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Abstract
Marie Hessle: Ensamkommande men inte ensamma. 10-årsuppföljning av
ensamkommande asylsökande barns livsvillkor och erfarenheter som unga
vuxna i Sverige. Unaccompanied but not alone. A ten-year follow-up study
of the life conditions of unaccompanied asylum-seeking children and their
life experiences as young adults in Sweden.
Akademisk avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet, oktober
2009
The primary aim of the study was to develop knowledge about how unaccompanied asylum-seeking children manage their life circumstances and
challenges after being granted a residence permit and maturing into adulthood in Sweden. A second aim was to develop knowledge about the life
circumstances of these children in their respective countries of origin the
motives behind their flight to Sweden, the means by which they came to
Sweden.
The thesis is a ten-year follow-up study. The first set of data is clinical in
nature: 100 unaccompanied children were interviewed shortly after their
arrival using a health questionnaire. Ten years later a register study was
made of these now young adults based on their individual dossiers obtained
from The Migration Board‟s archives. Of the original 100 children, the research group was now reduced to the 68 young adults who remained in Sweden after receiving their permanent resident permits. This second set of material is quantitative in nature. Of the 68 young adults who remained in Sweden, 20 of them were chosen for interview by means of strategic sampling.
This third set of material is qualitative in nature.
Main results:
The unaccompanied asylum-seeking children who, ten years after becoming permanent residents, remained in Sweden have become established in a
favourable life situation as young adults. The process of becoming established in Sweden from the stressing conditions in the country of origin, is
marked by both risks and possibilities that occur in periodical sequences in
the life course of the unaccompanied asylum-seeking children.
The children/youths may have come alone, but they did not remain alone.
A majority were taken in hand by relatives in Sweden who were links to the
family‟s transnational network. The other children who had no family with
which to reunite sought to establish transnational links on their own. A
transnational perspective can shed light on how these young adults have
created cross-national networks and this appears to have been of decisive
importance for their socialisation and favourable establishment in Sweden.
Keywords: unaccompanied minors, separated children, asylum-seeking children,
refugee children, follow-up, longitudinal studies, transnational, socialisation
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DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND

Denna första del innehåller tre kapitel. I kapitel 1 lägger jag fram en inledning, studiens syfte samt frågeställningar. Avhandlingens disposition presenteras därefter. I kapitel 2 ger jag en historisk och internationell tillbakablick
på barn i migration i Europa och Sverige. Därefter presenteras statistik över
antalet barn som kommit ensamma till Sverige, varifrån de kommit, vilka de
är och orsakerna till att de lämnat sina hemländer. I kapitel 3 görs en sammanfattning av Sveriges mottagande och omhändertagande av ensamma
barn i migration. Tonvikten ligger på de bestämmelser som reglerar mottagandet och på inblandade instanser.
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Kapitel 1 Inledning

Detta arbete handlar om ensamkommande, asylsökande barns livsvillkor och
erfarenheter från ursprungslandet till vuxen ålder i Sverige. Ensamkommande asylsökande barn benämns olika: ensamma minderåriga flyktingar, eller
ensamma flyktingbarn, eller ensamma asylbarn. De olika benämningarna
understryker att det handlar om barn och att det är barn som kommer utan
sina föräldrar.
Sedan slutet av 1980-talet har Sverige registrerat ensamkommande barn
statistiskt. Under en tjugoårsperiod har ungefär tiotusen barn kommit till
Sverige ensamma (Migrationsverket, 2008)1. Dessa barns historia har i låg
grad dokumenterats systematiskt i Sverige. Under åren som gått har mycket
få systematiska uppföljningsstudier och analyser gjorts av hur de ensamkommande barnen har byggt upp sin livssituation i det svenska samhället. Vi
saknar uppföljning av deras livsvillkor och erfarenheter över tid.
De ensamkommande barnen väcker engagemang och debatteras återkommande i medierna. Framför allt diskuteras barnens behov i det tidiga
mottagandet. Många myndigheter med skilda uppdrag är inblandade. Likaså
diskuteras tiden i asylprocessen. Merparten av de asylsökande ensamkommande barnen har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och har fortsatt
sina liv här (ibid).
Trots alla de år som gått sedan Sverige började registrera barnen statistiskt så är vår kunskap begränsad. Den här aktuella uppföljningen av livsvillkoren och erfarenheterna för de ensamma barnen till unga vuxna kommer
förhoppningsvis att ha betydelse för den fortsatta utvecklingen av såväl
forskningen inom området som det professionella psykosociala arbetet. Förhoppningsvis kommer denna studie också att kunna bidra med kunskap för
det praktiska pedagogiska arbetet inom t.ex. skolans värld.
Studien har sitt ursprung vid mitten av 1990-talet på en flyktingsluss på
Carlslund utanför Stockholm, närmare bestämt på Flyktinghälsovården.
Flyktinghälsovården var en primärvårdsenhet inom landstinget som startade
1987 och som erbjöd hälsoundersökningar och akuta insatser för nyanlända
asylsökande. Vid enheten arbetade sjukvårdspersonal. Dessutom arbetade
där två psykologer på konsultuppdrag, varav en var jag själv. Mina psyko-

1

Se fortlöpande statistik under Migrationsverkets websida: www.migrationsverket.se
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sociala insatser riktade sig i första hand till barn och familjer. Jag arbetade
på Flyktinghälsovården en dag i veckan.
Vid mitten av 90-talet satsade Socialstyrelsen pengar på utveckling av de
hälsosamtal som erbjöds de ensamkommande barnen. Ambitionen var bland
annat att utveckla den psykosociala delen i hälsosamtalet. Samtalet genomfördes av sjuksköterska och psykolog tillsammans. Under cirka ett år hälsoundersöktes och intervjuades på detta sätt 100 barn vid Flyktinghälsovården
och därefter kom en första sammanställning om dessa barns ursprung och
psykosociala situation (Hessle, 2001).
Redan från början fördes det på tal att man borde följa dessa barns utveckling och några år senare blev det alltså möjligt för mig att göra en tioårsuppföljning av de nu unga vuxna. Vart tog de vägen? Hur många fick
permanent uppehållstillstånd och vilka finns kvar i Sverige? Var bor de? Hur
lever de sina liv? Särskilt intressant skulle det vara att möta dem som efter
permanent uppehållstillstånd valt att stanna i Sverige. Det var så diskussionen gick. Här framstod nu möjligheten att genomföra en uppföljande studie
av dessa barn in i vuxen ålder, samtidigt som det självfallet var av stort intresse att få möjlighet att höra deras berättelser om uppväxten i ursprungslandet, flykten till Sverige och vägen in i det svenska samhället. Jag har naturligtvis modifierat de ursprungliga frågorna till forskningsbara frågeställningar.
Vid den första datainsamlingen kunde vi rekommendera psykosociala
stödinsatser för ungefär hälften av de barn vi mötte då. Utan att ha för avsikt
att designmässigt skapa en renodlad systematisk evaluering av de insatser
som vidtogs, fann jag det vara av intresse att följa ett okänt antal asylsökande barns möten med det svenska samhällets institutioner samt deras erfarenheter efter att de hade fått permanent uppehållstillstånd och till deras vuxna
liv i Sverige. Intervjuer med dessa unga vuxna om deras unika bakgrund
skulle kunna bidra med intressanta levnadsteckningar av cirka tjugfemåriga
livsöden. Skulle det kunna vara möjligt att komma fram till något allmängiltigt från att ha följt de ensamma flyktingbarnens livsvillkor till vuxen ålder i
Sverige?
Före syftesbeskrivning och problemformulering är det nödvändigt att göra
en avgränsning av ensamkommande barn i den här studien till att gälla barn
som kom ensamma och sökte asyl i Sverige.
Det förekommer också andra grupper av ensamkommande barn, exempelvis de så kallade tillståndssökande barnen, vilket innebär att de förenats med
förälder/föräldrar i Sverige när de kommit hit och ansökt om tillstånd att
stanna. Därutöver finns det en grupp barn som kommer ensamma och som
inte söker asyl. Dessa barn kallas ofta ”irreguljära” eller ”papperslösa” barn.
Det är barn som vi i Sverige inte vet så mycket om och som svenska myndigheter inte direkt kommer i kontakt med. De vistas här utan att söka asyl
eller uppehållstillstånd. Barnen kan ha förts hit med tvång, kan ha rymt hemifrån, vara efterlysta eller så kan de ha kommit av egen fri vilja för att till
4

exempel arbeta (Socialstyrelsen & Migrationsverket, 2002). De har uppmärksammats i Europa, och de är svåra att nå kontakt med i Sverige, vilket
bland annat bekräftas i en rapport från Rädda Barnen (2008).

Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet med denna studie är att söka kunskap om hur ensamkommande
asylsökande barn hanterar livsvillkor och utmaningar efter permanent uppehållstillstånd in i vuxen ålder i Sverige. Dessutom har studien syftet att söka
kunskap om ensamkommande asylsökande barns levnadsförhållanden i ursprungslandet, motiven bakom och flykten till Sverige.

Övergripande frågor
Under vilka livsvillkor befinner sig de nu unga vuxna tio år efter ankomsten
till Sverige?
Vad uppfattar de unga vuxna som viktiga bidragande förutsättningar för
sin etablering i Sverige?
Vilka erfarenheter har de unga vuxna ansett som betydelsefulla i samband
med de villkor som de mött i hemlandet och på vägen till asyllandet?

Avhandlingens disposition
Avhandlingen är upplagd i fem delar:
Del I innehåller tre kapitel. I det första kapitlet ges en inledning samt en
presentation av studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 gör jag en
historisk tillbakablick av i första hand den svenska historiens erfarenheter av
barn som av olika skäl kommit hit ensamma. I kapitel 3 sammanfattar jag de
huvudsakliga bestämmelser som gäller och vilka instanser som är aktuella i
mottagandet av ensamkommande asylsökande barn vid studiens genomförande. I Sverige är många bestämmelser och formella instanser inblandade
i de ensamkommande asylsökande barnens liv. Regler för mottagandet har
också förändrats över tid.
Del II innehåller en presentation av tidigare forskning och avhandlingens
teoretiska ramverk. I kapitel 4 sammanställer jag tidigare forskning och avgränsar forskningsområdet. I kapitel 5 presenteras studiens referensram och
teoretiska begrepp.
Del III, kapitel 6, innehåller studiens metod och empiri.
Del IV består av fyra kapitel och utgör studiens resultatdel. I kapitel 7
görs en deskriptiv sammanfattning av studiens 100 asylsökande barn från
hälsointervjun kort efter ankomsten till Sverige. I kapitel 8 redovisas resultatet från en analys av registerdata tio år efter den första datainsamlingen. Ka5

pitel 9 sammanfattar studiens kvalitativa del, som bygger på uppföljningsintervjuer med tjugo unga vuxna i Sverige tio år efter ankomsten till Sverige. I
kapitel 10 presenteras det transnationella perspektivet som en del av studiens
resultat.
Del V innehåller min diskussion av studiens resultat och där lägger jag
fram konklusioner. Därefter följer en sammanfattning på engelska.
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Kapitel 2. Ensamma barn i migration –
internationell överblick och historik

I detta kapitel ges en historisk och internationell överblick av barn i migration. Migration till Europa liksom till Sverige belyses övergripande historiskt
och in i nutid. Med utgångspunkt i tillgänglig statistik presenteras antalet
barn som kommit ensamma till Sverige, deras ursprungsländer, vilka de är,
hur de tagit sig hit och varför de lämnat sina hemländer. Kategorin ensamkommande barn avgränsas utifrån internationella dokument.

Ensamma barn i Europa under 1900-talet
Under de senaste hundra åren har ensamma barn anlänt till länder i Europa
från olika delar av världen. Barn har också flytt inom Europa. Skälen är
många. De huvudsakliga källorna jag valt för de historiska avsnitten är följande: Ayotte (2000) som på uppdrag av Save the Children UK har gjort en
historisk och statistisk sammanfattning av ensamma barn som kommit till
Europa under 1900-talet. Ayottes studie omfattar också intervjuer med 218
ensamma barn från 28 olika länder. Följande forskare används också i detta
avsnitt: Eide (2005) skriver i sin avhandling om fyra olika grupper av ensamma barn som kommit till Norge från andra världskriget och fram till
1990-talet. Lagnebro (1994) beskriver de finska krigsbarnen som förflyttades
till Sverige under detta krig. Lomfors (1996) har skrivit om de judiska flyktingbarnen som kom till Sverige. Ressler (1988) har i sin bok bland annat ett
historiskt avsnitt som behandlar olika förflyttningar av ensamma barn. De
ungerska flyktingarna, som kom till Sverige 1956–1958, har dokumenterats
av Svensson (1992). Mina källor har också svarat för de tidsavgränsningar
som används i texten.
Väpnade konflikter, etnisk och religiös förföljelse, folkmord, tvångsmässig förflyttning av folkgrupper, tvångsarbete, fattigdom, övergrepp och försummelse, exploatering med prostitution, ingen kan ta hand om barnet i
hemlandet; allt exempel på orsaker till att barn förflyttas eller flyr från sina
hemländer.
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Historien visar att när människor flyr, så finns också ensamma barn som
en del av flyktingströmmen. Historien har också visat att föräldrar försöker
rädda sina barn vid katastrofer eller andra situationer när faran infinner sig,
bland annat genom att skicka i väg barnen till säkrare platser, och då i första
hand inom närområdet (Ayotte, 2000). De flesta av dessa barn finns således
kvar i regionen och man kan räkna med att en mycket liten andel av ensamma barn kommer till länder i Europa (ibid).
Här följer en sammanställning av några omfattande förflyttningar, deportationer och evakueringar av ensamma barn i Europa under 1900-talet.

Tiden före andra världskriget i Europa
Mellan 1915 och 1923 deporterades omkring en miljon armenier av sina
ottomanska härskare. Många barn skildes från eller blev övergivna av föräldrarna, som försvann eller som hade dödats. Omkring 132 000 armeniska barn
räddades. Omkring 10 000 av dem evakuerades till Grekland (Ayotte, 2000).
Under spanska inbördeskriget (1936–1939) uppskattades att omkring
90 000 barn förlorade sina föräldrar som dödats eller försvunnit. Av dessa
evakuerades 20 000, främst baskiska barn, till Frankrike, Belgien och England (Bell, 1996 i Ayotte, 2000).

Naziperioden och andra världskriget åren 1933–1945
Naziperioden och andra världskriget i Tyskland (1933–1945) var en tid med
massförflyttningar av människor. Många barn förlorade sina anförvanter när
föräldrarna mördades eller deporterades, eller när de själva förflyttades till
ett annat land. Här följer några exempel på barnförflyttningar under denna
tidsperiod:
 Ett okänt antal judiska barn och ”icke-ariska” barn flyttades
ur Tyskland och de ockuperade länderna i planerade evakueringar via informella kanaler. Under åren 1933–1939 förflyttades cirka 12 000 barn med föräldrarnas medgivande. Dessa evakueringar är kända under begreppet ”Kindertransport”
(Lomfors,1996). 10 000 barn skickades på detta sätt till England. Andra länder som tog emot barn var Holland, Belgien
och Sverige. (ibid)
 70 000 ensamma barn flyttades från Finland till Sverige
(Lagnebro, 1994)
 Ett stort antal barn flyttades och togs om hand av familjer i
Europa, där man hemlighöll barnens identitet. I Holland togs
cirka 15 000 barn om hand på detta sätt (främst judiska
barn).
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Ett stort antal barn i ockuperade områden, däribland många
barn från Sovjetunionen, separerades från föräldrarna när
dessa deporterades till koncentrationsläger eller till slavarbete. ”Hundreds of thousands, if not millions, of children died
in concentration camps and labour camps, or from hunger
and disease as a result of the war” ( Ressler, 1988, sid. 20)
Ett stort antal barn separerades från sina föräldrar under
bombattacker och under flykt från farofyllda situationer. En
del ensamma barn överlevde kriget till följd av sina egna resurser. I Rom, Milano och Neapel uppskattar man att det
fanns omkring 180 000 barn som levde ”på gatan” efter kriget. De kunde gömma sig och leva i utbombade hus där de
skaffade mat så gott de kunde.
Program startade där barn i ockuperade områden skulle förtyskas. En nazistorganisation organiserade t.ex. ett program
för att göra barn tyska i ockuperade områden. Barn i åldrarna 2–12 år kidnappades från gator, skolor, institutioner och
hem för att överföras till särskilda inrättningar. De som inte
passade syftet användes i medicinska experiment, skickades
till arbetsläger eller dödades. Man uppskattar att mer än
550 000 barn kidnappades på detta sätt.

Tiden efter andra världskriget, 1945–
Efter andra världskriget följde ett antal år med många konflikthärdar i världen. Och man kan konstatera att många barn hade förflyttats under kriget.
Efter krigsslutet, 1945–1951, assisterade FN-organisationer omkring 22 800
ensamma barn i familjeåterförening och repatrierig.
Efter grekiska inbördeskriget 1948, uppmärksammades att cirka 23 000
ensamma grekiska barn befann sig i grannländer. Familjeåterförening för
dessa barn ägde rum cirka tio år efter att de separerats från sina familjer.

Perioden 1975–1990 och ensamma barn till Europa
Ett stort antal ensamma barn fanns bland de så kallade båtflyktingarna som
lämnade Vietnam (1975–1984). Man uppskattar antalet till mellan 30 000
och 40 000 barn (Ressler, 1988). Ungefär 22 000 ensamma barn fick hjälp
att bosätta sig under samma period i andra länder. Många vietnamesiska barn
kom också som kvotflyktingar till länder i Europa.
1975–1984 flydde omkring 2 000 ensamma barn från Laos till Thailand,
varifrån de sedan överflyttades till andra länder i olika delar av världen.
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Under 1980-talet kom ensamma barn till Europa från ett stort antal länder
och regioner i världen. Jockenhovel-Schieke (1990) ger här några exempel:
Under sista fasen av det åttaåriga Iran-Irakkriget flydde hundratals ensamma pojkar från Iran undan rekrytering till militärtjänst för att slippa bli
”martyrer” vid fronten.
Konflikten på Sri Lanka, som startade i slutet av 1970-talet med diskriminering av den tamilska minoriteten innebar att många barn tvångsrekryterades av de Tamilska tigrarna ( LTTE) som barnsoldater. Ensamma tamilska
barn anlände till Europa (ibid).
Det 30-åriga eritreanska befrielsekriget mot Etiopien resulterade i att
många ensamma barn kom till Europa. Fred slöts 1993 då Eritrea blev en
självständig stat. (ibid)

Sveriges erfarenheter av att ta emot ensamma barn
1938–1958
Under åren 1938–1958 finns dokumentation när det gäller förflyttningar av
ensamma barn till Sverige. Av detta skäl har denna tidsavgränsning gjorts. I
det följande presenteras de förflyttningar av ensamma barn som genomfördes till Sverige. De huvudsakliga källorna i detta avsnitt är Lomfors (1996),
Lagnebro (1992), och Svensson (1992).

De judiska barnen och den internationella barnhjälpen
I Nazityskland fanns det redan 1933 organisationer som bistod och hjälpte
judiska barn (Lomfors, 1996). Men det internationella hjälparbetet som syftade till att få ut barnen från landet sattes i gång först efter händelserna i
november 1938. Den nazistiska antisemitismen blev efter Kristallnatten för
många människor en fråga om liv eller död. De judar som var kvar i Hitlertyskland sökte desperat en fristad i något annat land. När inte familjer lyckades lämna landet tillsammans försökte enskilda, judiska församlingsledare
och hjälporganisationer att undsätta i första hand barn (ibid). Den internationella barnhjälpen, som bestod av en rad olika samfund och organisationer i
flera länder, riktade in sitt arbete på att förflytta minderåriga från Nazityskland. Trots hjälporganisationernas ansträngningar att få myndigheterna i
England, Holland och Sverige med flera att utverka så många tillstånd som
möjligt för barn, blev inte alltid beskedet positivt. Tusentals judiska barn i
Nazityskland väntade förgäves. I november 1938, före den internationella
hjälpaktionens igångsättande, fanns det omkring 85 000 judiska barn och
ungdomar i Nazityskland. Hur många av dem som lämnade landet med en
barntransport är osäkert. 11 % av alla judiska barn överlevde och klarade sig
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undan Förintelsen i länder som ockuperades av nazisterna (Dwork, 1991 i
Kaplan, 2002).De för övrigt osäkra uppgifterna från krigsåren slår igenom i
samtliga undersökningar om flyktingbarnen från Nazityskland. Därför är det
endast möjligt att uppskatta hur många judiska barn som räddades till olika
länder 1938 och 1939 (Lomfors, 1996).
Kindertransport och den judiska församlingen i Sverige

I slutet av november 1938 överlämnades en första hemställan från Judiska
församlingen till statsmakten om inresetillstånd för 200 tyska judar, varav
flertalet var barn och ungdomar. Efter en extra ekonomisk insamling i november hade man de medel som krävdes för att flyktingarna inte skulle belasta det svenska samhället (vilket villkorades från statsmakten). En särskild
barnhjälpskommitté, barnavdelningen, bildades under Stockholmsförsamlingens hjälpkommitté. Uppdraget var att planera och ordna mottagandet av
flyktingbarnen. En s.k. barnkvot inrättades i november 1938. Den var avsedd
för judiska flyktingbarn i Kindertransport. Kvotens storlek uppgick till 500
barn. Judiska församlingen, som var initiativtagare och som ansvarade för
det praktiska och ekonomiska omhändertagandet av barnen, valde också ut
vilka barn som skulle ingå i kvoten. Urvalet var till stor del beroende av
förutsättningar att placera barnen i svenska fosterhem.

