibility-finding can take place and give growth. 

How powerfully these hardships influence the refugee children depends 
on distance -  closeness and remoteness in relation and space, in other 
words, emotional and geographic distance - and time - the time influence, 
topicality. An event can be more or less topical, and what happens now nor-
mally has more influence than what has happened earlier or what will hap-
pen later on. Time, space and relation influence possibility-finding. It could, 
for example, be easier for an adult than for a child to find a job, it is easier 
for a Swede to be understood in Sweden than in a Spanish-speaking country 
like Colombia, and it is often easier to borrow money from your own brother 
than from an unknown man. 

Something that supports the children’s possibility-finding, and helps them 
to handle what is involved in the refugee situation, is foundation - anchoring 
and grounds that influence the possibility-finding and the personal position. 
The foundations that evolve in the children’s life stories and that could sup-
port or complicate the refugee children’s situations and possibility-finding 
are: peace, a state of peace and calm, an environment free from threats and 
violence, and culture, history, traditions and values. Very closely connected 
to culture is language, the means of communication which renders possible 
contact and understanding, and some networks, social relations, fractions and 
contacts which an individual has with other persons: familyship, the closest 
relations, usually the core family and/or close relatives, and friendship, ca-
maraderie, close friends who share a mutual devotion, together with global  
friendship, world-wide contact and friendship with foremost the help of 
Internet and telephony. It is easier for a refugee child to come to a peaceful 
environment with similar culture, traditions and beliefs as those at home, and 
where the child can talk and be understood. A place where he is safe together 
with his closest family, and where he has found a spirit of togetherness with 
friends. Logically, possibility-finding will become complicated if the 
grounds for theses foundations change. Possibility-finding also varies in 
strength depending on situation and person, and also on the experiences the 
child has been through earlier. These foundations are actually integrated 
parts of the spheres, but here they have been displayed as especially impor-
tant and underlying anchors which can either support the child, or which – if 
there is a shortage of them – can complicate things for the child in a new 
refugee situation. 
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Discussion  
 
The refugee children’s stories have aroused great respect for their powers, 
and for their ways of relating to and finding possibilities in new refugee 
situations. The work behind this thesis has not only resulted in empirical data 
on Colombian refugee children’s situation, but also in a theory which makes 
clear the complex processes that these refugee children go through, and have 
gone through. My conclusion is that possibility-finding, the developed abil-
ity to find possibilities is the most central part of this process. Finding possi-
bilities contributes to handling a difficult situation, while at the same time, 
the inability to find possibilities make an apparently good situation appear to 
be impossible to manage. The ability for - or the loss of - possibility-finding 
becomes crucial for handling adjustments. Possibility-finding is a way of 
relating to and managing a refugee situation. It is a thinking, a more abstract 
way of relating, as well as a doing, a more practical managing. The latter is 
evident in the manner in which the refugee child manages a challenge, a 
solution, and its own growth. The contrasts in the comparison with a refugee 
family’s situation and possibilities in Sweden has made the picture of possi-
bility-finding and its influence on a person’s stability and dreams wider and 
more complex.  

Another conclusion is that a very high degree of influence on possibility-
finding comes from foundation (anchors): peace, culture, language, family-
ship and friendship, and in the latter, also global friendship. These anchors 
can support and facilitate refugee children’s possibility-finding, but if these 
foundations are missing or are too alien, they can instead strain and obstruct 
it. Foundations and possibility-finding are also influenced by distance in 
time, room and relation. Moreover, refugee children are influenced by their 
setting (background from the homeland) and the context (circumstances in 
the refugee country) and also the interference (negative events and experi-
ences they have been through). Different life environments and refugee con-
texts often entail different situations and different possibilities for each indi-
vidual. The results also underscore the importance of peace and dreams in 
giving the children power to confront all the difficulties and challenges in 
the refugee situation.  