De finska krigsbarnen – världens största barnförflyttning
Under krigsåren 1939–1945 flyttades cirka 70 000 finska barn från Finland
till Sverige.Detta har ibland benämnts ”världens största barnförflyttning”
(Lagnebro, 1994). Sveriges krigshjälp till Finland påbörjades efter den sovjetiska krigsförklaringen (30 november 1939). Hjälporganisationer drog i gång
på bred front och redan den 11 december 1939 påbörjades den första barnförflyttningen. 9 000 barn skickades under vinterkriget till Sverige genom
den centrala Finlandshjälpens försorg (Lagnebro, 1994). Redan den 13 mars
1940, när Finland tvingats underteckna ett vapenstillestånd, påbörjades återförandet av barnen till Finland. Ytterligare organisationer engagerade sig:
Röda Korset, Rädda Barnen, Fredrika Bremer-förbundet, Frälsningsarmén
och Sveriges Lottakårer. Barnomflyttningen blev en folkrörelse men ändrade
nu form (Persson, 1979). I januari 1941 startades en fadderskapshjälp för
finska sommarbarn. Redan i juni samma år blev Finland åter krigförande.
Återigen förflyttade man finska barn till Sverige – till en början enligt följande kriterielista:





Karelska barn, vilkas föräldrar återvände för att
återuppbygga Karelen
Barn från bombskadade hem
Barn till invalider
Stupades barn som inte fått fadderbarnsunderstöd
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Barn ur så kallade ”barnrikefamiljer”
Barn till inkallade, vars mödrar förvärvsarbetade

Sveriges barnläkarförbund erbjöd sig att ta hand om sjuka barn och ordnade
med vårdplatser i Sverige. Därigenom avlastades de överfyllda sjukhusen i
Finland. I juni 1941 bestämdes att alla skolpliktiga barn skulle återvända till
Finland. Kort därefter kom nya direktiv som föreskrev att endast barn vilkas
föräldrar insisterade på hemtransport skulle resa. År 1944 blev startpunkt för
en ny masstransport av barn till Sverige. Majoriteten av barnen var yngre än
tio år. År 1949 fanns det drygt 15 000 finska barn i Sverige. Omkring 1 500
av dem stannade kvar här. Holm (1968) skriver att många av barnen blev
föremål för uppslitande processer då de svenska fosterföräldrarna vägrade
släppa barnen när de biologiska föräldrarna i Finland ville ha hem sina barn.

De ungerska ungdomarna
Svensson (1992) skriver i sin doktorsavhandling om de ungerska flyktingar
som kom till Sverige 1956–1958 och om den svenska flyktingpolitik som då
bedrevs.
När folket i Ungern 1956 gjorde uppror mot diktaturen i landet och mot
det sovjetiska inflytandet, utlöste de därpå följande händelserna en mycket
stor flyktingström. Redan under det ungerska upprorets första dagar flydde
ungerska medborgare till Österrike och Jugoslavien. Men det var först efter
att revolten krossats i november 1956 som en massflykt inleddes. Drygt
180 000 flyktingar kom till Österrike mellan oktober 1956 och april 1958.
Bland dessa flyktingar uppskattar man att cirka 6 000 var ensamma barn på
flykt, de flesta mellan sexton och arton år. Mycket få var under tretton år.
Cirka 18 000 flyktingar kom till Jugoslavien. Från Österrike och Jugoslavien
överfördes en stor del av flyktingarna till andra länder. 800 ensamma barn
anlände till Frankrike, minst 460 anlände till England, 350 kom till Italien
och 1 000 flyttades till USA. Cirka 6 500 flyktingar överfördes till Sverige
(UNHCR, 1958). De ungerska flyktingarna mottogs i västvärlden med öppna
armar, så även i Sverige. Vidare beskrivs att ett par hundra gymnasister
fanns bland de ungerska flyktingar som överfördes till Sverige. (Vid denna
tidpunkt fanns det ingen statistik i Sverige som registrerade ensamma flyktingbarn). I Göteborg startades ett ungerskt gymnasium år 1957 med syftet
att underlätta för gymnasisterna att fortsätta sina studier i Sverige. De ungerska flyktingungdomarna inackorderades i privata familjer med hjälp av
KFUM. Ungdomarna fick en mindre fickpeng och kostnadsfri lunch serverades. Allt undervisningsmaterial var gratis. Ungdomarna fick också hjälp av
Rädda Barnens lokalavdelning i Göteborg. Det ungerska gymnasiet var inte
det första ”flyktinggymnasiet” i Sverige, men det första som svenska myndigheter startade och ansvarade för. På 1940-talet organiserade baltiska flyk-
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tingar i Sverige skolgång för sina barn. 1945 övertog Utlänningskommissionen ansvaret för dessa skolor.

Åren 1958–1988 i Sverige
Under dessa år finns ingen statistik att tillgå om ensamkommande barn. Dåvarande Invandrarverket började registrera asylsökande barn i familj år 1980
och ensamkommande barn från och med år 1988.2 I första hand är det
Alwood & Franzen (2008) som jag använder som kunskapskälla för de större
flyktinggrupper som kom till Sverige under åren 1958–1988. Eftersom det
alltid finns ensamma barn i flyktingsituationer, så är det anledning att anta
att det bland flyktinggrupperna också fanns barn utan vårdnadshavare. Här
listas ett antal större flyktingvågor in mot vårt land under dessa trettio år:












Under 1960- och 70-talen flydde 20 000 polacker till Sverige undan revolter och oroligheter.
1967–1974 flydde cirka 5 000 greker undan militärjuntan till
Sverige.
1968. Praginvasionen med politisk förföljelse på 1970- och
80-talen. Cirka 6 000 tjecker kom till Sverige.
1970-talet. Krig i Eritrea sedan slutet av 1970-talet. Cirka
11 000 eritreaner kom till Sverige.3
Krig och oroligheter i Turkiet, Iran, Irak, Syrien sedan början av 1970-talet. Cirka 20 000 kurder kom till Sverige.
Politiska förföljelser i olika länder i Sydamerika, som Argentina och Uruguay. Cirka 10 000 latinamerikaner kom till
Sverige under 1970-talet. ( Elmeroth, E. & Häge, J., 2009)
1973–. Efter militärkuppen i Chile 1973 har cirka 25 000
chilenare kommit till Sverige
1975–. Motsättningarna mellan kristna och muslimer i Turkiet och Mellersta Östern. 20 000 assyrier och syrianer flydde till Sverige.
Under slutet av 1970-talet kom 9 000 båtflyktingar, så kallade ”vietnam-kineser”.
1979–. Revolutionen 1979 och kriget mellan Iran och Irak.
Cirka 40 000 iranier har kommit till Sverige
1980-talet. Kriget i Libanon medförde att 13 000 palestinier
kom till Sverige.

2

Muntlig uppgift från Migrationsverket år 2009.
Alwood & Franzen (2008) menar att antalet är osäkert eftersom invandrare i Sverige vid den
tidpunkten inte registrerades efter etnisk tillhörighet
3
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År 1988 började dåvarande Invandrarverket uppmärksamma att det bland
asylsökande flyktingar också fanns barn som kommit till Sverige utan föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. Emellertid finns det ingen tillförlitlig statistik att tillgå förrän i januari 1996. Det följande avsnittet handlar om
ensamkommande barn i Europa i slutet av 1990-talet. Därefter kommer jag
in på den svenska statistiken.

Ensamkommande barn i Europa under slutet av
1990-talet
Antalet ensamma barn4 i Europa har uppskattats till cirka 100 000–200 000 i
Ayottes (2000) kartläggning av antalet ensamkommande asylsökande barn i
olika länder i Europa 1998–1999. Mörkertalen var stora. Man uppskattar för
närvarande att cirka 20 000 ensamma barn anländer till Europa varje år. Det
finns ingen samlad statistik, utan en möjlighet är att kontakta varje lands
migrationsmyndigheter som ju har uppgifter när det gäller ensamma barn
som sökt asyl. Till avgränsningen av de ensamkommande barnen ska jag
återkomma i ett avsnitt längre fram i detta kapitel. Här följer kortfattad information om de ensamkommande barnen till olika delar av Europa, enligt
Ayotte (2000):
Barnen till Europa kom huvudsakligen från:
 Afrika
 Nordafrika: Algeriet , Marocko
 Sub-Sahara: Angola, Burundi, Kongo, Eritrea, Etiopien,
Guinea, Rwanda, Sierra Leone, Somalia , Sudan
 Asien: Afghanistan, Kina, Sri Lanka, Vietnam
 Mellersta Östern: Iran, Irak, Turkiet
 Europa och före detta Sovjetunionen: Albanien, Rumänien,
före detta ryska federationen, Bosnien, Serbien, Kroatien
Det är viktigt att nämna att många av de länder från vilka många ensamma
barn kommer, själva tar emot ett stort antal flyktingar och andra människor i
exil.
I det följande avsnittet ska jag med aktuell statistik göra en närmare beskrivning av de barn som kommit ensamma och sökt asyl i Sverige under de
senaste åren.

4

Save the Children Norway, Sweden, Denmark, UK and Save the Children Alliance benämner barnen “separated children”, på svenska “åtskilda barn” i sin rapport. Se vidare sidan 9.
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Ensamkommande barn till Sverige under åren
1996–2008
Hur många barn har kommit till Sverige 1996–2008?
Migrationsverket har fört statistik över ensamkommande barn sedan 1988,
men det råder en osäkerhet i de statistiska uppgifterna om de ensamkommande barnen 1988–1995. Därför har Migrationsverket valt att redovisa
statistiken från och med 1996 och framåt.
Antalet asylsökande barn och unga utan vårdnadshavare har varierat genom åren (tabell 2.1). Antalet har ökat betydligt under senare år. Efter en
sakta stigande tendens under 1990-talet fram till år 2003, blev det en kort
svacka och därefter raketfart från år 2006. Sverige tar för närvarande emot
över 1 500 ensamkommande barn om året. I bilaga redovisas ursprungsländer och antal barn från respektive land.

Tabell 2.1 Antalet asylsökande barn som kommit utan vårdnadshavare till Sverige
1996–2008 (se bil.1)
År

Antal

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

140
169
368
236
350
461
550
561
388
398
820
1264
1510

Varifrån kommer de och vilka är de?
I bilaga 1 framkommer att de barn som kommit ensamma till Sverige under
perioden 1996–2008 kommit från 98 olika länder.
De flesta ungdomar som kommit till Europa (och Sverige) är pojkar, 13–
17 år (Ayotte, 2000; Migrationsverket, 2008). Cirka en tredjedel är flickor.
Ayotte (2000) tar i sin studie upp tre tänkbara förklaringar till att det är
övervägande pojkar bland de ensamma flyktingbarnen i Europa. Ett av skälen är att pojkar löper större risk att drabbas av konfliktsituationer i hemlandet. Ytterligare ett skäl är att föräldrar i många kulturer värderar pojkar
högre än flickor, i synnerhet den äldste sonen, och väljer att skydda honom i
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första hand. Ett tredje skäl är att det i regel är mindre farligt för pojkar än för
flickor att resa ensamma.

Hur tar de sig hit?
Uppgifterna om hur barnen/ungdomarna tar sig hit är enligt Migrationsverket
mycket knapphändiga (Socialstyrelsen & Migrationsverket, 2002). Barnens
egna berättelser är ofta oklara och ibland vet de inget om resvägen. Många
av barnen har kommit hit med hjälp av människosmugglare. Några av de
yngre barnen har anlänt i sällskap med en släkting eller annan vuxen som bor
här eller som återvänt efter hitkomsten. En del barn/ungdomar kommer via
ett transitland, där de vistats under kortare eller längre tid (ibid).

Varför kommer de?
Orsakerna kan i stort sett sammanfattas i rädsla, oro, skräck i hemlandet, till
förhoppningar om trygghet och skydd i ett annat land. De kommer i stor
utsträckning från kaotiska områden med krig, väpnade konflikter, etnisk förföljelse och terror. Några kommer på grund av övergrepp, tvång och hot i
familjen eller för att de saknar någon som kan ta hand om dem. Det finns
också barn som kommer för att få vård för en allvarlig sjukdom: cancer, hiv
m.m. Exempel finns vidare på barn som förts hit för att utnyttjas sexuellt,
som arbetskraft eller i brottslighet. (Socialstyrelsen & Migrationsverket,
2002)
Ursprungsländerna är många och de asylsökande barnens/ungdomarnas
sociala bakgrund och individuella orsaker till att de förts eller kommit hit
varierar. Föräldrar som skickar i väg sina barn till Sverige gör det i regel
därför att de bedömer detta som det bästa för barnet under de omständigheter
som råder ( Socialstyrelsen & Migrationsverket, 2002).
Orsaker bakom varför barn lämnar sina hemländer

Det finns i huvudsak två större studier som berör orsakerna bakom varför
barn lämnar sina hemländer. Det är den tidigare refererade studien av Ayotte
(2000) och O‟Conell Davidson & Farrow (2007) vars studie om ensamma
barn i migration försöker bredda kunskapen utanför gruppen barn som används i trafficking och gruppen asylsökande barn (se också kapitel 4).
O`Conell Davidson & Farrow ställer i sin studie följande frågor: Av vilka
orsaker lämnar barn sina länder? Vilka risker finns när de är på väg? Vilka är
barnens erfarenheter i mottagarlandet?
Ayottes (2000) studie omfattar, som tidigare framhållits, intervjuer med
218 ensamma barn från 28 olika länder. I studien presenteras bland annat
skäl till migrationen till Europa. Flera barn presenterade flera orsaker som
låg bakom beslutet som tagits av någon i familjen eller av dem själva. I studien sammanfattas följande orsaker till varför barn migrerar till Europa:
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Förtryck och organiserat våld på grund av etnicitet, religion,
politisk åsikt, kön, sexuell läggning
Tortyr
Väpnande konflikter
Fattigdom och allvarlig deprivation
Medicinska skäl, sjukdomar och skador
Vägran att göra militärtjänst
Trafficking
Inga utbildningsmöjligheter i hemlandet
Återförening med en släkting i Europa

Orsakerna som barnen uppgivit sammanfattades i tre kategorier:
 Barn utsatta för trafficking
 Barn som flyr fattigdom, familjeproblematik och deprivation
 Barn som söker asyl
De olika skäl som presenterats i Ayottes (2000) och i andra studier av barns
migration återfinns bland annat i gruppen ensamkommande asylsökande
barn i Sverige (Socialstyrelsen och Migrationsverket, 2002).
Sverige är ett förhållandevis litet land med väl utvecklat socialt skydd för
barn i utsatta situationer, utom för gruppen barn som lever i Sverige ”utan
papper” och utanför myndigheternas skydd. Den gruppen tenderar att öka
(Rädda Barnen, 2008). Den här gruppen kan antas innehålla barn inom de
kategorier som Ayotte (2000) beskrivit.

Avgränsning av kategorin ensamkommande barn
Som tidigare framhållits finns det olika avgränsningar av vad man avser med
ensamkommande asylsökande barn. I det följande diskuterar jag olika definitioner, och inledningsvis definitionen i EG-direktivet:
Med ensamkommande barn avses enligt EG-direktivet (2005/85/EG) en person som är yngre än arton år och som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för honom eller henne, så länge som han eller hon inte faktiskt tas om
hand av en sådan person; begreppet omfattar också en underårig som lämnas
utan sällskap av en vuxen efter att ha rest in på medlemsstaternas territorium
(artikel 2, p.h) (se även den definition av ensamkommande barn som ges i artikel 1 i Rådets resolution av den 26 juni 1997 om underåriga medborgare i
tredje land utan medföljande vuxen, EGT C 221, 19.07.1997, s.23).
(Nilsson, 2007)
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Unaccompanied children är det begrepp som används i UNHCR:s riktlinjer om flyktingbarn och ensamkommande barn i UNHCR (1994; 1997)
UNHCR (1994) definierar ensamkommande barn enligt följande:
those who are separated from both parents, and are not being cared for by an
adult who by law or custom is responsible to do so (sid. 56).

Eftersom många av dessa barn inte är föräldralösa vid ankomsten till ett
land, används numera ofta även begreppet separated children om de här
barnen. Detta begrepp används också av Save the Children som definierar
gruppen ensamma minderåriga barn på flykt enligt följande, enligt Ayotte
(2000, sid. 9):
Separated children (…) are defined as children under 18 years of age who are
outside their country of origin and separated from both parents or their legal/customary primary caregiver. Some children are totally alone while others may be living with extended family members….Separated children may
be seeking asylum because of fear of persecution or the lack of protection due
to human rights violations or due to armed conflict or disturbances in their
own country. They may be victims of trafficking for sexual or other exploitation or they may have travelled to or across Europe to escape conditions of
serious deprivation.

Separated children i Ayottes rapport omfattar, som tidigare nämnts, tre
olika grupper av barn som befinner sig i Europa utan sina biologiska föräldrar eller andra vårdnadshavare: barn som utnyttjats i trafficking, barn som
söker asyl och barn som rest/flytt till Europa på grund av allvarlig deprivation.
FN har genom UNHCR en tämligen vid definition, medan internationella
frivilligorganisationer, såsom Save The Children, tenderar att ha strängare
kriterier. Sverige använder den definition som EG-direktivet skrivit fram (se
ovan), det vill säga: barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare.5 I Sverige registreras dessutom barnet som
ensamkommande tills personen som eventuellt uppger sig vara legal vårdnadshavare kan visa handlingar som styrker detta.
De barn som kommer till Sverige från ett annat land utan medföljande legal vårdnadshavare är antingen asylsökande, söker uppehållstillstånd av
andra skäl eller vistas irreguljärt i landet utan att söka asyl eller uppehållstillstånd (se kapitel 1). De barn som söker asyl blir inskrivna i Migrationsverkets system. Som framgått i kapitel 1, har jag avgränsat min egen stude
att gälla barn som kom ensamma och sökte asyl i Sverige.

5

Se vidare www.migrationsverket.se

18

Sammanfattning
I detta kapitel har jag, bland annat mot bakgrund av en genomgång av
tillgänglig dokumentation, sökt få en uppfattning om Sveriges erfarenheter
av att ta emot ensamma barn under olika tidsepoker. Antalet ensamkommande asylsökande barn till Sverige har ökat betydligt under senare år. Vidare
rör det sig om ett stort antal länder som barnen kommit ifrån, närmare hundra olika nationer. De flesta ensamkommande barnen är pojkar, medan cirka
en tredjedel är flickor. Med utgångspunkt från en genomgång av internationella definitioner av ensamkommande barn, så har jag avgränsat min egen
studie till att gälla de barn som kom ensamma och sökte asyl i Sverige
I nästa kapitel ska jag komma in på hur barnen tas emot i Sverige.
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Kapitel 3. Hur tar Sverige emot
de ensamkommande barnen?

I detta kapitel redovisas Sveriges mottagande och omhändertagande av de
ensamkommande barnen från och med 1988 till fram till 1 juli 2006, då ett
nytt system infördes. Jag har vidare valt att förmedla på vilka punkter som
mottagandet förändrades efter 1 juli 2006, eftersom det tidigare systemet
uppvisade brister.
Myndigheterna i Sverige har en mycket viktig roll i mottagandet och den
senare bosättningen av barnen – både statliga och kommunala myndigheter.
Därför är det rimligt att ställa frågan på vilket sätt mottagandet och omhändertagandet av barnen i boendet har påverkat dem under uppväxten i Sverige. Det finns också skäl att uppmärksamma barnens situation i skolan i
Sverige. I en uppföljningsstudie av ensamkommande barn i Norge visade
Eide (2000) att skolan hade en betydelsefull roll när det gällde barnens framtida anpassning. Till Eides studie ska jag återkomma i ett senare avsnitt. Det
omhändertagande och den omsorg barnen erbjudits i Sverige och barnens
skolsituation under och efter asyltiden är en viktig del av barnens livsvillkor
i Sverige.
I följande avsnitt kommer jag att kortfattat beskriva hur mottagandet av
ensamkommande barn organiserades före den 1 juli 2006, då det blev en
avgörande förändring i lagstiftning och mottagningspolicy. Jag kommer
också att redovisa hur mottagandet organiserades därefter.

Sveriges mottagande och omhändertagande
av ensamkommande barn före 1 juli 2006
I den svenska lagstiftningen regleras hur samhället ska ingripa när en
underårig saknar eller behöver nya vårdnadshavare. De ensamkommande
barnen har dock troligen vårdnadshavare någon annanstans vilka inte kan
bevaka och ta hand om den unges intressen och behov här och nu (Socialstyrelsen & Migrationsverket, 2002). Därför kan inte nya vårdnadshavare
eller förmyndare utses, utan i stället utses någon som tills vidare tillgodoser
vissa aspekter av föräldrarollen. Lagstiftningen var före juli 2006 föråldrad
och inte anpassad till situationen som då rådde, och i synnerhet inte till de
speciella förhållanden som gällde för ensamma flyktingbarn.
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Att barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare, i regel på vuxnas initiativ, är ett försök till lösning på ett problem. Socialstyrelsen och Migrationsverket (2002) skrev vidare om ”… att komma till Sverige kan innebära
nya och andra problem för den unge – psykiska, sociala och existentiella
problem som rör identitet, trygghet och framtid. För det svenska samhället
uppstår humanitära, praktiska och politiska problem. En rimlig målsättning
har varit att mottagandet i Sverige inte skall skapa nya problem för de unga”.
(ibid, sid. 35). Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk
lagstiftning ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som
rör barn. Alla barn har samma rättigheter och ska behandlas likvärdigt. Att
tvingas vara från sina föräldrar, sitt ursprung och sin sociala kontext är i
regel till men för barn, men för vissa barn ibland ändå relativt sett bättre än
andra alternativ.
Fram till 1 juli 2006 var Migrationsverket (tidigare Statens Invandrarverk)
huvudman för de grupphem som fanns på olika platser i Sverige för asylsökande ensamkommande barn. Barnen kunde bo där fram till att de fått
permanent uppehållstillstånd. Cirka 50 % av de ensamkommande barnen
valde att bo hos släktingar /anhöriga (ibid). Ett grupphem formulerade sitt
syfte på följande sätt:
Grupphemmet i X-stad skall anordna mottagade för minderåriga 0–18 år som
anländer utan legal vårdnadshavare, nära anhörig eller annan ledsagare, så att
varje barns/ungdoms speciella behov, både rättsligt och socialt tillgodoses
samt att vistelsetiden används på bästa sätt i barnens/ungdomarns personlighetsutveckling.6

Man formulerade också vad som skulle göras/åtgärdas kring barnet på
grupphemmet. Till exempel anmälan till Överförmyndaren om behov av god
man, ekonomisk utredning, social utredning/föreberedelse för asylutredning,
kontinuerligt uppmärksamma barnets särskilda behov, ombesörja skolstart
och annan organiserad fritidssysselsättning för barnet, arbete för barnets
kontakt med sin familj/familjeåterförening, kontakter med socialtjänst och
frivilligorganisationer.
Möjligheter fanns vidare att placera asylsökande ensamkommande barn i
ett för barnet okänt familjehem eller vid behov på en behandlingsinstitution.
Socialtjänsten var i allmänhet inblandad för bedömning av boendeform för
det asylsökande barnet. Efter uppehållstillstånd flyttade barnen från Migrationsverkets gruppboenden till någon annan boendeform, som kunde vara ett
kommunalt grupphem.
Socialstyrelsen & Migrationsverket (2002) redovisade i sin skrivelse en
kartläggning om en rad brister i samhällets insatser. Bland annat konstaterades att det rådde betydande osäkerhet inom socialtjänsten om lämpliga placeringar/boendeformer och om ansvarsgränserna till andra myndigheter,
6

Verksamhetsplan 1997. Stencil, Grupphemmet i X-stad
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främst till Migrationsverket. Ytterligare allvarliga problem som beskrevs var
att barn som bott på Migrationsverkets grupphem hade hämtats av personer
som uppgav sig vara släktingar som tagit barnen hem till sig. Utredarna ansåg att problemen krävde en snabb lösning. Men problemen kvarstod.
Beträffande uppgiften som god man för ensamma flyktingbarn, hade
Socialstyrelsen konstaterat redan 1996, i ett remissyttrande över departementspromemorian (Ds 1996:58), att det rådde oklarheter om den gode
mannens uppgifter.7
Från och med den 1 juli 2006 gäller lagändringar i syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn. Initiativet till lagändringarna togs efter
ett samarbete mellan flera aktörer, bland dem Migrationsverket, Integrationsverket (som lades ner 1 juli 2007), Socialstyrelsen, kommuner, landsting, BO och frivilligorganisationer som exempelvis Rädda Barnen. Jag presenterar nedan i korthet vad ändringarna innebär. De oklarheter och otydligheter i ansvarsförhållandena mellan myndigheter som kunnat drabba det
enskilda asylsökande barnet förelåg alltså när studiens barn kom till Sverige.
De förbättringar som för närvarande genomförs tar dock lång tid i anspråk.

Olika myndigheters ansvar i mottagandet av
ensamkommande asylsökande barn från 1 juli 2006
I korthet innebär ändringarna att boendet för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner efter överenskommelse med Migrationsverket.
Motivet är att den kompetens och erfarenhet som behövs för att möta barn i
utsatta situationer finns inom kommunernas socialtjänst. Beredskapen och
kompetensen att ta emot barnen kan därigenom koncentreras till de kommuner som gör överenskommelse att ta emot ensamkommande barn.

Kommunernas ansvar
Genom lagändringen har ansvarsfördelningen mellan stat och kommun renodlats. Vidare har det förtydligats vilken kommun som ska anses vara barnets vistelsekommun och därmed ha ansvaret för barnets boende. Kommunen
ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Migrationsverket och socialnämnden ansöker till Överförmyndaren om god man för barnet.

7

Barnombudsmannen tog i flera sammanhang upp brister när det gällde mottagandet av de
ensamkommande barnen, bl.a. i en debattartikel i DN 020923.
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Gode mannens roll
Förordnande av god man ska göras så snart som möjligt. Gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (oftast förälders) ställe och
ska därmed ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det ligger däremot inte i den gode mannens uppgift att sköta den
dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Inte heller har gode mannen
någon försörjningsplikt gentemot barnet. När det gäller att företräda barnet
vid den rättsliga prövningen av asylfrågan är detta en uppgift för det offentliga biträdet. Det betyder att det är den gode mannen som har det avgörande
inflytandet över frågan om barnets boenden, bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och i vilken skola barnet ska gå osv.

Den särskilt förordnade vårdnadshavarens roll
Om barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige, permanent eller tidsbegränsat, ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om eller
anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Om
barnet inom kort (ett par månader) efter beviljat tillstånd fyller 18 år kan den
gode mannen kvarstå till myndighetsdagen. Då barnet beviljats uppehållstillstånd kommer ställföreträdarens (den särskilt förordnade vårdnadshavarens)
arbete mera att inriktas mot den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Landstingets ansvar
Staten har genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting överlåtit sitt ansvar för hälso- och sjukvård för asylsökande till landstingen. Detta innebär att de ensamkommande barnen ska behandlas på samma sätt och på samma villkor som övriga barn som är bofasta i Sverige.

Migrationsverkets ansvar
Migrationsverkets ansvar för asylsökande ensamkommande barn innebär:
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Ta emot och pröva ansökan om asyl, vilket bl.a. innefattar
åldersbedömningar och efterforskning av barnens vårdnadshavare
Handlägga frågor om rör ekonomiskt bistånd till barnen
Arbeta med återvändande för de barn som inte beviljas
uppehållstillstånd

I Migrationsverkets uppdrag ligger också att göra prognoser och planera för
behovet av mottagningsplatser för ensamkommande asylsökande barn och
ungdomar. Migrationsverket har vidare ett övergripande ansvar för beredskap och kapacitet för mottagande av skyddsbehövande med uppehållstillstånd i kommunerna, vilket inkluderar ensamkommande barn. Migrationsverket tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn med beviljade
uppehållstillstånd. Man anvisar asylsökande barn till kommunerna och administrerar ekonomiska ersättningar till kommunerna.

Sammanfattning av myndighetsaktörer och organisationer
som arbetar för de ensamkommande asylsökande barnen
Det har framgått att det formella nätverket kring de asylsökande barnen i
Sverige innefattar många aktörer. Som framgår nedan är det ett antal olika
myndigheter som möter barnen. Samtidigt så finns det ett stort engagemang
hos många frivilligorganisationer: Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. Det
ställs stora krav på en fungerande samverkan i nätverket kring det enskilda
asylsökande barnet för att barnet ska gynnas av alla goda intentioner.
Följande aktörer bildar samhällets formella stöd för de ensamkommande
asylsökande barnen:
 Migrationsverket
 Kommunen
i. Socialtjänst och boendeenheter
ii. HVB-hem och familjehem
iii. skola
 Landstinget
i. Asylhälsovård
ii. BUP
iii. Övrig sjukvård
 God man
 Juridiskt ombud
 Frivilligorganisationer, t.ex. Rädda Barnen, Röda Korset,
KFUM
 Religiösa församlingar

Avslutande kommentar
Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn i Sverige har genomgått
en stor förändring sedan den 1 juli 2006. De myndigheter och frivillligorganisationer som är inblandade i mottagandet och arbetet är och har varit
desamma under åren. Det förändrade mottagningssystemet var avsett att
förbättra för de ensamkommande barnen genom bland annat ett förtydligan25

de av de olika myndigheternas uppdrag. Kommunerna har fått ett tydligt
ansvar för boende och omhändertagandet av de ensamkommande asylsökande barnen.
I nästa del presenterar jag en sammanställning av tidigare forskning och
därefter studiens teoretiska förankring.
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DEL II TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI

Del II består av två kapitel. Forskningsområdet avgränsas i kapitel 4, där jag
också gör en genomgång av tidigare forskning utifrån studiens övergripande
syfte. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsläget som utgångspunkt för teorikapitlet och studiens metod.
I kapitel 5 presenteras de teoretiska begrepp och den teoretiska referensram som varit grundläggande för studiens uppläggning och genomförande.
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Kapitel 4. Tidigare forskning om
ensamkommande barns livsvillkor

Inledning
I föregående kapitel har jag med stöd av tillgänglig historik och statistik
genomfört en bred kartläggning av omfattningen av de ensamkommande
barnens rörelse över gränserna och med tonvikt på specifikt svenska förhållanden. I det här kapitlet gör jag en genomgång av det nuvarande forskningsläget utifrån min studies övergripande syfte. Jag börjar med att motivera en
avgränsning av mitt forskningsområde. Därefter presenteras den litteratursökning som jag gjort inom området. Det ska redan här framhållas att den
forskningsmässigt baserade kunskapen om specifikt de ensamma barnen på
flykt inte är särskilt omfattande, och självfallet betydligt mindre omfångsrik
än den gedigna kunskapsbank som migrationsforskningen om barn generellt
utgör. Framför allt saknas uppföljningsstudier av de ensamma barnen, och
det finns således ingen generell kunskapsbild om just dessa barn. Det finns
heller ingen svensk forskningstradition inom detta område. Temat är gränsöverskridande multidisciplinärt på den internationella arenan. I korthet kan
man med Eide (2005) kategorisera forskningen i tre huvudområden: organisationsstudier, psykosociala studier och studier med inriktning på barns rättigheter. Det framgår av denna uppdelning att många discipliner
representeras inom forskningen. I detta kapitel ska jag först göra en avgränsning av mitt eget forskningsområde.

Avgränsning av forskningsområdet
Då barn i migration är i fokus för litteratursökning jämfört med ensamma
barn i migration är den vetenskapliga publiceringen mycket omfattande. Inte
minst kan man finna svenska studier/uppföljningsstudier av flyktingbarn
som kommit tillsammans med förälder/föräldrar. Här finns under senare år
publicerat exempelvis uppföljning av förskolebarn från Iran (Almqvist,
1997); uppföljning av bosniska barn (Angel, Hjern & Ingleby, 2001); studier
av hur barn hanterar asylsituationen psykologiskt (Löwen, 2006); barn och
flyktingskapets situationen och möjlighet (Fjällhed, 2009); skyddsfaktorer för
barn i exilsituationen (Goldin, 2008). Studierna visar bl.a. föräldrarnas be29

tydelse för hur barnet mår i exillandet. Många studier har också direkt lyft
fram skolans stora värde för flyktingbarn i exil, exempelvis Wigg (2009).
Mot bakgrund av mitt formulerade huvudsyfte och mina forskningsfrågor
som har fokus på de ensamkommande asylsökande barnen och deras nuvarande livsvillkor som unga vuxna, kan det vara skäl att motivera det forskningsområde som ska fungera som inspirationskälla för min egen studie. Det
finns åtminstone tre motiv för att begränsa mitt forskningsområde till de
ensamkommande asylsökande barnen specifikt.
För det första visar aktuell forskning att ensamkommande barn är en särskilt psykosocialt utsatt grupp jämfört med barn som kommer tillsammans
med sina familjer. Familjer som söker asyl befinner sig under andra omständigheter än de barn som söker asyl som ensamkommande. Och villkoren för
socialisation efter permanent uppehållstillstånd är också självklart annorlunda för flyktingbarn som kommer med sina familjer än för de ensamkommande barnen. Detta ska jag närmare redovisa nedan.
För det andra, som bland annat framgått i kapitel 3, så har de ensamma
barnen uppmärksammats av FN genom UNHCR:s definition/avgränsning
som en egen riskgruppskategori. Därmed har man tydliggjort att barnen behöver särskild uppmärksamhet – inte minst när det gäller mottagandet i de
olika länder barnen kommer till.
För det tredje är det av stor betydelse hur de ensamkommande barnen
bemöts i mottagarlandet, vilket också har uppmärksammats i den forskning
som hittills producerats. I Sverige har bland annat den ökade informationen
om de ensamkommande barnen lett till förändringar i mottagandepolicyn (se
tidigare i kapitel 3).

Forskningsläget
Med den avgränsning jag gjort av forskningsområdet följer att sökorden för
nuvarande forskningsläge främst ska fånga den forskningsrapportering som
gäller de ensamkommande asylsökande barnen.
Litteratursökningen har således genomförts på sökorden unaccompanied
minors, separated children, asylumseeking children, refugee children med
tilläggsorden follow up, longitudinal studies i databaser som Academic
Search Premier (ebscohost) Medline(Pubmed), Psychinfo, Social Service
och Diva8. Sökorden användes både med och utan tilläggstermer. Jag har
också sökt upp och valt ut peer review-artiklar som är av sent datum och
som jag uppfattar som relevanta. Med ovan nämnda key words fångades 226
artiklar i peer reviewed scientific journals (2009-03-01). Slutligen ska nämnas att ett par forskare har gett ut en publikation av tidigt datum, som fortfarande finns i många forskares referenslista. De kan alltså antas förmedla
8

Diva är en databank som samlar forskning vid de nordiska universiteten.

30

generell kunskap närmast av handbokskaraktär om de ensamkommande barnen. Ressler, Boothby & Steinbock: Unaccompanied children – care protection in wars, natural disasters and refugee movement (1988) är en sådan
handbok som också kan markera begynnelsen av en ackumulerad systematisk kunskapsbank om de ensamkommande barnen.
Med dessa publikationer som utgångspunkt ska jag försöka ge en kortfattad överblick av forskningsläget genom att lägga fram ett urval av dem och
främst de av senaste datering. Jag kommer i första hand att ge en slagsida åt
resultaten, men även att snegla åt metodsidan. Det är också av vikt att notera
att de studier som publiceras under de senaste åren till stor del hämtar sina
data från en period som täcks av min egen studie.
Först kan konstateras att mycket få publikationer fokuserar på de ensamkommande barnen. Ibland kan man finna kategorin ensamkommande barn i
jämförelse med andra kategorier, till exempel barn i flyktingfamiljer eller en
normalgrupp barn från landets majoritetsbefolkning i mottagarlandet. Man
kan också uppmärksamma att påfallande många av studierna, oavsett storleken på materialet, har som syfte att göra bedömningar av de ensamkommande barnens erfarenheter av trauma, stress och av deras mentala hälsa, främst i
termer av PTSD och med mätinstrument som anpassats därefter. En tredje
slutsats, utifrån rådande kunskapsläge, är att många studier efterlyser uppföljningar av ensamkommande barn. I det följande delar jag upp rapporteringen i huvudsak i tre avsnitt: forskning om varför barn migrerar ensamma,
forskning om hur barnen mår samt forskning om ensamkommande barns
socialisation. Det sista avsnittet avslutas med några rader om långtidsuppföljningar samt en kort genomgång av den nordiska forskningstraditionen,
främst Eides 10-årsuppföljning av ensamkommande flyktingbarn till Norge.

Varför migrerar barn ensamma?
Antalet migranter har fördubblats de senaste 25 åren, och nära 200 miljoner
människor i världen lever i ett annat land än i födelsenationen (Tamas &
Palme, 2006). Många barn flyr till närbelägna länder, men också inom landet. Internflyktingproblematiken är ett stort problem i världen med många
ensamma barn, framför allt i en del länder i Afrika och Latinamerika, som
t.ex. Sudan och Colombia (ibid). Femtiosex miljoner migranter finns i Europa (inräknat den europeiska delen av f.d. Sovjetunionen) och endast 5 % av
internationella migranter i Europa utgörs av flyktingar och asylsökande
(GCIM, 2005). Migration är resultat av en komplex samverkan mellan strukturer på olika nivåer mellan samhälle och individ. Beslut att migrera bygger
på den egna individens och familjens personliga historia, resurser, samverkan med nätverk i mottagarlandet och i vilken utsträckning migration från
det aktuella landet är institutionaliserad (ibid). Det här innebär att det finns
en selektion i urvalet av barn som bereds möjlighet att migrera till Europa
och Sverige. Internationell migration är sällan spontan, vilket innebär att det
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krävs noggranna förberedelser med planering för att möjliggöra migration
över nationella gränser (O´Conell Davidsson & Farrow, 2007). Push- och
pullfaktorer är centrala begrepp som används för att förklara flyktingströmmar. Med pushfaktorer menas krafter som stöter ut människor ur regioner,
länder eller ur en större areal av en hel kontinent. Krig, brist på vatten och
mat samt arbetslöshet är typiska pushfaktorer. Pullfaktorer kan identifieras i
länder och områden som attraherar människor i migration. Bättre levnadsvillkor, fred, bilder av ett land som ”ett paradis” och släktingar i landet är
typiska pullfaktorer (Soydan, 1998, sid. 20–36).
Det stora antalet vuxna som av olika skäl migrerar innebär också att
många barn berörs eller själva migrerar i de olika delarna av världen, framhåller Whitehead & Hashim (2005). I denna skrift fokuseras på barn som
lämnats kvar hemma och barn som migrerar ensamma, separerade från sina
föräldrar. Cirka 600 miljoner av världens befolkning under 18 år lever i dag i
fattigdom, inklusive 186 miljoner arbetslösa som är i åldern mellan femton
och tjugofyra år. Orsakerna till att människor förflyttar sig såväl inom som
över gränser är många och varierande.
O´Conell Davidson & Farrow (2007) redovisar de begrepp som används
inom migrationsdebatten i dag, inklusive begreppet ”migration”, och som
inte alltid är lätta att avgränsa. Olika stater använder olika begrepp för att
definiera kategorier av migranter: t.ex. legal eller illegal; frivillig eller tvingad; permanent eller tillfällig; arbetskraftsmigration eller migration för familjeåterförening; smuggling eller trafficking, osv. Dessutom sätts etiketter på
migranterna som ”asylsökande”, ”säsongsarbetare” och så vidare. Beroende
på begreppsmässiga problem är det svårt att producera tillförlitliga beräkningar och bedöma omfattningen av antalet individer och familjer som
migrerar i världen. Det är stora brister och låg kvalitet hos datakällorna
(ibid). Skillnaderna är också stora mellan olika länders dokumentationer av
människor i migration, och statistik förs inte på ett standardiserat sätt. Många
nyckelkällor för generell information om migration är inte uppdelade efter
ålder. Vidare är det komplicerat med migration som är ”irreguljär” (som vi i
Sverige kallar ”papperslösa”), dvs. personerna befinner sig i ett land utan att
registrera sig. Dessa svårigheter förstärks när det gäller att uppskatta antalet
barn som berörs, eftersom barn i allmänhet inte uppmärksammas skilda från
vuxna i statistiken (ibid).
De ensamkommande, asylsökande barnen i olika delar av världen kan betraktas som en avgränsad kategori barn inom ett större övergripande sammanhang – barn i migration, enligt Whitehead & Hashim (2005). Forskningen inriktad mot ensamma barn i migration kan delas in i följande sex delområden, enligt dessa författare: Child labour, Bonded slave labour, Trafficked children, Street children, Child refugees, Aids Orphans. Barnmigranter hamnar således i denna kategorisering av forskningen bland barn
som utsatts för kriminalitet, bland allvarligt sjuka barn och bland barn som
lever eller arbetar på gatan. Kategoriseringen av barnens motiv bygger alltså
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ofta på barns ”independent” migration, det vill säga oberoende av vuxna. I
de flesta fall har dock barnen inte själva varit informanter. Vidare är det ofta
en sammanblandning mellan barns olika skäl. Ett antal push- och pullfaktorer förekommer samtidigt, varför en renodlad kategorisering resulterar i en
alltför grov och förenklad bild av den komplexa verkligheten (ibid).
O´Conell Davidson & Farrow (2007) försöker själva belysa barn i migration från olika synvinklar; barn i arbetsmigration, barn i utbildningsmigration och barn som migrerar av andra orsaker. Fokuseringen i forskning och
politik – men också bland frivilligorganisationer – på ensamma asylsökande
barn och barn som är offer för trafficking har skymt sikten för en bred och
allsidig förståelse och kunskap om barn som migrerar, enligt författarna. De
anser vidare att de flesta forskare utgår ifrån att barns migration inte gynnar
det enskilda barnet och att man enbart fokuserar på de negativa aspekterna
av migration utan att ta upp eventuella fördelar för individen. Härmed tenderar man att se migranter som offer snarare än som aktörer. Motiven bakom
varför barn migrerar på egen hand ”oberoende” av föräldrarna kan sammanfattas enligt följande (ibid).
Barn i arbetsmigration

Ett centralt motiv bakom barns ”independent migrations”, och som barnen
själva framhåller, är behovet och önskan att skaffa sig en inkomst. Flera
studier rapporterar att många föräldrar aktivt stöder sina barn att migrera för
att skaffa sig en bättre framtid (se t.ex. Save the Children , 2006).
Barn i utbildningsmigration

Relationen mellan utbildning och arbete är komplex och varierar beroende
på kontexten. Några källor argumenterar för att det finns ett samband mellan
barn som inte går i skola och benägenhet för barn på landbygd att migrera
för att arbeta (Castle & Diarra, 2003, i O´Conell Davidson & Farrow, 2007).
Andra framhåller att barn migrerar därför att de är missnöjda med att föräldrarna inte låter dem gå i skola. (O‟Conell Davidson & Farrow, 2007). Det är
komplicerat att skilja ut migration av utbildningsskäl från andra orsaker.
Andra orsaker till att barn migrerar