The generated theory is centred on how refugee children can relate to and 
manage the refugee situation and the things which they have described as 
having influenced them now and earlier, something which has made them 
feel rather good now. The possibility-finding and their foundations influence 
the good outcome in a substantial way. The generated theory includes nega-
tive occasions and traumas as important influencing factors. These are nega-
tive interferences, but the theory does not focus or go deeper into their nega-
tive consequences. Research supports that many children can handle serious 
and hurtful situations rather well; there are approximations which state that 
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more than half of the children who are exposed to risky and stressful situa-
tions will not develop serious psychological problems.199  

An area which is closely tied to the generated theory is “resilience”. Re-
silience stands for coping, or the power to resist developing psychical prob-
lems, even if the child has experienced situations of great risks, which could 
make problems or divergences develop. It is in the real world that resilience 
develops, in the interplay between the individual child and the risks that it 
meets, for example, a home where alcohol abuse exists.200 The difference 
between resilience and the generated theory is that possibility-finding takes 
its starting-point from the refugee situation’s special conditions and possi-
bilities, and also from the child refugee’s way of relating and managing chal-
lenges and risks. One condition for possibility-finding is that specific chal-
lenges exist which challenge the child to finding possibilities in the refugee 
context. These are challenges that children do not meet in more normal envi-
ronments. One condition for having possibility-finding result in a positive 
development is that there must be a reasonable chance of solving the chal-
lenges. If the challenges are insuperable, they will probably produce a nega-
tive interference or a trauma.  

There are two concepts that are close to possibility-finding and its chal-
lenges, solutions and growth. One is developmental task, which is a cultur-
ally conditioned challenge that the child tries to solve. These have to be han-
dled in order to have a development. The other one is affordance, which 
means a sort of invitation to action, or aspects that afford meaning and invite 
to action. In order to understand, concretize and solve the developmental 
tasks, the child goes to an affordance that exists in their environment. These 
two concepts are valid for all children, including for example working chil-
dren.201  

The refugee children often meet challenges created by the harsh economic 
situation, and many find work as a solution. It would be interesting to hear 
how other working children, who are not refugees but who also meet special 
challenges, would recognise their situation in the generated theory and the 
possibility-finding. It seems likely that these working children, as well, use 
possibility-finding, but that their life experiences, interferences and founda-
tions are different and have other significances and influences. Their stories 
would probably be less burdened with violence and armed conflict experi-
ences, but would perhaps include more episodes of hardship in the family 
and economical problems earlier in their childhood.202  

When talking about how refugee children, Colombians and other national 
and cultural groups, handle the adjustment to a new country, it might be easy 
                               
199 Borge, 2005. 
200 Borge, 2005; Rutter, 2000; Rutter, 2002; Werner & Smith, 2003; Gjærum, Grøholt & 
Sommerschild, 1999; Maddi, 2002; Maddi, 2005; Bonanno, 2008. 
201 Qvarsell, 2004; Qvarsell, 2002; Qvarsell, 2001; Qvarsell, 1983. 
202 Fjällhed, et al., 1997. 
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to generalize all immigrant/refugee children as if they belonged to one single 
group. It is important to note, as one of the youths in Sweden said, that these 
refugee children are not just one big group, they come from different cul-
tures, which gives them bases for different ways of relating to and managing 
the new context. It is likely that other refugee children from other cultures 
would also recognize what these children have described in the generated 
theory, and that they, as well, experience possibility-finding. They have met 
many similar situations, challenges and possibilities to what the Colombian 
refugee children have done. But the generated theory is based on some spe-
cific Colombian individuals and it is a theory in a mid-theoretical range, and 
therefore open for changes. More research is needed on refugee children’s 
stories from other cultures, settings and experiences for the generated theory 
to develop, expand and be even more clarified. However, it is important once 
more to note that children relate to and manage the new refugee contexts as 
individuals, as persons, and they should not be seen as only a part of a cer-
tain group. Neither should we miss the obvious, that a meeting exists of two 
parties which both contribute to the meeting’s result, and also that the new 
country meets and manages the different culture groups differently. 

The generated theory was suitable for the stories in the case-study with 
the Colombian family in Sweden, as well, even if they were in an alien refu-
gee context. This could be taken as an indication that the generated theory 
fits and is so wide that it can apply and function in a new and alien context. 
From the parents’ stories in the case-study we saw that even the older adults, 
the parents, use possibility-finding. The adults’ origin from the same culture, 
the same setting/background in the homeland, and context/circumstances in 
the refugee country as the children, but the different spheres/life areas and 
foundations/anchors has different meaning and strength for them.  