Här beskrivs andra skäl och omständigheter både i samhället och/eller i
familjen än de ovan beskrivna bakom att barn migrerar oberoende av vuxna.
Politisk instabilitet, korruption, väpnade konflikter, naturkatastrofer, fattigdom, hot, rädsla för rekrytering till arméer är orsaker till barns migration.
Våld och hot mot den egna säkerheten i hemmet, misshandel eller sjukdomar, såsom hiv/aids, är andra orsaker till barns oberoende migration,
enligt O´Conell Davidson & Farrow (2007).
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Forskning om barnens psykiska hälsa
Av forskningspubliceringen att döma, har en stor del av den internationella
forskningen om de ensamkommande barnen under senare år fokuserat på en
bedömning av barnens mentala hälsa när de kommit till mottagarländerna.
Ensamkommande barn visar sig ha högre frekvens av olika psykiska symtom
vid ankomsten till exillandet jämfört med barn i flyktingfamiljer och barn i
icke-kliniska sammanhang i mottagarländer.
Fokuseringen på barns traumatiska erfarenheter och stress i hemlandet
och under flykten visar en särskilt hög förekomst av symtom för de ensamkommande barnen i de flesta av de studier som sökts upp. Barnen visade
allvarliga symtom på ångest, depression och PTSD (se t ex. Bean, EurelingBontekoen & Spinhoven, 2007; Derluyn, 2005; Derluyn & Brokaert, 2008;
Ehntholt & Yule, 2006; Sourander,1998); risk för att utveckla psykopatologi
jämfört med barn som kom med sina familjer och/eller var bofasta i landet.
(se t.ex. Bean, Derluyn, Euerlings, Broekaert & Spinhoven, 2007, Wiese &
Burhorst, 2007).
Men här finns också resultat som fokuserar på barnets potential till resilience (motståndskraft). Stresserfarenheter kan också hanteras med Förmåga
till coping (Hodes, Jagdev, Chandra & Cunnif, 2008); och empiriskt prövade
förslag till bemötande i exillandet: t.ex. satsning på skolresurser och stöd/
behandling tidigt i mottagandet för att hjälpa barn med traumasymtom
(Rousseau, Benoit, Gauthier, Lacroix, Alain, Rojas, Moran & Bourassa,
2007; Kohli, 2007). Några forskare framhåller kontrasten mellan att se barnens behov ur olika perspektiv, det psykologiska och det juridiska (Derluyn
& Broekaert, 2008) Andra forskare framhåller vikten av att inte se barnen
enbart som offer utan som aktörer i sina liv (Montgomery, Rousseau &
Shermarke, 2001).
Villkoren och mottagningssystemen varierar mycket för ensamkommande
asylsökande barn i olika länder. I studierna ovan har data samlats in vid olika
tidpunkter efter ankomsten. Bedömningen av barnens psykosociala situation
kan sålunda ha genomförts då barnet söker asyl vid ankomsten, efter en kort
eller lång tids väntan, eller efter att ha fått permanent uppehållstillstånd. I
min egen sammanställning (Hessle, 2001) av hundra ensamkommande asylsökande barn, bedömdes barnen kort efter ankomsten, dvs. inom några veckor i asylsituationen.
Det ska slutligen nämnas att en del studier tar fasta på att trauman i ursprungslandet har olika innehåll och drabbar barn på olika sätt. Kulturellt
ursprung skapar således specifika förutsättningar för risksituationen i exillandet (se t.ex. Trang & Winnie, 2008). Olikheter mellan västerländska individualistiska tänkesätt och ett kollektivistiskt förhållningssätt kan ha betydelse i etableringsprocesser i mottagarlandet (Stevens & Vollebergh, 2008).
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Forskning om ensamkommande barns socialisation
i exillandet
Integration är ett komplicerat och omdiskuterat begrepp i vårt eget land .
Westin (2009) presenterar olika tolkningar och olika sätt att förstå och se på
integration. Men integration är det begrepp som används internationellt för
att rikta uppmärksamheten på migranters delaktighet i exillandets olika samhällsinstitutioner. En fungerande integration som innebär delaktighet i det
svenska sammanhanget är en viktig målsättning i den svenska integrationspolitiken. Genom den statliga integrationsutredningen (SOU 2006:73) har
begreppet problematiserats i Sverige. Eftersom jag följer barn/ungdomar till
vuxen ålder in i det svenska samhället, anser jag att socialisationsbegreppet
och etableringsbegreppet är mer relevant som referensram än integrationbegreppet i min studie (se kapitel 5).
Forskningen om ensamkommande barn i Norden domineras av norsk
forskning. Eftersom mottagningsvillkoren i Norge liknar dem i Sverige vid
den tidpunkt då studiens barn kom, finns det också av detta skäl anledning
att lyfta fram studier från Norge i det här sammanhanget. Eide (2005), Hushagen (1997), Solberg (1997) och Hjelde & Stenerud (2004) är några norska
forskare med studier om ensamma minderåriga flyktingbarn. Enligt Eide
(2005) är en stor del av aktuell forskning när det gäller de ensamkommande
barnen i Norge präglad av ad hoc-inställning och försök att lösa akuta problem. I sin avhandling delar Eide (2005) in den norska forskningen om ensamma barn i tre olika områden, som tidigare framhållits: organisation, rättigheter och psykosociala frågor. Forskningen har till stor del fokuserat på
barnens psykosociala situation. Rapporterna tar upp individuella aspekter
och psykologiska konsekvenser av den utsatta situation de ensamkommande
barnen befinner sig, enligt Eide. Centrala teman som tas upp är väntetiden
efter ansökan om permanent uppehållstillstånd, traumaerfarenheter i hemlandet och under flykten. Vidare vilka bemästringsstrategier som varit möjliga för barnen. Frågor kring familjeåterförening är centrala, liksom vilken
den bästa placeringsformen är för ensamma flyktingbarn.
Hushagen (1997) menar att den viktigaste integrationshämmande omständigheten i de ungas liv i Norge är den ”hårda praxisen” när det gäller
möjligheter till återförening med familjerna i Norge. Familjerna ansöker om
att få förenas med sina barn i Norge och får negativa svar på sina ansökningar. Detta påverkar barnets hela livssituation i Norge.
När det gäller olika placeringsformer så finns det inte några enkla svar för
ensamma flyktingbarn utifrån rapporterna. Det har gjorts försök att föra diskussion om olika viktiga områden att beakta när det gäller omsorgen av de
ensamma flyktingbarnen. (Hushagen, 1997; Solberg, 1997). I dessa sammanhang refereras till Ressler, m fl (1988). I diskussionen är alla överens
om följande väsentliga teman. Ska omhändertagandet vara minoritets- eller
majoritetsbaserat? Är kommunalt grupphemsboende eller familjehems35

placeringar att föredra? Vikten av kontinuitet under uppväxten och respekt
för barnets kulturella bakgrund är självklara hänsynstaganden som måste
gälla (CRC art. 20 1989; Ressler, m fl., 1988)
Unaccompanied children should, whenever possible, be placed in culturally
similar families. Small group homes that are integrated in the host community and staffed by culturally similar adults should be considered when placements in culturally similar families are not feasible (…). Majority family care
for unaccompanied children under fourteen years of age should be considered
when culturally similar family placements are not available. (Ressler, m fl.,
1988, sid. 346 )

En annan studie som också fokuserar på de psykosociala förhållandena,
redovisar Hjelde & Stenerud (2004). De tar upp tre aspekter som de betraktar
som centrala när det handlar om att försöka förstå de ensamma minderåriga
flyktingarna: 1) att förstå den stora mångfald barnen representerar; 2) att
förstå förhållandet mellan den unge och samhällskontexten runtomkring, där
de pekar på ”grenseovergangerne” i den relationen; 3) att förstå den taushet,
(sv. tystnad) dessa barn förmedlar i förhållande till vuxna runt omkring dem
och till forskare som studerat fältet. Eide (2000) beskriver också barnens
fåordighet som ”det tause landskapet” och gör olika tolkningar om varpå
detta beror.

Om uppföljningar av ensamma minderåriga
flyktingbarn
Som tidigare framhållits finns det bara ett fåtal studier som följer de ensamkommande barnens integration i mottagarlandet, däremot efterlyses uppföljningstudier av barnen. I de få uppföljningar som genomförts med ensamkommande barn har det gått ett till fyra år efter ankomsten, varför barnens
socialisation och etablering in i vuxen ålder är svår att predicera
(Montgomery, 2008).
En epidemiologisk ettårig uppföljningsstudie av 582 ensamma flyktingbarn i Holland, 12–18 år, ska nämnas här (Bean, m fl., 2006). Ettårsuppföljningen visar att mer än hälften av barnen rapporterade allvarliga psykiska
problem. Det fanns ett starkt samband mellan barnens tidigare traumaerfarenheter och deras psykiska belastning. Författarna framhåller att dessa
problem inte bara är allvarliga utan också av kronisk natur.
En mindre kvalitativ uppföljning av ensamkommande unga har genomförts i Sverige. Studien bestod ursprungligen av trettiofyra flyktingar, 16–26
år, placerade i en kommun i Sverige. Syftet var att beskriva hur ensamkommande unga vuxna flyktingar upplever sin livssituation sju år efter att de fått
permanent uppehållstillstånd. Elva av dessa deltog i denna studie. Merparten
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av dem uttryckte att de var nöjda med sina liv. Tyvärr var som framgått bortfallet stort, man saknar information från merparten av de unga vuxna (Wallin
& Ahlström, 2005).
Det finns ett par uppföljningar som kan betraktas som udda i detta sammanhang, till exempel Kinzie, Bohnlein,Leung & Moore (1990), som följde
upp barn efter tre år i USA, vilka flytt massakern i Kambodja; och Rousseau,
Drapeau & Rahimi ( 2003) som följt upp kambodjanska ungdomar efter fyra
år i Canada. Studien av Kinzie, m.fl. (1990) visade bland annat att de unga
som lyckats återetablera kontakt med minst en familjemedlem mådde bättre
än de andra. I studien i Canada visade forskarna bland annat att ungdomar
vars familjer utsatts för extremt politiskt våld tenderade att rapportera om
god social anpassning och mindre psykiska problem jämfört med de ungdomar som varit mindre exponerade för våldet. Dock är generaliserbarheten av
dessa undersökningar till svenska förhållanden tveksam på grund av den
avgränsade och specifika historiska situationen och de annorlunda villkor
som dessa barn fick vara med om.
Långtidsuppföljningar är alltså sällsynta, men kan visa upp överraskande
resultat. Montgomery (2008) kommenterar i en nyligen publicerad rapport
den tidigare refererade studien av Bean, m.fl. (2007) om ensamkommande
barns massiva psykologiska symtombelastning efter ett år i mottagarlandet.
Det är uppenbart att korttidsuppföljningar och långtidsuppföljningar ger
olika resultat, enligt Montgomery, som hänvisar till en egen studie i Danmark av barn och ungdomar från Mellanöstern i en så lång tidsutdräkt som
åtta till nio år efter ankomsten. Hon slår i sin uppföljning fast att problem
efter ankomsten inte har något samband med de eventuella problem ungdomarna visade upp åtta till nio år senare. Montgomerys egen uppföljningsstudie gällde dock barn som kom till Danmark med minst en förälder.

Eides 10-årsuppföljning av ensamkommande barn in i vuxen
ålder
Inom den nordiska forskningstraditionen på detta område väljer jag att lyfta
fram en norsk uppföljning av ensamkommande minderåriga barn som kom
till Norge och sökte asyl under 1990-talet. Det är Eides 10-årsuppföljning av
ensamkommande barns utveckling i Norge (Eide, 2000). Det finns en del
paralleller till min egen studie.
Eides undersökning handlar om uppväxten in i vuxenåldern för minderåriga ensamkommande barn i Norge under tio år efter ankomsten. Materialet
består av en registerundersökning och en kvalitativ intervjustudie. Samtliga
ensamma minderåriga (n = 511) som blev bosatta i kommuner under
1989–1992 följdes upp tio år senare i registermaterialet. Tjugofem intervjuer
genomfördes med ett urval av dessa. Undersökningen visar att de ensam37

kommande barnen är en utsatt grupp i det norska samhället. Men, många har
klarat sig bra även om de haft en bakgrund i ett hemland i krig, saknat sina
föräldrar, haft förväntningar som grusats, upplevt konflikter och sammanbrott/separationer i omsorgen, både i hemlandet och i Norge. Rapporten
uppmärksammar särskilt de nu vuxnas förhållanden när det gäller omsorgssituationerna och skolan. Vidare har myndigheternas insatser varit i fokus.
Eide menar att de ungas upplevelse av ”bemästring” och ”social anknytning” har en avgörande betydelse för de minderårigas utveckling. Bemästringen handlar om de ungas strategier att klara av att ta sig genom utbildning
och skaffa arbete. Social anknytning handlar om de ungas sociala nätverk.
Erfarenheterna från samtalen med de minderåriga gjorde det möjligt att se
ungdomarnas processer i en fasmodell. Ressler (1988) beskriver också faser
när det gäller de ensamma minderårigas utveckling, men dessa faser handlar
enbart om den första akuta fasen fram till dess att en omsorgsplacering genomförts med barnet. Vidare har dessa faser beskrivits utifrån myndigheternas behov att verkställa olika hjälpprogram. Det nya i Eides undersökning är att tids- respektive rumsaspekterna är inlagda i ett längre perspektiv,
där de olika faserna bygger på utsagor från de nu vuxna personerna från
tiden i hemlandet till nutid.
Här följer en kortfattad presentation av Eides fasmodell. Modellen omfattar fem tidsperioder, från situationen i hemlandet till den period som innehåller de ungas förväntningar inför framtiden. Faserna är:

Osäkerhetsfasen

Den här fasen startar redan i hemlandet före flykten/resan, och fortsätter
under en period i Norge, där barnen sökt asyl. Fasen präglas av uppbrott/
separation som sker från föräldrar/omsorgspersoner i hemlandet och hoppet
om en bättre framtid i exilen. Fasen präglas också av tillfälligheter när det
gäller vart den unge ska resa. Vidare präglas den första tiden i Norge av
former av förvirring i barnens liv.
Trygghetsfasen

Denna fas i Norge handlar om att ha en trygg uppväxtmiljö. Viktiga egenskaper i denna fas är tillit och stabilitet i omsorgssituationen. Många av de
minderåriga söker trygghet i det kända. Det kända kan vara kontakten med
omsorgspersoner med samma etniska bakgrund. Relationen/anknytningen till
den egna etniska gruppen blir också mycket viktig för många i denna fas.
Utvecklingsfasen

Många av de minderåriga upplever efter en tid i exil att boendet hos släktingar eller anhöriga inte innebar stabilitet och tillit utan konflikter som för en
del ledde till uppbrott/separation från familjen där man bott i Norge. Detta
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gäller särskilt de ungdomar som varit privatplacerade i familjer från den
egna etniska gruppen. Konflikt och integration är viktiga egenskaper i denna
fas. Fasen innebär för många en önskan om att närma sig det specifikt norska
och finna en mening i detta.
Etableringsfasen

I denna fas befinner sig de flesta vid intervjutillfället (informanterna är mellan 20 och 26 år). Att arbeta eller att befinna sig i utbildning är en väsentlig
del av etableringen. Ekonomisk och social självständighet är betydelsefullt.
Viktigt också att söka sig till ett samlivsförhållande. Många påpekar också
att relationen och stoltheten i förhållandet till hemlandet på nytt får betydelse, liksom kulturella värden och nationell identitet.
Framtidsfasen

Denna fas omfattar de ungas syn på framtiden och om de är positivt eller
negativt inställda. Framtidssynen handlar också om val av yrke och arbete.
De ungas föreställningar om situationen i hemlandet har betydelse, vilka
också omfattar tankar om repatriering och medborgarskap i det nya landet.
Försoning i förhållande till separationer och uppbrott är en viktig del i fasen.
Som framgått har Eides rapport särskilt uppmärksammat de nu vuxnas
förhållanden när det gäller erfarenheter av omsorgssituationen och skolan.
Många av de ensamkommande minderåriga har upplevt sammanbrott i omsorgen. Uppbrotten från släktingfamiljerna har ibland skett i samarbete, men
oftare i konflikt. De mest konfliktfyllda sammanbrotten/uppbrotten i placeringarna har fått konsekvenser för den unges hela psykosociala situation.

Sammanfattning
Utifrån en avgränsning av mitt forskningsområde, har jag i det här kapitlet
sökt sammanfatta den forskning med ensamkommande asylsökande barn
som ökat i omfattning de senaste åren, men som också har sina begränsningar. Min sammanfattning här ska ses som inspiration för min egen studie och
leder fram både till det följande teorikapitlet och till metodkapitlet. Jag
sammanfattar kunskapsläget i punktform.



Tillgängliga data präglas av en viss osäkerhet på grund av definitionsproblem och olika nationella sätt att registrera de ensamkommande barnen.
Det framgår av tillgänglig forskning att ensamkommande barn är
en psykiskt belastad grupp beroende på traumatiska och stressande livserfarenheter oavsett varifrån barnen kommer.

39











40

Många studier för fram resilience-tänkande för att förstå hur barn
hanterat de nya livsvillkoren i mottagarlandet mot bakgrund av de
traumatiserande och stressande erfarenheter som barnen bär med
sig från sitt hemland.
Olika kulturella/etniska ursprungsförhållanden skapar skilda förutsättningar för de ensamkommande flyktingbarnen, och kräver
därmed bl.a. ett bemötande i exillandet som tar hänsyn till barnets
tidigare livserfarenheter och kulturella förutsättningar.
Kollektivistiska och individualistiska förhållningssätt kan vara av
vikt att beakta i studier av flyktingbarns möten med nya kulturella
villkor i exillandet.
I de fåtal studier av ensamkommande barn som uttalar sig om
barnens etablering eller integration i exillandet, framhålls skolans
stora betydelse, vikten av ett socialt nätverk och boendemöjlighet
där barnets kulturella bakgrund respekteras.
Bristen på uppföljningar och longitudinella studier av ensamkommande barn till vuxen ålder är uppenbar.
En indelning i olika faser för de ensamkommande barnens erfarenheter in i vuxen ålder är resultat från den norska studien som
jag vill utveckla i min egen studie.

Kapitel 5. Teoretiska begrepp och teoretisk
referensram

Inledning
Övergripande forskningsfrågor för denna studie är följande. Under vilka
livsvillkor befinner sig de nu unga vuxna tio år efter ankomsten till Sverige?
Vad uppfattar de unga vuxna som viktiga bidragande förutsättningar för sin
etablering i Sverige? Vilka erfarenheter har de unga vuxna ansett som betydelsefulla i samband med de villkor som de mött i hemlandet och på vägen
till asyllandet?
Vad kan man således förvänta sig för svar på de frågor som dessa syften
leder till? Vilken teoribildning ska vägleda denna studie? Utan att gå in alltför detaljerat på undersökningens design (se kapitel 6), vill jag framföra att
det rör sig om en tioårsuppföljning av de ensamkommande barnen till vuxen
ålder i Sverige samt individuella livsförlopp i retrospektiv. En teoretisk referensram måste förhålla sig till denna tidsutdräkt. Utgångspunkten är sålunda
i korthet följande. Studiens första datainsamling utgörs av hälsointervjuer
med 100 ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under åren
1996–1997. Tioårsuppföljningen tar fasta på dels registerdata som tillhandahållits genom Migrationsverkets personaktsarkiv, dels intervjudata från ett
strategiskt val av 20 informanter av undersökningspopulationen. Från sekundärdata via Migrationsverket har jag valt ut och skapat enkla socialisationsoch etableringsvariabler som är knutna till de ungas etablering i Sverige:
eventuell familjeåterförening i Sverige, svenskt medborgarskap, arbete/studier, egen familjebildning. Intervjudata från uppföljningen är en fördjupning av registerdata. Intervjuerna har också fokuserat på informanternas
erfarenheter genom olika perioder i deras specifika livsförlopp till socialisation/etablering i Sverige.
I detta kapitel kommer följande teoretiska plattformar för mitt arbete att
presenteras. De kan härledas ur den tidigare forskningsgenomgången. I de
avsnitt som följer därefter kommer jag att motivera teorivalet i denna studie
mer utförligt.
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Begrepp som trauma, stress och resilience är viktiga för att
begripliggöra de påfrestningar som drabbar – alternativt de utmaningar som förstärker – barnens individuella förhållningssätt i
mötet med olika villkor.
Kulturmöte som tolkningsram för de nya sociokulturella villkor
som de unga möter i Sverige med de erfarenheter som de bär med
sig från sina ursprungsländer.
Socialisationsbegreppet som teoretisk plattform för att söka kunskap om samspelet mellan de unga och de villkor de möter i samhället under etableringen.
En sekventiell modell för barn i migration ska också tentativt ges
utrymme – dels för uppläggning av intervjun, dels som tolkningsram för utsagor i den retrospektiva intervjun.

Teoribildning om trauma, stress och resilience
Först och främst kan jag konstatera att den tidigare nämnda migrationsforskningstraditionen är fylld av olika stress- och traumabegrepp för att söka kunskap och förståelse för barn som kommit till Europa utan anhöriga. Stressoch traumateoretiska perspektiv är således en första begreppsmässig utgångspunkt. Garbarino, Kostelny & Dubrow (1991) framhåller betydelsen av
föräldrars omsorgsförmåga och stödet från det övriga sociala nätverket för
hur barn som utsätts för krig, övergrepp och organiserat våld klarar sig. Individuella faktorer som ålder, kön, barnets uppfattning av situationen, liksom
vilken sorts våld och fara som barnet utsatts för, har betydelse för hur det
enskilda barnet drabbas (Pynoos, 1993).
Det framgår av frågeformuläret vid det första datainsamlingstillfället
(bilaga 2) att intervjuerna tagit fasta på flera av de grundläggande faktorerna
för bedömning av barnens psykosociala situation vid ankomsten till Sverige.
Framför allt är det specifika frågor om traumatiska och stressande påfrestningar under olika perioder.
En annan iakttagelse från forskningsgenomgången är att barn/ungdomar
kan ha förmåga till personlig motståndskraft mot stress och trauma. Det
är vad man i litteraturen kallar olika former av resilience: en individuell
förmåga att hantera stressituationer, en motståndskraft som bär genom
stressförhållanden (Bonanno, 2004; Rutter, 1987; Werner, 1992).9 Resiliencebegreppet har under senare år, bland annat via empiriska studier i samband
med stora katastrofer, fått en allt mer vidgad betydelse. Framför allt har resilience kommit att ses som en allmänmänsklig förmåga att hantera traumati9

Närbesläktat begrepp är coping, det vill säga en individuell förmåga att bemästra svårigheter
och förändringar (se t.ex. Lazarus & Folkman, 1984).
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serande stressituationer (Bonanno, 2004). De som reagerar med psykiska
symtom på trauma i enlighet med kriterier i DSM IV är i minoritet, enligt
Bonanno (ibid). Resilience-teorierna har parallellitet i Antonovskys forskning om stress och återhämtning (Antonovsky, 2000). Antonovsky beskriver
att det avgörande viktiga i människors förmåga att hantera stress/trauma är
att uppleva en känsla av sammanhang (Sense of coherence) och för detta
krävs att kunna förstå tillvaron, att ha en tillit till att man kan finna lösningar
i svåra situationer och slutligen att man upplever det som meningsfullt att
försöka pröva lösningarna. Barn och vuxna som upplever känslan av sammanhang har en förmåga att hantera sin situation och på så sätt förebygga
stress och ohälsa (ibid). Motståndskraften mot stress har uppenbarligen samband med den grad av individuell betydelse som är möjlig att knyta till innehållet i stressen. Liknande resonemang för Garbarino, m.fl. (1991) med begreppet Representational competence (sv. gestaltningskompetens), det vill
säga förmågan att göra traumatiserande erfarenheter till en subjektiv meningsfullhet. Mycket traumatiserande erfarenheter för ett barn är förlusten av
vårdnadshavare. Men med en säkrad anknytning tidigt i livet är det möjligt
att buffra för personliga förluster. En trygg uppväxt i början av livet kan
enligt Garbarino, m.fl. (ibid) således bilda ett skydd mot starka stressmoment
senare i livet. Studier av flyktingbarn som förlorat anhöriga i kriget visar att
kapaciteten att bibehålla positiva minnen av föräldrarna kan hjälpa barnet att
kompensera för förlusten av föräldrarna som dog i kriget.

Kulturmöte
De utmaningar med de nya sociokulturella villkor som de unga möter när de
kommer till Sverige, belyses utifrån de erfarenheter de bär med sig från sina
ursprungsländer. Denna referensram har föreslagits från tidigare migrationsstudier i forskningsgenomgången. Från det första datainsamlingstillfället
med barnen i min studie föreligger kunskap om barnens ursprungsländer.
Jag har därför funnit det vara av värde för min egen uppföljningsstudie att
göra en utvidgad belysning av hur man skulle kunna beskriva mötet mellan
de unga migranterna och de svenska förhållanden där de ska etablera sig.
Man kan anta att många unga migranter rör sig från ett samhälle som i huvudsak varit uppbyggt på kollektiv gemenskap av informella kontakter till ett
samhällssystem där individen har ett stort ansvar samtidigt som staten via
formella system trätt in med större ansvar och stöd för individen. Stevens &
Volleberg (2008) påpekar vikten av att beakta dessa perspektiv i migrationsforskning. Den tydliga övergången från ett institutionaliserat kulturmönster
till ett annat har jag valt att benämna kulturmöte, väl medveten om den vaghet som avgränsar begreppet. Kulturbegreppet är komplext och mångtydigt
(Hannerz, 1996). Här används det dessutom i sammanhang då man vill begreppsfästa socialt överförda levnadsmönster i ett samhälle till individnivå.
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Det handlar om individuella erfarenheter av och möten i olika välfärdsystem.
Ofta börjar informanterna sin livsbana i ett samhälle där informella krafter,
familj/släkt och anhöriga tar ett stort ansvar för individens skydd, omsorg
och säkerhet. Men när de kommer till Sverige möter de ett välfärdssystem
med övergripande ansvar för skydd, omsorg och säkerhet för alla i landet.
Ansvaret är decentraliserat till alla kommuner. Förskolepersonal, lärare och
andra professionella representanter för det formella systemet ska, vid sidan
om familjen, ge individen stöd att utvecklas i det svenska samhället.
Ahmadi (2003, sid. 52–59) lyfter fram olikheter mellan den västerländska
individualistiska livsformen och vissa invandrargruppers ickeindividualistiska självuppfattning. I det västerländska tänkesättet betraktas individen som
”universums centrum” och som den högsta principen i samhället. Enligt
motsatsen, den holistiska uppfattningen, är människan en odelbar del av en
större helhet. Sjögren (2003) skriver om hur ett samhälle som vilar på synen
på individen som högsta värde ansluter sig till individualismen som ideologi.
Det motsatta fallet är, och här refererar Sjögren till Dumont (1986:25), ett
samhälle i vilket det yttersta värdet ligger i samhället som en enhet. Denna
ideologi benämns alltså som holism. Sjögren tolkar vidare holismen – i motsats till individualismen – som en gruppcentrerad ideologi med betoning på
relationer mellan människor.
Förmågan att arbeta, leva självständigt, ta initiativ och kunna fatta egna
beslut är viktiga egenskaper för att klara sig i ett samhälle som Sverige. Förberedelse i denna riktning börjar mycket tidigt exempelvis då små barn
uppmuntras att äta själva, klä på sig, osv. (Almqvist & Broberg, 2008). Hänsyn tas till barnets egen vilja som uppmuntras och respekteras. Den självtillit
som är grunden för den individuella självständigheten har dock en baksida.
”Ensamhet är självtillitens avigsida”(ibid).
I den utvidgade familj som är vanlig i de hemländer som studiens informanter kommer ifrån finns det oftast flera vuxna som hjälper barnen med
den dagliga omsorgen. Man lägger vidare betoningen på samhörighet i motsats till självständighet (ibid). Almqvist & Broberg (2008) skriver vidare om
hur skillnaden mellan dessa individualistiska och kollektivistiska utvecklingsmönster kvarstår upp i tonåren. I ett individualistiskt perspektiv finns
det ideal som att unga människor ska ”satsa på sig själva”, flytta hemifrån
innan de gift sig m.m. Detta förekommer nästan inte i t.ex. en islamistiskt
präglad kultur, där man i den utvidgade familjen räknar in förutom barn och
föräldrar, andra nära släktingar. Barnet växer upp i ett stort nätverk av kontakter. De vuxna delar ansvaret för att ge barnen omvårdnad och kärlek.
Barn som växer upp i utvidgade familjer upplever ofta en stark trygghet i sin
tillvaro, där det alltså finns många att vända sig till för stöd. Den utvidgade
familjens ansvar för medlemmarna i dessa samhällssystem är ett skydd för
medlemmarna på alla plan. Oftast tar också familjen ett ekonomiskt ansvar
för medlemmarna. Man hjälper varandra och tar ansvar för varandra (ibid).
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I Sverige har samhället genom utvecklingen av välfärdsstaten avsett att
underlätta det totala sociala ansvaret för familjen. Urbaniseringen ställde
dessa krav på samhället där omsorgen om barnen, de gamla och sjuka delvis
blivit samhällets ansvar. Svenska barn har många vuxenkontakter utanför
kärnfamiljen: förskollärare, fritidshemspersonal, lärare, m.fl. Barnen påverkas också på olika sätt i kontakten med dessa vuxna. De olika uppfostringsidealen i de olika välfärdssystemen påverkar rimligen barnets identitetsutveckling.
De frågor som ställts i den retrospektiva intervjun med de ensamkommande barnen i vuxen ålder ska bland annat fokusera på informanternas
erfarenheter och upplevelser av Sverige och det svenska utifrån tankar om
kulturmöten.

Socialisation som teoretisk plattform för etablering
i exillandet
Jag har tidigare beskrivit mitt sökande efter en lämplig teoretisk referensram
för att begreppsfästa den utveckling till deltagande i det svenska samhällslivet som de unga genomgått till vuxen ålder vid etableringen i Sverige. Den
internationellt vedertagna termen integration har som tidigare framhållits
problematiserats. (Integrationsutredningen i SOU 2006:73, Westin, 2009).
Internationellt används också begreppet ackulturation. Se t.ex. Choi & Madhavappallil ( 2009, sid.77), som framhåller att: ”Acculturation is a process of
adaptation and culture modification that occurs as a result of continuous
contact between two different and distinct cultures”. Ytterligare ofta använda
begrepp är settlement och resettlement. Ressler, m fl. (1988) använder dessa
begrepp för de situationer när det ensamkommande barnet av nödvändighet
genom beslut blir placerat (settled) eller omplacerat (resettled) i exilland
eller tredje land.
Rubriken för detta avsnitt innehåller två begrepp: socialisation och etablering. Formuleringen för tankarna till att socialisation och etablering relaterar
till varandra. Jag ska i det följande närmare beskriva relationerna mellan
dessa begrepp.
Jag har främst stannat vid begreppet socialisation i första hand som referensram för de ensamkommande barnens deltagande i samhällslivet i Sverige
in i vuxen ålder. Detta är en avhandling i pedagogik, en disciplin vars övergripande syfte kan sägas vara studiet av villkor och processer för socialisation och kunskapsbildning (Qvarsell, 2003).
Socialisation har historiskt definierats olika utifrån skilda synsätt på utveckling (development), framhåller Grusec & Hastings i standardverket
Handbook of Socialization: Theory and Research (2006). Synen på socialisation blir således beroende av både tid och rum, men en utgångspunkt är för
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närvarande att socialisation har ett livslångt förlopp – även äldre människor
har socialisationsutmaningar (ibid). Fokuseringen i detta standardverk är på
assistans till medlemskap i samhälleliga grupperingar, vilket tyder på ett
interaktionistiskt synsätt med individen som aktör. Avgränsningen av socialisationsbegreppet utifrån detta synsätt blir därför med nödvändighet tämligen vag:
Socialization… refers to the way in which individuals are assisted in
becoming members of one or more social groups. (ibid, sid. 1).

Jag har för min egen studie fastnat för den avgränsning som formulerats av
Ulf Janson. Denna tolkning av socialisationsbegreppet innefattar en ömsesidighet mellan individen och dess omgivning och ser individen som aktör i
dialog med kontexten.
Enligt Janson (citerad i von Greiff, 2000; sid. 42)
handlar socialisation… dels om överföring från en redan insocialiserad grupp
av människor och dels om en samkonstruktion mellan människor, ett skapande av sociala betydelser. Individen befinner sig samtidigt i dessa två socialiseringssystem. Det råder ett samspel mellan den socialisationskultur som
finns i ett samhälle och individens förmåga att socialisera in sig som individ.
Det är således fråga om en anpassning till rådande kontext men med möjligheter till nyskapande. Detta nyskapande kan utmana och på sikt även förändra kontexten.

Omsorgssituationen, fritiden, skolan samt vidare utbildning och arbete är
viktiga arenor för socialisation för de ensamkommande barnen/ungdomarna i
det svenska samhället. Frågor om erfarenheter inom dessa arenor har infogats i intervjuguiden. Omsorgssituationen inkluderar både informella och
formella kontakter med ansvar för barn/ungdomar. Fritiden berör både aktiviteter och sociala nätverk. Skolgång är självfallet en viktig aktivitet, inte
minst för att den också i vid mening innefattar vidareutbildning och arbete
inom kategorin Sysselsättning.
Socialisationskategorier som kan anses vara specifika för dessa unga vuxna lades till i uppföljningen. Erhållandet av permanent uppehållstillstånd, att
få svenskt medborgarskap, sysselsättning samt etablering i samlivsförhållande är kategorier som täcks av registerdata. Permanent uppehållstillstånd
är dörröppnaren till etablering och delaktighet i det svenska samhället. Socialisationen till svenska förhållanden börjar således individuellt vid denna
tidpunkt. Att efter flera år få svenskt medborgarskap innebär att man levt
utan ”vandel” (se vidare kapitel 8). Skola, utbildning och arbete/ vidareutbildning inom kategorin sysselsättning är viktiga aktiviteter för deltagande i
det svenska samhället. Därför har denna speciella nyckelfråga tillfogats i
socialisationskategorierna i denna undersökning. Samlivsförhållande, en
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term som jag lånat av Eide (2000) handlar om huruvida de unga vuxna bildat
familj eller inte. I den värld som de kommer från kan etablerande av en familj i deras ålder ha en stor betydelse (Nyberg, 2003). En mer ingående beskrivning av dessa specifika kriterier kommer att ges i samband med resultatredovisningen i kapitlen 8 och 9. Eftersom forskningsgenomgången påvisat betydelsen av boendeform, skolan och det sociala nätverket för de
ungas etablering i mottagarlandet, finns det anledning att särskilt lyfta fram
dessa områden i uppföljningsintervjun som fördjupning av registerdata.
Etableringsbegreppet har i svenskt synonymlexikon två olika betydelser:
att inrätta sig, sätta bo respektive att bli sin egen, starta egen rörelse. Att vara
etablerad har därför följdriktigt i samma lexikon fått synonymen att vara
inrättad och erkänd.
Etablering är enligt min uppfattning en socialisationskategori som tydligare än det generella socialisationsbegreppet fokuserar på den vuxnes aktiva
strävan att inrätta sitt liv och bli delaktig i samhället.
Etablering används här som begrepp för att beskriva de unga vuxnas situation när det gäller svenskt medborgarskap, bosättning, sysselsättning,
levnadsform och ekonomi.
Socialisationsbegreppet används i den här studien i enlighet med argumentationen ovan för barn/ungdomar <18 år.

Avgränsade tidsperioder i migration och etablering
I likhet med den norska uppföljningsstudien, vars utgångspunkter i vissa
avseenden liknar mina egna, har de unga vuxnas livsvillkor och erfarenheter
delats in i olika tidsperioder, före och efter ankomsten till mottagarlandet
(Eide, 2000). Jag har velat gå djupare in i de utmaningar som varje period
innehåller när det gäller stress-/traumaerfarenheter, samtidigt som jag noga
efterfrågat barnens/ungdomarnas strategier att klara av eventuella påfrestningar/ belastningar. Jag gör således en kategorisering av utmaningar i risker
respektive möjligheter i varje period (beträffande möjlighetsbegreppet, se
också Fjällhed, 2009).
Det innebär en särskild utsatthet att som minderårigt ensamt barn tvingas
lämna sitt land utan vuxenskydd, oftast i händerna på en okänd smugglare.
Basunderlaget för tidsindelningen härrör från den första datainsamlingsperioden, 1996–1997, då en bedömning gjordes av barnens psykosociala
hälsa med utgångspunkt från en intervjumall (se bilaga 2). Genom intervjusvaren var det möjligt att få en uppfattning om att det fanns specifika riskmoment i olika avgränsade tidsperioder i barnens migrationsförlopp. Enligt
gällande psykologisk kunskap är det absolut grundläggande för bedömningen av stressmoment i dessa faser om barnen upplevt att de haft skydd från
sina nära anhöriga, dvs. i första hand föräldrarna (Garbarino, m.fl., 1991). En
grovindelning i fem perioder har genomförts enligt följande: Uppväxten i
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hemlandet; Perioden då beslut fattades att skicka barnet; Flykten till exillandet; Asyltiden i Sverige i väntan på beslut om permanent uppehållstillstånd
och Tiden i Sverige efter permanent uppehållstillstånd.
I det följande avsnittet skissar jag med hjälp av intervjuutsagor från hälsointervjun vid Flyktinghälsovården 1996–1997 på en modell med särskilda
risker och möjligheter i de olika perioderna. Jag väljer här att belysa de olika
tidsperioderna i modellen med stöd av utsagor från det första mötet. Villkoren under dessa perioder ska fördjupas i intervjuer vid tioårsuppföljningen.

Trygghet/ Förtvivlan/
otrygghet tillförsikt

Osäkerhet

Ovisshet

Etablering

Figur 5 1 Modell för ensamkommande barns väg till och i exillandet till vuxen ålder

Uppväxttiden i hemlandet – trygghet eller otrygghet
De allra flesta som intervjuades vid mottagandet var i yngre tonåren och
hade tillbringat sin uppväxt i sitt hemland. Riskmoment i denna fas kunde
preliminärt i enlighet med intervjuerna och tidigare forskningsgenomgång
anses vara primära eller sekundära erfarenheter av krig, förföljelse och organiserat våld utan skydd från de närmast anhöriga.
Ett exempel från hälsointervjun åtta veckor efter ankomsten:
John, 16 år, från ett afrikanskt land
Mitt liv var ett bra liv innan problemen började, jag gick i skolan och det
gjorde mina syskon också, mamma var hemma…ja det var inget särskilt innan problemen började…min pappa mördades och jag hamnade i fängelse….jag orkar inte tänka på allt som hände….

Beslutsprocessen att skicka barnet – förtvivlan eller tillförsikt
Mina erfarenheter från intervjuer med barnen vid mottagandet gav insyn i att
beslutet att skicka barnet hade specifika orsaker och riskerade att drabba
barnen olika. Hur nära anhöriga agerade hade betydelse för barnens reaktioner på beslutet om flykt till ett annat land. Både reaktioner med förtvivlan
för att tvingas lämna och tillförsikt för att få möjlighet till ett liv i trygghet
och fred var vanliga reaktioner.
48

Ett exempel från hälsointervjun:
Aliza, 14 år, från Irak/Kurdistan berättar sex veckor efter ankomsten:
En kväll tittade min far allvarligt på mej och sa att jag skulle åka till ett
annat land ett par dagar senare. Jag fick en chock och började gråta. Sedan
sprang jag för att gömma mig. Jag var tvungen att göra som min far bestämt….

Flykten/resan – osäkerhet
Berättelserna från flykten var mycket varierande. I denna fas är barnet/ungdomen helt utelämnad utan vuxenskydd och ofta i händerna på en okänd
människosmugglare. Flykten/resan är en mycket riskfylld period för barnet
med ständig känsla av oro och rädsla inför vad som kommer att hända.
Ett exempel från hälsointervjun:
Akbar, 16 år, från Afghanistan berättar tre veckor efter ankomsten:
Jag åkte med hjälp av en smugglare från Kabul över gränsen till Tadjikistan
och sedan åkte jag tåg till Moskva. Jag bodde i Moskva under 7 månader
efter det att jag lämnat Afghanistan. Varje sekund var jag livrädd för den
ryska polisen. Tio gånger arresterade dom mej och slog mej. Och varje gång
var jag livrädd för att dom skulle skicka bort mej någonstans……kanske tillbaka till Afghanistan....

Asyltiden – ovisshet
Från forskningsgenomgången har påvisats att organiseringen av mottagandet
av barnet i exillandet och villkoren i väntan på beslut är av stor betydelse för
barnets välfärd. Riskmoment kan exempelvis förutsägas vara en långvarig
väntan i ovisshet, att inte ha några släktingar i Sverige, att inte förstå språket
och att inte kunna tolka meningen bakom det som sägs och upplevelsen av
ensamhet.
Ett exempel från hälsointervjun
Gloria, 16 år från Dem.Rep. Kongo berättar sex veckor efter ankomsten:
Jag har aldrig varit så rädd tidigare som jag är här i Sverige. I Kongo var det
krig, men man visste vem man kunde lita på. Här verkar alla så snälla. Det
kom vita unga män när jag gick till skolan och sa att om jag följde med dom
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så kommer dom att ge mej PUT10. Kan dom det? Min gode man har sagt att
jag inte ska bry mej om vad svenska killar säger. Det är svårt att vara i ett
land där man inte vet vem man kan lita på. Min kompis från Kongo har blivit
våldtagen av några svenska killar……..

Tiden i Sverige efter permanent uppehållstillstånd –
etableringsprocess
När de asylsökande får permanent uppehållstillstånd öppnas dörrarna till att
på allvar börja ett liv i Sverige. Mot bakgrund av tidigare forskning och den
bedömning som gjordes av barnen vid ankomsten till Sverige, är en påtaglig
utmaning att en stor del av de ensamkommande barnen var belastade med
allvarliga symtom på stress och trauma. Detta skulle exempelvis kunna innebära svårigheter i etableringen jämfört med andra asylsökande barn.
Den tioårsperiod som de har framför sig, och datainsamlingen via registerdata och intervjuer, ska förhoppningsfullt ge svar på dessa för undersökningen fundamentala frågor i enlighet med tidigare presenterade referensramar.

Sammanfattning
Mot bakgrund av denna studies forskningsfrågor har jag i detta kapitel gått
igenom studiens centrala teoretiska begrepp. Teorier för stress och trauma
respektive resilience har givit en tolkningsram för frågor om de ungas hantering av möten med olika livsvillkor under sin väg till och i Sverige samt
frågor om de livsvillkor de nu unga vuxna befinner sig i tio år efter ankomsten till Sverige. Kulturmötesbegrepp ska kasta ljus över de utmaningar med
de nya sociokulturella villkor som de unga möter när de kommer till Sverige,
belysta utifrån de erfarenheter de bär med sig från sina ursprungsländer.
Olika socialisationskategorier har jag valt som underlag för att klargöra vad
de unga vuxna uppfattar som viktiga bidragande förutsättningar för sin etablering i Sverige, som t.ex. att få svenskt medborgarskap, att ha en meningsfull sysselsättning och ett socialt nätverk. Slutligen har jag skisserat en
modell med specifika risker och möjligheter i samband med de villkor som
de unga mött i hemlandet, på vägen till asyllandet och under åren i mottagarlandet. Modellen har använts vid konstruktion av uppföljningsintervjun och i
analys av data.
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DEL III METOD OCH EMPIRI

Denna del utgör studiens metod och det empiriska underlaget. I kapitel 6
presenteras undersökningens design med datainsamling vid två tillfällen, den
första 1996–1997 och uppföljningen som genomfördes 2007–2008. De 68
personer som fick permanent uppehållstillstånd i Sverige och som kom att
utgöra uppföljningsstudiens undersökningsgrupp presenteras, liksom de 20
informanter som valdes för uppföljningsintervju. Därefter följer en diskussion om etiska överväganden, validitet, reliabilitet, samt studiens begränsningar och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en presentation och analys av de 32 unga som hamnade utanför studiens uppföljning.
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Kapitel 6. Metod och empiri

Undersökningens design
För att klargöra hur studien genomförts tar jag undersökningens huvudsyfte
som utgångspunkt och presenterar uppläggningen utifrån frågeställningarna.
Huvudsyftet med studien är att söka kunskap om hur ensamkommande asylsökande barn hanterar livsvillkor och utmaningar efter permanent uppehållstillstånd in i vuxen ålder i Sverige. Ytterligare har studien syftet att söka
kunskap om ensamkommande asylsökande barns levnadsförhållanden i ursprungslandet och deras motiv och väg till Sverige.
Tre olika material har samlats in:
1. Etthundra ensamkommande barn intervjuades kort efter ankomsten med ett hälsoformulär. Mot bakgrund av bedömningen
av barnens psykosociala hälsa erbjöds de barn som hade behov
stöd- och behandlingsinsatser. Studien publicerades i en rapport
(Hessle, 2001). Detta är studiens första material och denna del av
projektet genomfördes inom ramen för den ordinarie psykologarbetsinsatsen vid Flyktinghälsovården på flyktingslussen. Materialet är sålunda kliniskt i sin karaktär.
2. Tio år senare genomfördes en registerstudie av dessa då unga
vuxna personerna via aktmaterial (som fortsättningsvis i texten är
synonymt med registerdata) från Migrationsverkets arkiv. Av de
100 barnen hade undersökningsgruppen nu reducerats till 68 unga
vuxna som stannat i Sverige efter att ha fått permanent uppehållstillstånd. Detta är studiens andra material, som är kvantitativt i sin
karaktär.
3. Av de 68 unga vuxna som stannat i Sverige, har 20 informanter
tagits ut för intervju genom ett strategiskt val, vilket innebär att
informanterna valts ut utifrån så stor spridning som möjligt efter
kända variabler, såsom ursprungsland, kön, ålder, boendeform,
behov av stöd/behandling vid ankomsten Detta är studiens tredje
material, som är kvalitativt i sin karaktär.
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De två senare materialen har fått sin uppläggning mot bakgrund av de frågeställningar som väcktes via hälsointervjun i det första materialet och tillgänglig forskning. Den senare intervjuundersökningen byggdes därutöver
upp med utgångspunkt i resultatet från registerdatastudien.
I den kvantitativa delen är den övergripande forskningsfrågan i första
hand: Under vilka livsvillkor befinner sig de nu unga vuxna tio år efter ankomsten till Sverige? Sekundärdata via Migrationsverket har tillhandahållits,
sammanställts och kategoriserats i enkla socialisationsvariabler som är knutna till de unga vuxnas etablering i Sverige: eventuell familjeåterförening i
Sverige, svenskt medborgarskap, arbete/studier och samlivsförhållande med
eventuell egen familjebildning.
Den kvalitativa intervjun bygger vidare på uppföljningens resultat. Intervjudata tar i första hand fasta på att komplettera och fördjupa registerdata
med frågor om socialt nätverk, frågor om viktiga utmaningar och erfarenheter i socialisationen (t.ex. inom skola, utbildning, fritid, nätverk, religion),
dvs. i mötet med de svenska villkoren. Vilka möten, livsvillkor och erfarenheter har varit särskilt väsentliga för de nu unga vuxna? Hur hanterar de
erfarenheterna och vilka möjligheter ges i den sociala kontexten såväl före
som efter permanent uppehållstillstånd? Vilka tidigare och aktuella villkor
och erfarenheter har försvårat respektive underlättat för de nu unga vuxna?
Det har också inför intervjuarbetet handlat om att formulera frågor som kan
belysa den komplicerade process som de unga vuxna genomgått från hemsituationen, under flykten och under vistelsen i Sverige fram till och efter
beslut om permanent uppehållstillstånd. Hur har de unga vuxna hanterat
processen att bli vuxna och ansvarstagande medborgare? Hur trygga var de
som barn i hemlandet? Vilken osäkerhet erfor de som barn under flykten?
Vilken ovisshet präglade deras villkor under asyltiden i Sverige? Vilka svårigheter och möjligheter fanns/finns under socialisations- och etableringstiden
efter permanent uppehållstillstånd i Sverige? Intervjuns uppläggning beskrivs i ett senare avsnitt i detta kapitel. Analysmetod och analys av intervjusvaren presenteras i kapitel 9.