Possibility-finding is a process that is not constant, it could be strong or 
weak in different contexts, and vary for different individuals. Possibility-
finding and its solutions can be placed on a scale, from the more uncon-
scious (just take the solution which is closest) to a more aware reflection on 
alternative solutions and consequences.   

It is important that possibility-finding and its supporting foundations in 
the refugee situation - peace, culture, language and networks (familyship and 
friendship) - will not be translated into a simplified conclusion, a mistaken 
moral evaluation, that refugee children can handle their lives so well that 
they do not need any help, or even that they would manage better on their 
own. It is important that they receive help and support, so that the challenges 
are reasonable and not superhuman (which the resilience research also sup-
ports203). Too great challenges could instead develop into interfering traumas. 
Research also points out that a child can generally handle one risk factor, but 
when there are more negative influences at the same time, the curve of harm-
                               
203 Rutter, 2000; Werner & Smith, 2003. 
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ful influence rises very steeply.204 The family’s and the parents’ situation, 
and their psychical and physical wellbeing influence the children. Making 
the refugee situation easier economically, and secure for the parents and the 
family, promotes the children’s conditions and possibility-finding. Fairly 
paid work and/or education that functions well could give positive self-
esteem and worth, and a legal asylum brings the right to work and live in a 
safe and peaceful place.  

By continuing to listen to the refugee children - what they say about their 
situation, their possibilities and dreams - we will be able to even better un-
derstand and support what they as groups and individuals need in order to 
develop and continue to find new possibilities.    

 

                               
204 Rutter, 2000; Werner & Smith, 2003. 
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barn. Dagdrömmer således om att vara vuxen - få vara någon - ha barn. Kanske hur det 
skulle vara om någon tog hand om henne... 
Drömmer alltså inte om att leka, pojkvän, utan direkt på att ha barn... 

2:147 ¿A QUÉ EDAD PIENSAS TENER HIJO.. (589:599) 
2:148 TÚ VAS A TENER MUCHA PLATA CUA.. (604:605) 

MEMO: ME - 07-01-26 [11]  (Super, 07-01-26 09:39:16) 
260107:  
Hon tänker att hon ska arbetat ordentligt/mycket fram till hon är 17-18 år - då det skulle 
vara lämpligt att få barn eftersom man då är vuxen för att få barn. Åren framöver ska hon 
alltså spara ihop ordentligt med pengar så hon har - så hon kan klara av barn - om det 
kommer -om det inte kommer så..  
MEMO: ME - 07-01-26 [12]  (Super, 07-01-26 09:43:21) 
260107: FUTURE- SELF-IMage - To be someone. 
Hon litar på Gud säger hon - men ska också arbeta! - Ej klart i vad det innebär att lita på 
GUd - att få barn? Eller att klara sig ekonomiskt? 
Att ha sådan ekonomiska tankar om spara pengartrygghet - för eventuella barn vid 17 års 
ålder... Mycket brådmoget 
Och att tro/veta? att hon kan spara - veta sitt eget värde som arbeterska! 

2:157 QUÉ ES LO PEOR QUE PODRÍA SUCE.. (666:667) 
MEMO: ME - 07-01-26 [21]  (Super, 07-01-26 14:30:28) 
260107:  
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Det värsta som kan hända är att man dödar min pappa eller min mamma.  
Nog ganska vanligt att man är rädd för att föräldrarna ska dö - men att vara rädd för att 
någon skulle döda dem! Klar influens från pratet och erfarenheten av dödandet i Colombia. 

2:158 PIENSAS O SUEÑAS CON ALGUNAS D.. (669:670) 
MEMO: ME - 07-01-26 [22]  (Super, 07-01-26 14:32:40) 
260107: PSYCHE -  
Är sällan som hon tänker eller drömmer om det som har hänt i Colombia. 
MEMO: ME - 07-01-26 [23]  (Super, 07-01-26 14:34:53) 
260107: WELLBEING - COLOMBIA 
Stämmer med det tidigare - hennes mardrömmar som var vanliga - handlade om att nå-
gon slår dem - som hon blivit slagen. Ej dödande som i Colombia.  
Kan det vara så att ju längre man varit från Colombia ju mindre influens har det - OM det 
inte har hänt något Väldigt Traumatiskt? 