Övergripande bild av datainsamlingen med
undersökningsgruppen
Datainsamligen har genomförts vid två olika tidpunkter (se figur 6.1). År
1996–1997 intervjuades 100 ensamkommande asylsökande barn om sitt ursprung, flykten till Sverige, och om sin då aktuella situation i Sverige i ett
hälsosamtal kort efter ankomsten till Sverige, vid en tidpunkt med målsättningen inom två månader. En tioårsuppföljning genomfördes under åren
2007–2008 med de unga vuxna som stannade i Sverige efter att ha fått permanent uppehållstillstånd. Dels utfördes en registerdatastudie, dels gjordes
en kvalitativ intervjustudie.
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100
Ensamkommande
asylsökande
barn

Intervjuer

32 barn,
ej kvar
i studien
68 barn ingår
i uppföljningsstudien

Registerdata

20 unga
vuxna strategiskt
val

Intervjuer

______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________
1996/1997
2007/2008

Figur 6.1 Undersökningens design. Datainsamlingen för uppföljningsstudien, en
översikt.
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100 ensamkommande asylsökande barn,
uppföljningsstudiens utgångspunkt
I studien har jag haft olika roller, dels en psykologroll och dels en forskarroll. Åren 1996–1997 deltog jag som konsultanställd psykolog på Flyktinghälsovården i hälsointervjuerna tillsammans med en sjuksköterska. Under
2007–2008 genomförde jag som forskare uppföljningsintervjuer med unga
vuxna som jag alltså träffat 10 år tidigare i min roll som psykolog. Till dessa
roller som psykolog och forskare vid intervjuer ska jag återkomma i ett senare avsnitt i detta kapitel.
Ensamkommande barn som ansökt om asyl i Sverige 1996–1997 är uppföljningsstudiens utgångspunkt. Det är barn som kom till Stockholm under
dessa år. Och det är de barn som erbjöds en utökad hälsoundersökning under
den aktuella perioden. En utökad hälsoundersökning innefattade en psykosocial bedömning vid sidan om den medicinska bedömningen. Resurserna
räckte tyvärr inte till för att erbjuda alla barn ett utökat hälsosamtal. Det
finns anledning att anta att de barn som prioriterades till en psykosocial bedömning bland annat var barn man oroade sig för. Under de aktuella åren
kom 309 ensamma barn till Sverige – av dessa fick ungefär en tredjedel, det
vill säga 100 barn, en utökad hälsoundersökning. Det är dessa barn som ingår i denna studie. Studiens val av ensamkommande asylsökande barn var
begränsat till Stockholmområdet under en avgränsad tidsperiod. Undersökningsgruppen är tämligen stor och heterogen, gruppen avviker inte i väsentliga avseenden från populationen ensamkommande asylsökande barn generellt i Sverige när det gäller kön, ålder, urspungsländer (se bilaga 1).
Tio år senare har denna grupp reducerats till 68 personer, i enlighet med
studiens syftesavgränsning. De 68 personerna har fått permanent uppehållstillstånd och fortsatt sina liv i Sverige. Övriga har inte fått permanent uppehållstillstånd eller också har de återförenats med sin förälder/sina föräldrar
under asyltiden. Samtliga ungdomar, utom en, har nu uppnått myndighetsåldern drygt tio år efter ankomsten till Sverige.

Datainsamlingsmetodik för uppföljningen
I Migrationsverkets arkiv finns vissa data om de nu vuxna personernas livsvillkor och viss information om dem under tioårsperioden efter den första
datainsamlingen. Med hjälp av dessa registerdata har det också varit möjligt
att söka upp informanter för intervju. (Beträffande intervjuerna, se följande
sida och bilaga 3).
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Registerdata
Migrationsverkets registerdata har hämtats ur följande dokumentationssystem:





Förläggningsakt (barn/unga i gruppboenden)
Asylutredningsakt
Medborgarskapsakt
Information angående ansökan från anhöriga
om uppehållstillstånd

Migrationsverkets registerdata på varje person innehåller uppgifter om:
namn, födelsedatum, orsaker till varför barnet sökt asyl, medborgarskap,
(i akten finns uppgift om eventuell sysselsättning), avslag på asylansökan/
permanent uppehållstillstånd, boendeadresser (boendeformer) i Sverige,
uppgifter om förälder/föräldrar/syskon kommit till Sverige.
Följande frågor ställdes till materialet: Var finns personen? När fick personen permanent uppehållstillstånd eller avslag? Har personen svenskt
medborgarskap? Var bor personen? Adress? Telefon? Har personen gift dig?
Har personen eget/egna barn? Har personens föräldrar, eventuella syskon,
andra släktingar kommit till Sverige? När? Om personen lämnat Sverige:
När? Varför? Vart? På vems initiativ?
Registerdata har sammanfattats i ett deskriptivt resultatkapitel på gruppnivå, som bildar ett tidsmässigt ramverk för personernas väg från hemlandet
till en kartläggning av nusituationen i Sverige (kapitel 8) .

Intervjuer
Av undersökningsgruppens ursprungliga 100 personer återstod tio år senare
68 personer som valt att stanna i Sverige. Ett strategiskt val om 20 informanter genomfördes från denna grupp (se nedan under Strategiskt val av informanter). Jag ska i det följande ge en bild av hur intervjun lades upp. I
kapitel 9 presenteras analysen av intervjusvaren.
Intervjun lades upp efter en halvstrukturerad modell, med olika tematiska
frågeområden som medgav dialog och fylliga svar. Syftet var att framkalla
spontana beskrivningar som baserar sig på intervjupersonernas egen verklighet (Kvale, 1997). Mot bakgrund av de teoretiska bidrag som tagits fram ur
forskningsgenomgången i kapitel 4 och de teoretiska referensramar som
presenterats i kapitel 5, har intervjun byggts upp för att ge kunskap om ungdomarnas väg till nusituationen som unga vuxna. Vid konstruktionen av
intervjuguiden (se bil.3) fanns det tillgång till en första överblick över de
ungas yttre sociala situation i nuläget från Migrationsverkets registerdata.
Efter att fått denna överblick, förstod jag att frågor om bemästringsstrategier
(resilience/coping-teorier) var exempel på nödvändiga inslag i dialogen med
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de unga vuxna vid sidan om frågor om påfrestande livserfarenheter (stress-/
traumateorier).
Den uppföljande intervjun har fokuserat på de möten (t.ex. kulturmöten),
villkor och erfarenheter som varit särskilt väsentliga för de nu vuxna informanternas etablering i Sverige och omfattar erfarenheter från olika perioder i
deras livshistoria som antas ha haft inflytande på den senare etableringen i
Sverige. Intervjun har också tagit upp hur de unga ser på Sverige och, som
informanterna ofta säger, ”det svenska” (kulturmöte). Intervjutekniskt har
probing (Gorden, 1980; 1992) varit aktuellt för frågor om villkoren för informanterna under de valda perioderna för migrationen (se kapitel 5). Men
tonvikten har lagts på vägen in i vuxenlivet i Sverige. Grundläggande frågeställning var: På vilket sätt/hur har tidigare erfarenheter i hemlandet, under
flykten/resan och under asylprocessen i Sverige haft betydelse för de ungas
socialisation efter beslut om permanent uppehållstillstånd?
Den halvstrukturerade intervjun har tagit upp följande frågor:
1. Situation/livsvillkor i hemlandet. (Trygghet/otrygghet?)
Frågeställningar: Hur var barnets situation i hemlandet under uppväxtåren?
(familj, skola m.m.) Finns stress-/traumaerfarenheter i bakgrunden? Vilka
motiv uppgavs för att lämna hemlandet? Varför Sverige? Hur fattades beslutet? Hur reagerade barnet? (Förtvivlan/tillförsikt?)
2. Situation/villkor under flykten (Osäkerhet?)
Frågeställningar: Reste barnet ensam eller tillsammans med andra kända
eller okända? Med smugglare? Hur länge varade flykten? Uppehåll och
asylprocess i länder innan Sverige? Påfrestande erfarenheter under flykten?
3. Situation/villkor under asyltiden i Sverige (Ovisshet?)
Frågeställningar: Hur var barnets kontakt med ev. släkt/anhörig här? Nätverk? Boendeform? Skolsituation? Påfrestande erfarenheter under asyltiden?
Omflyttningar? Kontakt med familjen i hemlandet eller i annat land?
4. Situation/livsvillkor i Sverige efter permanent uppehållstillstånd?
Frågeställningar: I vilken livssituation är informanten i dag som vuxen? Strategier för att hantera livssituationen? Hur har informanten bott och levt efter
permanent uppehållstillsyånd? Boendeform? Minoritetsboende eller majoritetsboende? Skola? Utbildning? Arbete? Familjesituation? Socialt nätverk?
Intressen? Relation till familj i hemlandet och i övriga världen? Relationen
till ”det svenska”, synen på Sverige?
5. Tankar om framtiden?
6. Övrigt som informanten vill tillägga?
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I resultatdelen kommer den teoretiska ramen för intervjun att preciseras
närmare (se kapitel 9).

Strategiskt val av informanter för intervju
Ett strategiskt val av 20 unga vuxna informanter gjordes för intervju. Syftet
var att uppnå en så stor variation och spridning som möjligt utifrån de faktorer som var kända från registerdata och hälsointervjun: kön, ålder, ursprungsland, boendeform efter ankomsten (släktingboende, gruppboende eller familjehem) och om informanten vid hälsointervjun 1996–97 erbjudits remittering
till stöd/behandling.
Tillvägagångssättet följde rekommendation för strategiskt val (Langemar,
2008) De strategiska valen har kompletterats med s.k. handplockade urval
(ibid).
Först bestämde jag mig för att söka upp lika många unga kvinnor som
unga män, dvs. 10 kvinnor, 10 män. Därefter lades samtliga 68 personer ut i
olika kolumner för kön på listor med deras hemländer. Informanterna plockades sedan ut slumpmässigt; varannan person kvinna respektive man, respektive mot bakgrund av hur ofta deras ursprungsland förekom i huvudundersökningen. Endast två personer avböjde medverkan. När 20 presumtiva
informanter således hade plockats ut, visade det sig att övriga faktorer hade
fått en spridning som var acceptabel.

Presentation av de tjugo informanter som valdes ut för intervju
Tabell 6.1 Informanternas ursprungsland, kön, boendeform och ålder
Ursprungsland Antal Kön
Boende hos
Ålder
M/K
Släkt(S)/Grupphem(G)/ År
Familjehem(F)
Irak
7
5/2
S=5 G=2
22,24,25,26,
26,26,28
Somalia
3
0/3
S=3
23,25,27
Afghanistan
2
2/0
G=2
25,28
Dem.rep.Kongo 2
0/2
S=1, G=1
16,27
Övr. Afrika
2
1/1
G=2
26,27
Etiopien
1
1/0
G=1
28
Armenien
1
0/1
S=1
26
Colombia
1
1/0
S=1
26
Peru
1
0/1
F=1
25
Summa
20
10/10 S= 11
Spridning i åldG= 8
rarna 16-28 år
F=1
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Kommentar: Informanterna kommer från tio olika länder. Tio unga män och

tio unga kvinnor har valts ut för intervju. Samtliga personer är myndiga utom
en person, som är 16 år. Elva personer flyttade till släktingar vid ankomsten
och åtta informanter bodde på Migrationsverkets grupphem. En informant
var placerad i familjehem. Hälften av informanterna (tio personer) hade erbjudits olika individuellt anpassade stöd-/behandlingsinsatser efter ankomsten.

Genomförandet av uppföljningsintervjuerna
Intervjuerna genomfördes under perioden december 2007–april 2008. Informanten kontaktades telefonledes och informerades om hur jag fått tag i telefonnumret samt syftet med studien. Efter telefonsamtalet skickades en skriftlig information till informanten (se bil. 4). Intervjuerna genomfördes på universitetsbiblioteket, på pedagogiska institutionen, på biblioteken i Vällingby
och Kista, hemma hos informanten och i tre fall på ett café. Två informanter
har föredragit att bli intervjuade per telefon. De tjugo personerna bor i Stockholmsförorter, Lidingö, Uppsala, Västerås och Sundsvall. Två personer har
nyligen bytt bostadsort till ett nordiskt grannland och till ett asiatiskt land.
Det har varit positivt och okomplicerat att få informanterna att ställa upp
med tanke på tidigare svåra upplevelser. Två personer avböjde att delta, en
på grund av tidspress och den andra för att hon inte ville bli påmind om tidigare traumaerfarenheter. Några personer gick inte att få tag i då de antagligen bytt adress och telefon. I dessa fall valdes ett nytt namn för intervju på
listan. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (se bil. 3) och
pågick i genomsnitt i cirka 1 1/2 timme. Alla informanter var positiva och de
flesta förmedlade tacksamhet efter intervjun för att någon lyssnat på deras
erfarenheter. Alla intervjuer utom de två telefonintervjuerna har bandats.
Telefonintervjuerna har noggrant dokumenterats under intervjun och sammanställts efteråt.

Etiska överväganden
Att genomföra en forskningsstudie om livsvillkor och erfarenheter bland nu
vuxna personer som varit ensamkommande och asylsökande i Sverige innebär flera forskningsetiska överväganden. Regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm har godkänt studiens upplägg och hantering av såväl registerdata
som intervjudata. Deltagandet i projektet har varit frivilligt. Informanterna
har kontaktats telefonledes, varefter de fått en skriftlig information av studien och villkoren för deltagande per brev. I några fall sade informanten att
han/hon inte ville ha något brev före genomförandet av intervjun. Informationen delgavs då åter muntligt innan intervjun startade och den skriftliga
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informationen överlämnades. Det har också varit viktigt att förklara för personerna hur projektet kunnat nå dem. Vidare har det varit angeläget att tydligt klargöra att informanten själv bestämmer vad han/hon vill berätta i intervjusituationen. För att säkerställa informanternas anonymitet har jag i resultatpresentationen förändrat personliga kännetecken, dvs. avidentifierat materialet. Alla namn som används på informanterna är självklart fingerade. Det
har också varit ett viktigt övervägande ur etisk synpunkt att i studien inte
bara fokusera på problem och svårigheter, utan att försöka ge en så nyanserad bild som möjligt av intervjupersonernas livsvillkor och erfarenheter.
Låt mig också tillägga att det var påfallande lätt att få informanterna att
ställa upp för att intervjuas. Andra försök till forskningsuppföljningar brukar
påtala svårigheten att få informanter att delta i forskningsprojekt av denna
karaktär (Eide, 2000). Min bedömning är att detta berodde på att jag kunde
påminna dem om den tidigare hälsointervjun kort efter deras ankomst, då jag
nu hörde av mig. Och att jag hade uppgifter om dem från denna intervju.
Några bad om hjälp att få kontakt med personal de mött när de bodde på
grupphem efter ankomsten eller kontakt med god man. Och det var möjligt
att hjälpa de unga vuxna med denna kontaktinformation.

Validitet och reliabilitet
I litteraturen brukar begreppet validitet definieras på något eller några av
följande tre sätt: 1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel och 3) att man undersöker
det man påstår att man undersöker. De tre definitionerna brukar ofta användas synonymt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007). I detta
sammanhang ska jag huvudsakligen argumentera för att jag faktiskt undersöker det jag påstår att jag undersöker.
Huvudsyftet med denna studie har varit att studera hur ensamkommande
asylsökande barn hanterar livsvillkor och utmaningar in i vuxen ålder i Sverige. Studien är en uppföljningsundersökning av de barn som kom till en
flyktingsluss 1996–97 och deras socialisation och etablering i Sverige tio år
senare.
För detta ändamål har jag samlat in tre olika material: (1) ett kliniskt material, den s.k. hälsointervjun; (2) ett kvantitativt material, det är registerdataundersökningen om de ungas etablering; samt (3) ett kvalitativt material,
en intervjuundersökning med ett strategiskt val av unga vuxna. Eftersom
materialen är olika i sin karaktär, för jag en diskussion om deras giltighet
och precision var och en för sig.
Kliniska undersökningar, som bland annat innefattar olika slag av bedömningar och ställningstaganden, bygger på kunskap och skicklighet hos den
som är ansvarig för bedömningen. Självfallet finns det i allmänhet formulär
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eller bedömningsskalor att utgå ifrån, i det här fallet DSM IV11 vid bedömning av bl.a. posttraumatiska reaktioner. Flyktingmottagande är dock speciellt så till vida att när någon söker asyl och får tillfälligt boende i väntan på
beslut, så kan dialog med personal från Flyktinghälsovården ha större betydelse än att t.ex. fylla i ett frågeformulär. Man ska alltså inte underskatta den
terapeutiska betydelsen av att möta en oroad ung asylsökande i ovisshet om
sin framtid. Min egen mångåriga kunskap och expertis på området bör i det
här sammanhanget ha varit en tillgång och bidragit med att höja denna undersöknings validitet. Hälsointervjuerna med de barn som hänvisades till
flyktinghälsovården genomfördes av två personer, en sjuksköterska och jag
själv, vilket höjer både validiteten och reliabiliteten i denna undersökning,
eftersom bedömningarna gjordes oberoende av varandra.
Det kvantitativa materialet bygger på individbaserat aktmaterial från
Migrationsverkets arkiv, som jag sammanställt på plats vid Migrationsverket
i Norrköping. Detta registerdatamaterial har ackumulerats under lång tid, det
är konkreta faktiska uppgifter som jag plockat fram ur arkivet, och det finns
knappast anledning att ifrågasätta dess giltighet.
I den kvalitativa studien har jag bland annat använt intervjuer för att närma mig de nu vuxnas erfarenheter av de livsvillkor de erbjudits i Sverige.
Resultatredovisningens kvalitativa del bygger på informanternas egna uttalade erfarenheter i citatform för att illustrera det som framträder och som är
uppenbart i deras utsagor i de olika tidsperioderna. Urvalet av citat följer
logiken för generaliseringar med s.k. typiska fall, vilka är tämligen vanligt
förekommande i samhällsvetenskapen (Esaiasson, m.fl., 2007). Läsaren ges
direkt möjlighet att avgöra huruvida erfarenheterna i citatform är rimliga
exempel för att illustrera det påtagliga innehåll som framträder i de olika
tidsperioderna (se vidare kapitel 9, där jag mer konkret presenterar anvisningen för typiska fall).
Reliabilitet handlar om hur väl man mäter det man avsett att mäta. Här
handlar det med andra ord om hur noggrant det varit möjligt att beskriva de
steg jag tagit i forskningsprocessen och vidare hur jag kunnat redovisa intervjufrågorna, svaren och intervjusituationerna. Jag har därför bemödat mig
om att presentera studien så detaljerat som möjligt. En upprepning är inte
möjlig av etiska skäl och validitetsskäl.

Begränsningar och generaliserbarhet
Den grupp som valts ut för denna särskilda studie kan inte ses som ett sampel av en undersökningspopulation i statistisk mening. Men de informanter
som intervjuas i studien bär på information som kan kasta mer ljus över de
ensamkommande barnens situation genom mina intervjuer och den successi11

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, manual för psykiatriska diagnoser.
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va och systematiska sammanställningen av deras erfarenheter. Under senare
år har den klassiska klyftan mellan kvantitativt och kvalitativt inriktade
forskare krympt i frågor som rör generaliserbarhet från ett mindre urval i en
specifik kontext till ett större sammanhang (Esaiasson, m.fl., 2007). I sin
diskussion om strategiska val och generaliserbarhet, skriver författarna
Liksom när det gäller validiteten hos de olika operationella indikatorerna
handlar det om att med situationsanpassade argument övertyga om att slutsatserna bär rimlighetens prägel (ibid, sid. 182).

För denna studies karaktär passar också valet av en klassisk handbok av
tidigt datum, Sjoberg & Nett (1968, sid. 130 f.). I en diskussion av generaliserbarhet i kvalitativ forskning, skiljer de på teoretiska, generella frågor respektive specifika kontextuella frågor, dvs. general universe till skillnad från
special universe. General universe innebär det övergripade teoretiska sammanhang till vilket jag således vill generalisera den kunskap jag sammanställt med ett begränsat antal respondenter. Special universe hänvisar alltså
till de specifika kontextuella frågorna och empirin från vilken jag vill generalisera (ibid).
Slutligen ska nämnas den abduktiva logiken och strategin för sökande och
analytisk hantering av vissa data som en särskild del av generaliseringen från
det specifika till det generella. Filosofen G. Wennerberg anses ha varit först
med att presentera Peirces vetenskapsfilosofi, den s.k. Pragmatismen, i Sverige (Wennerberg, 1966). Forskningsmässigt har den visat sig vara användbar i flera samhällsvetenskapliga discipliner, t.ex. Socialt arbete (Hessle,
1986); Pedagogik (Qvarsell, 1994); Psykologi (Langemar, 2008).12 Den ledtrådsparadigmatiska logiken och strategin för att söka mönster i tillgänglig
information (Hessle, 1986) har varit särskilt fruktbar i min egen undersökning för att spåra de framväxande konturerna av ett transnationellt perspektiv
genom ledtrådar i mina data (se vidare kapitel 10). Jag kommer att återvända
till studiens begränsningar och generaliseringsfrågan i Del V där resultaten
diskuteras och utvecklas.

Personer som uteslutits från huvudstudien
De personer vilka inte faller in under de inklusionskriterier som uppställts i
uppföljningsstudier kan inte betraktas som bortfall i vanlig bemärkelse. I det
här sammanhanget med en tioårsuppföljning av asylsökande ungdomar till
vuxen ålder är det av stort intresse att få en bild av vad som hänt med de
barn/unga som vi träffade för hälsointervju för tio år sedan och som nu bara
12

Här kan också hänvisas till Yu (1994) för en mer överskådlig redogörelse för abduktionslogikens strategiska möjligheter i vetenskapliga sammanhang.
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kan följas i arkivmaterial. Jag redovisar här tillgänglig information och avlutar detta avsnitt med en sammanfattande slutsats om de unga vuxna som
uteslutits ur studien.
Först en sammanfattning av kriterierna för att ingå i uppföljningsstudien
och vilka därmed exkluderade 32 barn/ungdomar. Kriterier för att ingå i
uppföljningsstudien:






Ensamkommande som barn
Asylsökande för tio år sedan
Har inte återförenats med nära anhörig under asyltiden
Har erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige
Bosatt i Sverige vid uppföljningstillfället

I det följande görs en sammanfattning av var personerna återfanns tio år efter
ankomsten. Informationen för hela gruppen är hämtad från Migrationsverkets arkivdata. Ett syfte var att få fram den undersökningsgrupp ur vilken
informanter rekryterades för uppföljningsintervjuer. Jag har alltså skilt ut
dem som efter hand visat sig inte kunnat definieras som projektpersoner i
den föreliggande studien.

Barn/ungdomar som förenades med en eller båda föräldrarna
under asyltiden (18 barn)
När det ensamkommande barnet kommit till Sverige startar arbetet med att
försöka få kunskap om föräldrarna, om de lever och i så fall var de finns.
Vidare söker myndigheterna orsaken bakom att barnet rest ensam till Sverige. Man arbetar bl.a. utifrån FN:s barnkonvention och menar att allt måste
göras för att försöka återförena barnen med föräldrarna.
Av de 100 barn/unga som denna studie omfattar har 18 barn/ungdomar
förenats med sin/a förälder/föräldrar under asyltiden. Nedan följer en sammanfattning av gruppen ensamkommande barn som under asyltiden förenats
med förälder/föräldrar i Sverige, i ett annat europeiskt land eller i hemlandet.
Förenade med förälder i Sverige under asyltiden

Tio barn förenades med sin/a förälder/föräldrar i Sverige under asyltiden.
Fem barn (från tre olika familjer) anlände och registrerades som ensamkommande. Man upptäckte att föräldrar till barnen fanns i Sverige. Familjerna har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Ytterligare fem syskon förenades med en förälder som kom tillsammans
med två ytterligare syskon till Sverige och sökte asyl cirka ett år efter barnens ankomst. Familjen har fått permanent uppehållstillstånd. Tio barn förenades alltså med föräldrar i Sverige under asyltiden.
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Förenade med förälder/föräldrar i annat europeiskt land under
asyltiden

Fem barn/unga har förenats/återförenats med förälder/föräldrar utanför Sverige. I ett av fallen kom barnet med ett yngre syskon. I tre av fallen (barnet
12 år eller yngre) fanns förälder/föräldrar i ett annat europeiskt land (Finland
och England) och man påbörjade snabbt under asylprocessen arbetet för att
kunna överföra barnen till familjerna. Barnen återförenades med föräldrarna
efter mellan fyra månader och ett år i Sverige.
Två äldre tonåringar förenades med sina familjer i ett annat europeiskt
land (Tyskland). Ungdomarna själva och deras familjer hade permanent
uppehållstillstånd i det aktuella landet. De båda ungdomarna ansökte i Sverige om asyl och uppgav felaktiga identiteter och historier. En av pojkarna
hade före inresan till Sverige uppehållit sig i ett annat nordiskt land i en tredje identitet. I dessa båda fall återtogs asylansökan i Sverige och pojkarna
reste till sina familjer efter tre respektive tio månader i Sverige.
Förenade med familjen i hemlandet under asyltiden

Tre barn (från två familjer) har förenats med sina familjer i hemlandet under
asyltiden. I dessa fall har föräldrarna återtagit asylansökningarna efter kontakt med sina asylsökande barn i Sverige. Barnen (12–15 år) hade vistats i
Sverige mellan fyra och femton månader innan de reste hem och förenades
med sina familjer.

Sammanfattande kommentar
18 barn/ungdomar har alltså förenats med sina familjer. De barn som förenats med familjerna i Sverige har fått permanent uppehållstillstånd. Det är
positivt att kunna konstatera att tretton barn som förenats med föräldrarna är
yngre än 12 år. Tre barn har återvänt till sina familjer i hemlandet och ytterligare två ungdomar återvände till sina familjer i Tyskland. Här går det inte
att ge ett svar på varför ungdomarna hade rest till Sverige och lämnat sina
familjer i Tyskland, där de hade uppehållstillstånd.

Ungdomar/unga vuxna som avvikit eller/och som fått negativt
svar på asylansökan (11 personer)
Denna grupp omfattar 11 personer. Antingen har ungdomarnas/de unga vuxnas ansökan om uppehållstillstånd inte prövats eftersom personen avvikit
från sitt boende eller så har asylansökan avslagits.
Elva personer (tre unga män, sju äldre tonårspojkar och en äldre tonårsflicka) har lämnat landet frivilligt eller avvikit med okänt öde. Flera ungdomar uppgav efter ankomsten att de anlänt till ”fel” land. De har följaktligen
tagit sitt öde i egna händer och lämnat Sverige.
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Flera ungdomar visade sig ha uppgivit en felaktig identitet och historia.
Här följder en redovisning av personerna:


17-årig pojke från asiatiskt land avviken (utrest ur landet) efter 5 månader i Sverige. Uppgav tidigt efter ankomsten att han egentligen ville åka
till en nära släkting i Frankrike och att smugglaren tagit honom till ”fel”
land.



17-årig flicka från afrikanskt land som fått avslag på sin asylansökan
efter ett år i Sverige. Åren därefter tog hon sig som vuxen till fyra andra
olika länder i Europa och försökte söka asyl. Ärendet överlämnades till
polisen (år 2000) och preskriberades under 2004.



Ung vuxen man som uppgivit fel identitet och historia. Avvisades till sitt
hemland i Europa efter 9 månader i Sverige. Cirka 1 år senare kom mannen åter hit och sökte asyl. Tre månader senare lämnade han åter Sverige.



17-årig pojke som 10 månader efter ankomsten beviljades ett första tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) som sedan följdes av ett nytt TUT. Avvisades därefter till sitt afrikanska hemland. Återkom till Sverige i ny
identitet och sökte på nytt asyl. Avvisades på nytt till hemlandet.



17- årig pojke som avvikit mycket kort tid efter ankomsten från gruppboendet. Avslag på asylansökan.



17- årig pojke som avvikit efter knappt 2 månader i Sverige. Han lämnade landet enligt uppgift från anhörig.



Vuxen ung man med okänt medborgarskap. Saknar uppehållstillånd.
Avviken.



Vuxen ung man. Saknar uppehållstillstånd. Avviken.



17-årig pojke. Saknar uppehållstillstånd. Lämnat landet.



17- årig pojke. Avvikit. Han hade uppgivit han att han ville bo hos släkt i
Finland som han bott hos sex månader innan han avvisades till Sverige
där han alltså tvingades söka asyl, eftersom han varit på genomresa under två dagar i Sverige. (enligt Dublinförordningen13)

13

Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för asylansökan. Se vidare
www.migrationsverket.se
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17-årig pojke. Avvikit efter avslag på asylansökan. Lämnat landet. Uppgav att han kommit till ”fel land”.

Sammanfattande kommentar
De elva olika korta vinjetterna ger en mångfasetterad bild av unga människor
som sökt asyl i Sverige och sedan lämnat landet eller fått avslag på sin asylansökan. I denna grupp är pojkarna i stor majoritet (tio pojkar/män och en
flicka/kvinna). Det är personer som tidigt har berättat att de hamnat i fel
land. Några personer har uppgivit fel identitet och historia. Här finns också
personer som avvikit och vars öde man saknar kännedom om. Andra personer har fått avslag och har lämnat landet.

Unga vuxna som har lämnat Sverige efter permanent
uppehållstillstånd (tre personer)
Tre personer har lämnat Sverige efter permanent uppehållstillstånd i Sverige:


En vuxen ung man från Afghanistan har utvandrat till en annan världsdel. Han är svensk medborgare



En vuxen ung man har återflyttat till sitt hemland Irak. Uppehållstillståndet återkallades eftersom han inte längre är bosatt i Sverige.



En vuxen ung man har återflyttat till sitt hemland, Somalia.

Sammanfattande kommentar
Det här är tre vuxna män som efter PUT valt att leva fortsättningsvis i andra
delar av världen. Två personer har flyttat tillbaka till sitt hemland. En ung
man har utvandrat till en annan världsdel tillsammans med sin hustru.

Sammanfattning
Först konstateras att det är 32 barn/unga som jag valt att inte följa på nära
håll i tioårsuppföljningen. I gängse forskningsterminologi skulle dessa personer benämnas som ”bortfall” eftersom de inte kunde inkluderas i uppföljningsstudien. Information från dessa personer kan dock inte besvara mina
forskningsfrågor. Däremot kan en uppföljning av dessa personer vara av
intresse i ett annat projekt. En stor andel har lämnat landet, och däribland
några som kommit till Sverige och uppgivit en felaktig identitet och historia.
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De flesta av dessa ungdomar är pojkar/unga män. Av de övriga tycks ganska
många barn/unga ha förenats med sina familjer, i Sverige eller i ett annat
land. De barn som förenats med familjerna i Sverige har fått permanent uppehållstillstånd. Många av dessa barn/ungdomar, 26 personer, hade vid ankomsten varit så oroliga eller psykiskt belastade att de bedömdes vara i behov av stödåtgärder. Framträdande bland dessa är att här finns några syskongrupper, att det främst är barn under tonåren och att det finns en överrepresentation av barn/unga som avvikit med okänt öde. I fortsättningen kommer
denna grupp inte att följas i denna studie, som bland annat fokuserar på livsvillkoren och erfarenheterna under åren i Sverige efter det att de ensamkommande barnen fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
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DEL IV RESULTAT

Resultaten presenteras i fyra kapitel.
I kapitel 7 sammanfattas väsentliga resultat för denna studie från 1996–
1997, då samtliga 100 barn/unga intervjuades med en psykosocialt inriktad
hälsointervju. I kapitel 8 ges en samlad bild av de 68 unga vuxna som inkluderas i tioårsuppföljningen. Kapitlet är en sammanställning på gruppnivå och
bildar ett tidsmässigt ramverk för personernas väg från hemlandet till Sverige och tiden därefter till en meningsfull tillvaro som svenska medborgare, i
sysselsättning, fritid och relationer. Av detta bildas en kunskapsram för den
följande intervjustudien. I kapitel 9 presenteras analyser av studiens kvalitativa intervjumaterial. Analysen är upplagd så att den följer de sekventiella
perioder som empiriskt visat sig innehålla såväl risksituationer som möjligheter i barnens livsförlopp till vuxen ålder. Kapitlet avslutas med en sammanfattning, en kedja av sekventiella perioder från ursprungslandet till ett
etablerat liv i Sverige. I kapitel 10 presenteras ett transnationellt perspektiv
som delresultat av intervjustudien. Betydelsen av de ungas transnationella
relationer för etableringen i Sverige belyses med exempel från intervjuerna.
Kapitlet avslutas med en presentation av tre illustrativa fallbeskrivningar.
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Kapitel 7. Barnen till Sverige
ensamkommande. Hälsointervjun 1996-1997

Om ursprungsländer, kön, ålder samt varför barnen
lämnat sina länder och hur de mådde vid ankomsten
Denna första datainsamling är som tidigare påpekats kliniskt till sin karaktär.
Här finns uppgifter om barnens ålder, kön och ursprungsländer, etnicitet och
religion. Vidare finns barnens kortfattade uppgifter om familjesituation i
hemlandet, om skolsituation, om traumatiska upplevelser i hemlandet, om
hur beslutet att barnet skulle lämna landet fattades, om flykten och om den
aktuella situationen i Sverige (boendeform, skola, nätverk). Slutligen ställdes
frågor kring hur barnet mådde (se bil. 2). Det gjordes också en bedömning av
barnets eventuella behov av behandlings-/ eller andra stödinsatser i samråd
med barnet. För detta användes DSM-IV. Här följer en sammanfattning av
den redovisning som gjordes av barnens bakgrund vid första datainsamlingen (se Hessle, 2001). Jag har medvetet valt att göra denna redovisning kortfattat och utan längre diskussion eller kommentarer av den information som
vi samlade in vid barnens ankomst. Skälet är att informationen i hälsointervjuerna är just kortfattad.
Jag har valt att i tabellform redovisa barnens ursprungsländer, kön och ålder med kommentarer som visar hur detta material förhåller sig till den nationella statistiken. Kortfattat kommenteras också de skäl till flykten som
barnen uppgav i termer av push och pullfaktorer (se kapitel 4). I detta kapitel
finns också spår av den sekvensmodell för utmaningar i olika perioder under
flykten till Sverige som senare kom att utvecklas för uppföljningen. Slutligen
redovisas kortfattat den bedömning som gjordes av barnens psykiska hälsa
vid ankomsten.
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Barnens ursprungsländer, ålder och kön samt skäl till flykten
Tabell 7.1 Barnens ursprungsländer
Ursprungsland
Antal
Irak

39

Somalia

27

Afghanistan

13

Dem. rep. Kongo

7

Peru

2

Colombia

2

Etiopien

2

Övriga Afrika

2

Angola

1

Israel

1

Iran

1

Nigeria

1

Sri Lanka

1

Armenien

1

Summa

100

Kommentar: De flesta barnen vi har mött i studien kommer från Irak,

Somalia och Afghanistan. Under alla år 1996 – 2008 domineras här den nationella statistiken av barn från dessa länder (se bilaga 1).

Tabell 7.2 Ålder och kön
Ålder
Flickor
4-6
2
7-12
3
13-16
24
17-18
4
Summa
33

Pojkar
0
9
42
16
67

Totalt
2
12
66
20
100

Kommentar: 14 barn är < 12 år, vilket betyder att de befinner sig i en myck-

et utsatt situation. Av dessa barn är 2 barn < 6 år. En majoritet är mellan 13
och 16 år. Könsfördelningen är 67 % pojkar och 33 % flickor. I jämförelse
med den nationella statistiken fördelar sig både ålder och kön likartat.
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Tabell 7.3 Uppgivet skäl till varför barnet skickades/reste/flydde
Uppgivet skäl till varför barnet skickades
i väg/reste/flydde
Krig och väpnade konflikter

Antal
35

Utsatt för förföljelse, hot, organiserat våld

34

Ingen kan ta hand om barnet

7

Önskan om utbildning

3

Utsatt för familjevåld, misshandel

3

Rädsla för militärtjänst

3

Kriminalitet (de ungas)

2

Utsatt för våldtäkt

1

Gatubarn

1

Önskan om bättre livsvillkor i annat land

1

Vet inte varför

3

Ingen uppgift

7

Summa

100

Kommentar: Krig, förföljelse och organiserat våld uppgavs vid ankomsten

som främsta orsak till flykten. I tabellen finns orsaker där tillstånd i hemlandet tvingar barn till flykt, det vill säga push-faktorer är dominerande som
skäl till flykten. Här finns också några få pull-faktorer, det vill säga omständigheter i exillandet som t.ex. möjligheter till utbildning och önskan om
bättre livsvillkor.

Påfrestningar i hemlandet, under flykten och i Sverige
Här redovisas påfrestningar som barnen uppgav vid ankomsten till Sverige.
Stresserfarenheterna kunde placeras efter en tidslinje, som vid första datainsamlingen grovsorterades tre perioder av olika påfrestningar: i hemlandet,
under flykten och i Sverige. Som framgår av kapitel 5 utvecklades denna
modell senare till uppföljningen.
70 barn uppgav att de hade erfarenheter av trauma i hemlandet (exempelvis krig, våld, tortyr, familjevåld m.m.). 29 av barnen berättar om olika
stresserfarenheter. 1 person säger att hans liv i hemlandet varit lugnt och
harmoniskt.
Sju barn berättar om olika former av traumatiska upplevelser under resan/
flykten, exempelvis misshandel av polis i transitland, sexuella övergrepp,
inlåsning i mörkt rum under flera månader med minimal matranson. 32 personer har upplevt stress i form av rädsla för en okänd människosmugglare.
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Stressfaktorer tycks ha varit vanligt förekommande kort efter ankomsten
till Sverige. 48 personer berättade om olika stresserfarenheter. Exempel på
stress i Sverige som uppgavs: Att inte ha några släktingar/anhöriga i Sverige.
Att känna sig tvingad (av smugglaren) att uppge fel identitet, historia, ålder,
att bli ifrågasatt/misstrodd under asylintervju.

Sammanfattande bedömning av barnens psykiska hälsa vid
första datainsamlingstillfället
Ensamhet, ovisshet, oro, traumatiserande erfarenheter och längtan efter familjen kan kortfattat ges som beskrivning av gruppen ensamkommande barn
vid första datainsamlingstillfället. Barnens psykologiska allmänstillstånd
bedömdes vid ankomsten (Hessle, 2001). Samtliga 100 barn uppvisade oro,
och 57 personer bedömdes dessutom vara i behov av stöd eller behandlingsinsatser på grund av posttraumatiska stressreaktioner, nedstämdhet, oro,
aggressivitet/utagerande.

Slutsats
De psykosociala hälsointervjuerna utgör den grund varpå denna studie vilar.
Från mötet med de 100 ensamkommande barnen vid Flyktinghälsovården är
det uppenbart att barnens tillstånd vid denna tidpunkt var oroande. Nästan all
forskning om hur de ensamkommande barnen mår vid ankomsten till ett
exilland, visar att barnen har en hög frekvens av olika psykiska symtom (se
kapitel 4). I detta avseende är de sammanfattande bedömningarna från dessa
intervjuer inte annorlunda. Över hälften av barnen bedömdes vara av behov
av stöd-/behandlingsinsatser. I nästa kapitel påbörjas uppföljningen av hur
de unga asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd etablerar sig i
Sverige.
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Kapitel 8. Unga vuxna permanent i Sverige –
en överblick av vägen till Sverige och
nusitutationen

Inledning
Resultatanalysen inriktas nu på de nu unga vuxna som fick permanent uppehållstillstånd och som bott i Sverige under en tioårsperiod. Analyserna bygger sålunda på tillgängliga intervjudata från ankomsten till Sverige och registerdata från det aktuella läget tio år senare. Resultatanalysen innehåller
tre huvuddelar: beslutsituationen då barnen lämnade hemlandet, kontakten
med anhöriga under tiden i Sverige samt deras förhållningssätt till det svenska samhället.
Denna resultatdel får anses vara en tämligen grovskuren sammanställning
av den långa resa hemifrån som barnen genomfört fram till dagens villkor de
unga vuxna hanterar i det svenska samhället. Det handlar om ett ramverk för
att få en överblick av den mer än tioåriga viktiga perioden i de ensamkommande nu unga vuxna personernas liv. Som tidigare framhållits i metoddelen
(kapitel 6) har det varit angeläget att ta hänsyn till reliabilitets- och validitetsfrågor vid hanteringen av data. Intervjuer genomfördes med barnen vid
ankomsten till Sverige, de flesta var då tonåringar. Registerdata är framtagna
under senhösten 2007, drygt tio år senare. De uppföljande intervjuerna påbörjades i slutet av år 2007 och avslutades under våren 2008. Avsikten var
således att de kvalitativt inriktade intervjuerna som har genomförts med de
unga vuxna ska komplettera och nyansera bilden som registerdata ger för de
ensamkommande nu unga vuxna personerna. Och framför allt förmedla en
fördjupad bild av erfarenheterna under vägen till Sverige och av de livsvillkor de mött och de strategier de haft för att hantera de utmaningar de mött i
Sverige. Den analysen presenteras i kapitel 9 och 10.
Några frågeställningar som utgångspunkt:
1. Varför lämnade de nu vuxna personerna sina hemländer?
2. Hade de släktingar/anhöriga som väntade på dem i Sverige?
3. Har de återförenats med föräldrar/förälder/syskon i Sverige?
4. Hur förhåller sig de nu unga vuxna till det svenska samhället?
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Här följer en kort sammanfattning av några bakgrundsvariabler som kännetecknar undersökningsgruppen – kön, ålder och ursprungsländer. Därefter
följer en sammanställlning av orsakerna till att de lämnade sina hemländer
och vem som fattade beslutet. Här blir informationen en nödvändig bakgrund
i samband med att en sammansatt bild växer fram av de ensamkommande
barnen till Sverige och deras väg in i det svenska samhället.