8:6 o peor que puede occurir? Que .. (16:17) 
MEMO: ME - 07-07-06 [4]  (Super, 07-07-06 13:00:01) 
0607070: Dreams/future 
Det värsta som kan hända? Att de slänger ut oss till Colombia. 
Det han varit med om har gjort att det värsta han kan tänka sig är att bli tvingad tillbaka. 
Oxså en känsla av utanförskap och Osäkerhet - Icke trygghet. Att inte veta om man blir 
utslängd från det mer tryggare 

8:14 Me gustaria vivir en una parte.. (35:35) 
MEMO: ME - 07-07-08 [6]  (Super, 07-07-08 10:15:45) 
080707: Refugee life- environment /Dreams/Future 
Dels är det således otryggt vid gränsen - dels är den ekonomiska situationen dålig här. I 
sinnet således fortfarande på flykt - att finna något bättre och Säkrare. Både en nutidsgrej 

8:20 yo quiero seguir estudiando, i.. (36:36) 
MEMO: ME - 07-07-08 [11]  (Super, 07-07-08 12:12:48) 
080707: Refugee life - school och Dreams/Future. 
Jag vill fortsätta studera, gå till universitet och ta en karriär/utbildning.  
Framtiden - vill bli någon - få en karriär/utbildning. -  

8:36 Lo peor que nos puede pasar es.. (43:43) 
MEMO: ME - 07-07-09 [7]  (Super, 07-07-09 13:54:41) 
07-07-09 Dreams/Future 
Det värsta som kan hända oss är att bli tvungna att återvända till Colombia, är rädd att 
förlora min familj. 
Återkommer det som jag skrivit själv uti från banden - är det samma eller ett nytt citat. 
Viktigt efter som rädslan för att återvända är så starkt. 

9:16 Una fantasia, lamentablemente .. (161:166) 
MEMO: ME - 07-07-31 [3]  (Super, 07-07-31 15:53:29) 
310707: Dreams/ 
... ~ vad skulle du vilja investera i om du hade mycket pengar? Jag tycker om kap. ... Hur 
mycket behöver du för det? Vet inte.  
Hon drömmer om att äga boskap - familjen har boskap - men vet inte vad det skulle kun-
na kosta.  

9:22 -xx a mi megusta, por ejemplo .. (215:215) 
MEMO: ME - 07-08-01 [4]  (Super, 07-08-01 14:33:09) 
010807: ...jag tycker om, tex tycker jag studier, skulle vilja bli, eller jag älskar spela T, 
göra en målningskurs. 
Det hon tycker om - är att studera - något som hon inte har gjort en längre tid pga babyn. 
Att inte gå i skolan - inte ha social kontakt med andra jämnåriga - inte ha alternativ dröm 
om ett annat liv... 

9:24 Tambien megusta aprender a, qu.. (219:219) 
MEMO: ME - 07-08-01 [6]  (Super, 07-08-01 15:02:35) 
010807: Dreams 
Skulle också vilja lära mig, vad heter den kursen, skönhet. 
Det har hon sett - finns - om än ej så nära... 

9:25 Qué quiere hacer en el futuro:.. (220:221) 
MEMO: ME - 07-08-01 [7]  (Super, 07-08-01 15:05:29) 
020807: Dreams 
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Vad vill du göra i framtiden? Vad jag skulle vijla göra? Läkare. 
Dröm yrket är läkare - men har ej gått ut skolan - och har nu ett barn vid 14 års ålder...  
Frågan är inte Vad du kommer att bli - utan Vad skulle du vilja göra... 
Att bli doktor - står för - något etablerat? Hög status? Respektabilitet? Pengar? 

9:33 Adonde quisiera vivir en Venez.. (242:251) 
MEMO: ME - 07-08-04 [4]  (Super, 07-08-04 12:07:43) 
040807: The unknown, Security,  
Var skulle du vilja bo i Venezuela?... Jag tycker inte om att bo en en stad. Således var? 
Bland bergen. Bland bergen - och varför bland bergen? Därför att ja. 
Staden än mer okänt - kanske bättre hålla sig till en mer snarlik känd miljö. För att få 
trygghet. 

Livet på landet på båda sidor om gränserna är nog i princip ganska lika 
9:39 Que hay de malo acá en Venezue.. (316:319) 

MEMO: ME - 07-08-04 [10]  (Super, 07-08-04 14:49:01) 
040807: Dreams, RS -environment 
Vad finns det för något dåligt här i Venezuela? Hm, för tillfället, nej, tror inte det. Och nå-
got som är bra här i Venezuela? Allt. 
När man flyr - till något man knappt vet något om - får man intala sig att det man kommer 
till är bra.  
Nyligen kommen - som förälskelse. Olika flyktingstadier, kolla upp. 

9:41 Tu quisiera regresar a Colombi.. (322:327) 
MEMO: ME - 07-08-05 [1]  (Super, 07-08-05 09:47:30) 
050807: Dreams, Inclusion 
Skulle du vilja återvända till C? Ibland ja, för min familj, ibland nej. Och ibland inte, varför 
inte? För att det ger mig rädsla. Rädd för vad? Rädd anslända (llegar) 
Vill ibland återvända för att hon har famlj där, ibland inte för att hon är rädd. 

9:42 ree que su madre quisiera regr.. (328:334) 
MEMO: ME - 07-08-05 [2]  (Super, 07-08-05 09:55:48) 
050807: Dreams, Inclusion 
Tror du din M skulle vilja återvända till C? Nej. Tror du att din pappa? Nej, mindre. Din 
partner? Inte heller. 
Ingen i familjen vill återvända. 
Pappan än mindre än modern vill återvända. ÄR KVINNORNA MER BENÄGNA ATT VILJA 
ÅTERVÄNDA ÄN MÄNNEN? GÄLLER DET FLICKOR SOM POJKAR? 
ÄR DEN SOM TAR BESLUTET - DVS OFTAST FADERN - MER ÖVERTYGAD OM FLYKTEN - 
OCH ATT INTE ÅTERVÄNDA?  
ÄR INTE KVINNORNA MER OROLIGA FÖR VÅLDSKONSEKVENSER/FARLIGHETER FÖR FA-
MILJEN - VID FLYKTEN - OCH ANGÅENDE ÅTERVÄNDANDE? KOLLA BLAND SVAREN!  

9:47 Cuantos niños tenia tener en s.. (403:406) 
MEMO: ME - 07-08-05 [7]  (Super, 07-08-05 10:59:26) 
050807: To be someone, Dreams 
Hur många barn vill du ha i ditt liv? Två. Inte fler? Och varför bara två? Därför att ja. 
Vill bara ha ett barn till. Var det mer än hon hade tänkt? livet förändras. 

9:48 Y cuando va a tener el otro? -.. (414:417) 
MEMO: ME - 07-08-05 [8]  (Super, 07-08-05 11:15:47) 
050807: Dreams, To be someone 
Och när vill ni ha den den andre? (Barnet) Vet inte. Nu eller många år? Jag säger att när 
han är 5 år. 
Det är lång tid - 5 år- innan hon vill ha sitt andra och sista barn.  Är livet för osäkert nu - 
drömmer om att om fem år så finns det mer stabiliitet? 

9:51 Y tu tienes, no tiene miedo po.. (458:459) 
MEMO: ME - 07-08-05 [11]  (Super, 07-08-05 12:19:23) 
050807: Dreams, To be someone 
Och du har , du har rädsla för en ny förlossning? Ibland börjar jag tänka och jag blir rädd, 
för att de säger saker sådär när, att när den första babyn utgår i den förslossningen, den 
första förlossningen och utgår liten, som föds liten, i den andra förlossningen är farlig fö-
ratt utgår större.                              
Folk säger att den andra förlossningen blir svårare - och barnet som nästan dog... Är det 
därför som hon vill vänta fem år? 
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Ett exempel på koder.  
              Bilaga 2. 
HU: NINOSxxx210608, padre,  Madre, 220608 
File:  [I:\Relato\Relatos\Relatos, rtf\NINOSxxx210608, padre,  Madre, 
220608.hpr5]        Edited by: Super   Date/Time: 09-01-21 10:09:37 
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                  Bilaga 3. 
 

Ett exempel på ett preliminärt nätverk.  
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Figur. Ett preliminärt nätverk om Flyktingskapet.  

 