Ursprungsländer, kön och ålder vid ankomsten
67 unga vuxna och en tonåring har permanent uppehållstillstånd och är bosatta i Sverige. Med ”bosatt i Sverige” menar jag att personen har en adress i
Sverige, vilket dock inte utesluter att personen kan ha en adress i ett annat
land också. Som framgår av tabell 8.1, finns elva länder representerade i
detta material. Störst andel utgör de med Irak och Somalia som ursprungsland, vilka tillsammans svarar för mer än två tredjedelar (69 %) av undersökningsgruppen. De flesta i undersökningsgruppen, 43 personer (63 %) är
unga män.
De ensamkommande barnen från Irak tillhör i stor utsträckning minoritetsgrupper i hemlandet – de är kurder, turkmener och kristna ( assyrier, kaldeer och syruyani). Ungdomarna som kommer från Afghanistan kommer
också från grupperingar med olika språk, dari och pashtu. De yttre villkoren
i några av ursprungsländerna (t.ex. Afghanistan, Somalia, Kongo) har kännetecknats av svåra inbördes väpnade konflikter då barnen lämnar landet.
Andra länder har präglats av politisk oro, organiserat våld och förtryck av
civilbefolkningen (t.ex. Irak, Colombia, Armenien, Iran). Ytterligare några
länder hade tidigare plågats av politiska oroligheter och väpnade konflikter,
men inte just vid den tidpunkt då barnen lämnade landet (t.ex. Peru, Etiopien).
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Tabell 8.1 Ursprungsland, antal barn/unga och könsfördelning
Antal/kön
Ursprungsland
Antal
K/M
Irak
35
10/25
Somalia

12

7/5

Afghanistan

6

1/5

Dem. Rep Kongo

4

2/2

Etiopien

4

2/2

Övriga Afrika

2

1/1

Colombia

2

0/2

Armenien

1

1/0

Peru

1

1/0

Iran

1

0/1

Summa

68

25/43

Kön och ålder
Som tidigare rapporterats är 43 pojkar medan 25 personer är flickor. Nästan
alla är tonåringar (64 barn). Tre pojkar är 10–12 år och en flicka är 5 år vid
ankomsten. 47 personer är 13–16 år, medan 17 personer är 17–18 år.

Barnets behov av behandlingsinsatser/extra stöd
efter ankomsten.
Av de 68 personer som studien följde upp var det 31 personer som bedömdes
ha behov av stöd och behandlingsinsatser kort efter ankomsten. Nästan hälften av barnen och ungdomarna hade alltså behov av särskilda insatser, vilket
ju också framgått av det kliniska materialet i kapitel 7. Barnen/ungdomarna
remitterades till olika PBU-mottagningar i Stockholmsregionen och i övriga
landet. Ungdomar som flyttade till Gimos gruppboende fick hjälp på Röda
Korsets särskilda mottagning för ungdomar i Uppsala. Det var med andra
ord en psykiskt belastad grupp unga personer som ankommit ensamma och
som senare fått permanent uppehållstillstånd.
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Varför lämnade barnen sina hemländer?
Här följer en sammanfattning av de individuella orsaker som barnen uppgivit
vid ankomsten. Några barn har uppgivit flera skäl. Samtliga skäl har sammanförts i tabell 8:2 nedan.

Tabell 8.2 Uppgivet skäl till varför barnet/ungdomen skickade i väg/reste/flydde.
Flera skäl kunde anges.
Uppgivet skäl till varför barnet skickades i väg/
Antal
reste/flydde
Krig och väpnade konflikter
23
Förföljelse, hot, organiserat våld

37

Ingen kan ta hand om barnet i hemlandet

3

Önskan om utbildning

3

Familjevåld, misshandel

3

Rädsla för militärtjänst

3

Kriminalitet (egen)

3

Önskan om bättre livsvillkor i annat land

1

Vet inte varför

1

Summa

77

Barnen har fått uppge flera skäl i registerdata, jämfört med grundmaterialet
med de 100 i hälsointervjun, där huvudskälet dokumenterades (jmf med
tabell 7.3). Det är uppenbart att de flesta av studiens 68 unga vuxna som
kom till Sverige för drygt tio år sedan har varit med om svåra upplevelser i
sitt hemland och ibland i den egna familjen. De politiska omständigheter
som flera länder befunnit sig i, med inbördeskrig, organiserat våld, förtryck
osv., finns på ett påtagligt sätt i en majoritet av barnens utsagor. Några barn
har uppgivit flera skäl till varför de lämnade sitt land. En del unga berättar
vidare vid ankomsten om fattigdom, social utsatthet, föräldralöshet eller
grava problem med övergrepp i den egna familjen. Längtan efter att studera
och att få möjlighet till utbildning framhålls av några barn. Men andra ord så
innehåller utsagorna många exempel på push-faktorer. Men även exempel på
pull-faktorer finns i utsagorna (se kapitel 4).

Vem fattade beslutet?
Det är uppenbart att det i första hand är föräldrarna som har bestämt att barnen ska skickas i väg, det uppger de flesta av barnen. Ibland har besluten
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fattats tillsammans med andra nära släktingar. Endast tre ungdomar uppger
att de varit delaktiga i beslutet. I studien finns ett antal barn som uppgivit att
föräldrarna är döda. Då uppges att en nära vän till pappan fattat beslutet. Tre
ungdomar säger att de fattat beslutet helt på egen hand. En del barn berättade
också att de reagerade med djup förtvivlan när de fick beskedet att de skulle
lämna landet, andra att de kände sig tvungna att resa även om de inte ville.
Några barn säger att de uppfattade att deras uppgift var att rädda sin familj.
Samtliga barn/ungdomar berättar att beslutet att lämna landet delgavs dem så
sent som ett par dagar före avresan av förälder, släktingar eller den nära vännen till pappan.

Sammanfattande kommentar
Nästan samtliga barn som lämnade sitt hemland har saknat inflytande över
beslutet. I kapitel 9 ska frågan om hur det gick till när de lämnade sitt land
följas upp närmare via det fördjupande intervjumaterialet.

Hade barnen släktingar som väntade på dem
i Sverige?
Begreppet ”ensamkommande” asylsökande barn avgränsades i kapitel 2. I
internationell litteratur påvisas att många barn ofta inte är ensamma vid ankomsten, men däremot åtskilda från sina föräldrar, s.k. ”separated children”
(Ayotte, 2000). I detta avsnitt granskas villkoren vid ankomsten för den
undersökningsgrupp som omfattar de nu unga vuxna som bor i Sverige
(68 personer). Det visar sig att de ensamkommande barnen kan delas in i tre
grupper med avseende på vilka familjerelationer som omgav barnen vid ankomsten. En stor grupp ensamkommande barn hade släktingar i Sverige. En
mindre grupp kom till Sverige tillsammans med släktingar, varav några också förenades här med släkt. En grupp barn hade varken sällskap till Sverige
eller släktingar som tog emot dem, de var med andra ord helt ensamma vid
ankomsten.

Barn med familj/släkt Sverige (48 personer)
Av de unga vuxna som nu bor i Sverige var det 48 personer, det vill säga sju
av tio som hade släktingar i den utvidgade familjen vid ankomsten till Sverige. De flesta hade kännedom om att barnet skulle komma. Några få var överrumplande av barnets ankomst. Tre av dessa barn reste också hit tillsammans
med släktingar (se nästa avsnitt). Barnen har sedan tagits om hand av det vi i
Sverige betecknar med ”släktingar” (syster, kusin, mormor osv.), och som de
själva benämner ”min familj”. En önskan från inblandade myndigheter var
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att placeringen hos ”släktingen” skulle godkännas av berörda sociala myndigheter. Detta innebar att några barn var placerade på Migrationsverkets
gruppboende under den tid de väntade på att få komma till sina släktingar.
Men det var vanligare att barnet redan hade bosatt sig hos släktingarna innan
myndigheterna fick informationen och kunde påbörja en utredning.
De flesta av dessa barn kom från Irak och Somalia, medan det var sällsynt
att barn från Afghanistan och övriga nationer i Afrika hade väntande släkt i
Sverige (se tabell 8:3).
Tabell 8.3 Ankommande barn med släkt/familj I Sverige. Nationalitet
Land
Släkt/familj i
Ej släkt/familj i
Totalt
Sverige
Sverige
Antal
Irak
32
3
35
Somalia

10

2

12

Afghanistan

1

5

6

Etiopien, Kongo,

1

9

10

Armenien, Iran

2

0

2

Colombia,Peru

2

1

3

Summa

48

20

68

övr. Afrika

För 48 av de 68 barnen/ungdomarna fanns det alltså släktingar i Sverige. För
samtliga barn/ungdomar har det upplevts som en trygghet att ha sin ”familj”
i Sverige även om det inte alltid varit självklart och önskvärt att han/hon
skulle/ville bo hos släktingarna.
Det framgår inte av registerdata, men man kan anta att barnen i denna
grupp har påbörjat sin tid i Sverige i ett välkänt sammanhang. De har kunnat
tala sitt språk och bli förstådda, de har kunnat äta mat som de var vana vid
hemma och de kunde få stöd och förståelse från ”familjen” som varit bosatt i
Sverige under en längre tid än de själva.

Barn som lämnat sitt land och rest tillsammans med släkting/ar
till Sverige.
En mindre grupp om sju barn har rest och ankommit till Sverige tillsammans
med nära familjemedlemmar eller släkt. Tre av dessa hade samtidigt släkt
som väntade. Från Afghanistan kom tre barn tillsammans med syskon och
kusiner. En pojke anlände från Latinamerika tillsammans med sin moster
och morbror.
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Barn som inte hade släkt/anhöriga i Sverige vid ankomsten (16
personer)
Av studiens 68 personer var 16 ungdomar (24 %) ensamma i ordets rätta
bemärkelse, dvs. de kom inte tillsammans med någon anhörig eller släkting
och det fanns inte någon släktanknytning eller några andra anhöriga i Sverige vid ankomsten. I tabell 8.4 kan ursprungsland och ålder och kön identifieras på dessa personer.
Tabell 8.4 Barn utan släkt/familj vid ankomsten. Ursprungsland, ålder och kön
Land
Antal
Ålder/kön
Somalia

2

16/k; 18/m

Irak

3

17/m, 17/m,17/m

Afghanistan

2

16/m,16/m

Övr. Afrika

2

16/k, 17/m

Kongo

3

16/k,16/m, 17/m

Etiopien

4

15/m,16/k,16/k,17/m

Summa

16

5 flickor/11 pojkar

Ungdomarna utan anhöriga i Sverige vid ankomsten är tämligen väl spridda
beträffande ursprungsland. De flesta är pojkar (11/16), och åldersmässigt är
båda könen i genomsnitt 16 år med liten spridning, 15–18 år, vid ankomsten.

Sammanfattning
Av studiens 68 personer är det 52 ungdomar som hade släkt-/anhöriganknytning under resan till och vid ankomsten till Sverige. Det är inte mindre än tre fjärdedelar som kan sägas ha kommit utan föräldrar, (dvs. vara åtskilda), men på annat sätt varit omhändertagna av sina ”familjer” eller haft
en nära kontakt till sina släktingar. Detta innebär att en mindre grupp om 16
personer var ensamkommande utan anknytning i Sverige. Alla utom en var i
åldersspannet 16–18 år. Eftersom denna grupp om 16 ungdomar var ensamma i ordets verkliga bemärkelse, kan det vara skäl att betrakta dem som en
särskilt utsatt grupp i denna studie.
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Har de nu unga vuxna återförenats med
förälder/föräldrar/syskon i Sverige?
I detta avsnitt fokuserar jag på återföreningen med förälder/föräldrar/syskon
i Sverige efter att personerna fått permanent uppehållstillstånd, PUT och
fram t.o.m. 2007, då registerdataundersökningen genomfördes.

Unga vuxna som förenades med förälder/föräldrar/syskon
i Sverige
Av de 68 unga vuxna som bor i Sverige och som tidigare förenats med släktingar här (52 personer) är det 20 personer som återförenats med förälder/föräldrar/syskon i Sverige efter att ha fått permanent uppehållstillstånd
(tabell 8.5). Samtliga unga vuxna vars förälder/föräldrar/syskon kommit hit
hade som tidigare konstaterats redan släktanknytning i Sverige.
Oftast har förälder/föräldrar och syskon anlänt vid olika tidpunkter och
familjeåterföreningen i Sverige har ofta tagit flera år i anspråk. Oftast har
den påbörjats något/några år efter att de unga fått PUT.

Tabell 8.5 Unga vuxna med anhöriga I Sverige
Ursprungsland
Unga vuxna med Unga vuxna som
anhöriga i Sveri- återförenats med
ge vid ankomsföräldrar/syskon
ten
i Sverige
Irak
32
16
Somalia
10
1
Afghanistan
4
3
Armenien,Iran
2
0
Colombia, Peru
3
0
1
0
Kongo
Summa

52

20

I gruppen unga vuxna från Irak som redan bodde hos släktingar i Sverige har
hälften (50 %) förenats med sina kärnfamiljer här i Sverige efter permanent
uppehållstillstånd. I den afghanska gruppen har tre unga vuxna förenats med
sina familjer (i ett av fallen är det de äldre systrarna som kommit).
Vidare är det bara en somalisk ung vuxen (som var 12 år vid ankomsten), där
mamman och syskonen förenats med pojken i Sverige.
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Unga vuxna helt utan släkt/anhöriga i Sverige (16 personer)
Gruppen om 16 unga vuxna utan släktanknytning i Sverige har inte återförenats med förälder/föräldrar/syskon i Sverige (tabell 8.6). De fortsätter
uppenbarligen att vara helt utan släktanknytning i Sverige.
Tabell 8.6 Ensamma unga vuxna utan släktanknytning i Sverige
Ursprungsland
Antal
Antal unga vuxna
som återförenats
med föräldrar/syskon i Sverige
Irak
3
0
Somalia
2
0
Afghanistan
2
0
Etiopien, Kongo
9
0
och övr. Afrika
Summa
16
0

Sammanfattning
I detta avsnitt har det utkristalliserats två distinkta grupper ur materialet om
ensamkommande unga vuxna i tioårsuppföljningen. En stor grupp unga vuxna som har släkt/anhöriga i Sverige och en mindre grupp som helt saknar
släkt-/anhöriganknytning i Sverige. Merparten av de unga vuxna, tre fjärdedelar, hade anhöriga som väntade på dem i Sverige vid ankomsten. Nästan
en tredjedel av dem förenades under åren efter permanent uppehållstillstånd
med sin/a förälder/föräldrar/ syskon i Sverige. En mindre grupp unga vuxna
saknar helt släktanknytning i vårt land.
De allra flesta av de unga vuxna har som tidigare presenterats nära släktkontakter i Sverige. Släktingar och anhöriga fanns på plats som pull-faktor
för barnen. En stor del av de unga vuxna som kommer från Irak tycks också
själva fungera som pull-faktorer för sina nära anhöriga efter att ha fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. De somaliska barnen har däremot som
grupp kommit till sin släkt, men de nära anhöriga har av olika skäl inte anlänt hit.
De unga vuxna som faktiskt är ensamma i den bemärkelsen att de varken
har anhöriga som väntar på dem eller som kommer hit när barnen fått permanent uppehållstillstånd är i minoritet i detta material. (16 av 68 personer).
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Hur förhåller sig de unga vuxna till det svenska
samhället?
För den åldersgrupp som det handlar om och deras väg in i landet, så är tre
milstolpar viktiga för etablering i mottagarlandet: svenskt medborgarskap,
sysselsättning (studier och arbete) och frågan om de unga vuxna valt att
etablera en egen familj i Sverige (se kapitel 4).
I detta avsnitt granskas de 68 nu vuxna unga personernas livssituation ur
dessa aspekter i Sverige tio år efter ankomsten. Redovisningen bygger på
registerdata vid uppföljningen.

Svenskt medborgarskap
För att få svenskt medborgarskap genom ansökan (naturalisation) ska en rad
villkor vara uppfyllda.14 Medborgarskap kan också erhållas genom så kallad
anmälan, en förenklad form som dock inte är aktuell när det gäller studiens
informanter. Nedan följer en kort sammanfattning av de krav och villkor
som ställs för att förvärva svenskt medborgarskap genom ansökan.








Man måste kunna styrka sin identitet (identitetskravet).
Man måste ha fyllt 18 år (åldersvillkoret).
Man ska ha permanent uppehållstillstånd eller – om man är
EES-medborgare15 – inneha permanent uppehållsrätt i Sverige. Kravet på permanent uppehållstillstånd/uppehållsrätt
gäller inte för medborgare i de nordiska länderna. För medborgare i andra länder inom EES likställs ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd för minst fem år med permanent uppehållsrätt.
Man ska ha varit bosatt i Sverige i fem år eller fyra år om
man är statslös eller har beviljats uppehållstillstånd som
flykting enligt utlänningslagens 4 kap. 1 § eller motsvarande
paragrafer i den gamla utlänningslagen. (Det räcker alltså
inte med att man valts ut inom ramen för flyktingkvoten.)
Om man är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare
räcker det med två år (hemvistvillkoret).
Man måste ha skött sig bra i Sverige, dvs. inte registrerats
för indrivna skulder och/eller brottslighet (skötsamhetskravet).

När man ansöker om svenskt medborgarskap begär Migrationsverket in uppgifter från Kronofogdemyndigheten (skulder), Försäkringskassan (under14

Se vidare på Migrationsverkets webbsida, www.migrationsverket.se
Genom det så kallade EES-avtalet omfattas medborgare i Island, Norge och Lichstenstein
av den fria rörligheten.
15
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hållsskulder), Rikspolisstyrelsen (brott eller misstanke om brott) och Säkerhetspolisen (säkerhetskontroll). Det är Migrationsverket som prövar ansökningar och beslutar om svenskt medborgarskap. Nedan följer en sammanfattning av vilka informanter i denna studie som beviljats svenskt medborgarskap.
Unga vuxna med familj/släkt i Sverige (52 personer)

Denna grupp omfattar, som tidigare presenterats, 52 unga vuxna från åtta
olika länder.

Tabell 8.7 Antal personer och ursprungsland med familj/släkt i Sverige och antal
med svenskt medborgarskap eller ej.
Land
Familj/släkt i
Svenskt medborEj svenskt medSverige
garskap
borgarskap
Irak
32
30
2
Somalia
10
6
4
Afghanistan
4
4
0
Colombia, Peru
3
3
0
Iran/Armenien
2
1
1
Kongo
1
0
1
Summa
52
44
8

En stor majoritet, 44 personer (84,6 %) i gruppen som har familj/släkt i Sverige har valt att ansöka om svenskt medborgarskap och beviljats sådant. En
person uppfyller inte ålderskravet (≥ 18 år) för att ansöka om svenskt medborgarskap. Tre personer har fått avslag på sin ansökan. En av dem har ansökt på nytt. Två personer har ej ansökt om svenskt medborgarskap.
Unga vuxna utan familj/släkt i Sverige ( 16 personer)

Denna grupp omfattar 16 unga vuxna från sju olika länder. Länderna i Afrika
(fyra länder) utom Somalia, har slagits samman under en särskild rubrik,
Övriga Afrika.
Tabell 8.8 Antal personer och ursprungsland utan familj/släkt I Sverige. Antal med
svenskt medborgarskap eller ej.
Land
Utan faErhållit svenskt
Ej svenskt
milj/släkt
medborgarskap
medborgarskap
Irak
3
2
1
Somalia
2
1
1
Afghanistan
2
2
0
Övriga Afrika
9
7
2
Summa
16
12
4
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I gruppen unga vuxna utan familj/släkt i Sverige är det alltså 12 personer
som ansökt om och som beviljats svenskt medborgarskap. En person har
ansökt och väntar på beslut. Tre unga vuxna har ej ansökt om svenskt medborgarskap.
Om man ser till gruppen som helhet, är det 56 personer, dvs. drygt 4/5 av
studiens undersökningsgrupp (68 personer) som har beviljats svenskt medborgarskap och följaktligen uppfyllt de krav och villkor som ställs. Den
största gruppen med ursprung i Irak har fått svenskt medborgarskap i större
utsträckning (91,4 %) än den näst största från Somalia (58,3 %). En mindre
del (17,7 %) av undersökningsgruppen (12 personer) har således inte svenskt
medborgarskap. Fem av dessa är kriminellt belastade och en person är under
18 år. Några väntar på beslut.

Sysselsättning
Uppgifter om de nu unga vuxnas sysselsättning har inhämtats från registerdata och i vissa fall kompletterats med uppgifter ur uppföljningsintervjun.
Här följer en sammanställning av antalet sysselsatta i anställning, eget företagande och i studier. För uppdelning av de ungas olika sysselsättningar i
olika näringsgrenar har SCB:s kategorisering använts.16 Eftersom deras val
av sysselsättning är mångfasetterat så har jag för att ge en nyanserad överblick valt att presentera denna information i punktform. I tabellform är dock
könsperspektivet inlagt mot sysselsättningsvariablerna.
Av studiens 68 personer finns uppgifter via Migrationsverkets registerdata om sysselsättning från 51 unga vuxna. Tre fjärdedelar är med andra ord
sysselsatta i avlönat arbete, eget företagande eller i studier.
När det gäller sysselsättningsvariabeln finns det inga skillnader mellan
gruppen unga vuxna med eller utan familj/släkt i Sverige. De unga vuxna är
lika aktiva i detta avseende, vare sig de har familj och släkt i Sverige eller
inte.
I det följande sammanfattas personernas olika sysselsättningar i enlighet
med vad de uppgivit:




16

17 personer studerar. Sju personer bedriver studier på universitetsnivå. Åtta personer bedriver andra former av studier, varav en person går i grundskolan och två personer studerar på komvux. För de övriga unga vuxna finns ingen preciserad information om studieform.
10 personer driver egna företag (internationellt företag,
cateringföretag, pizzeria, taxiverksamhet, livsmedelsaffär,

Se Statistiska centralbyråns webbsida; www.scb.se ( 090112)

86









kemtvätt, städföretag, företag inom byggbranschen). En person inom denna kategori har tagit svensk högskoleexamen.
12 personer har arbete inom vård och omsorg. Det vanligaste är arbete inom äldreomsorgen. En informant har arbetsledaruppgifter inom vården. De flesta av dessa har tagit
studenten på vård- och omsorgslinjen och är alltså utbildade
till undersköterska. Flera av dessa unga vuxna planerar att
vidareutbilda sig till sjuksköterska. En person inom denna
kategori har svensk högskoleexamen (sjukgymnast).
4 personer är anställda inom restaurangbranschen. En
av dem har fått interutbildning i branschen och arbetar som
arbetsledare.
3 personer har arbete inom handeln, matvaruhus och
sjukvårdsartiklar. En person inom denna kategori har svensk
högskoleexamen.
2 personer har utbildning för och arbete i byggbranschen.
2 personer har befattningar inom offentlig förvaltning,
varav båda dessa innehar arbetsledarfunktioner. En person
inom denna kategori har svensk högskoleexamen.
1 person arbetar som lärare inom utbildningssektorn och
har bedrivit ännu oavslutade högskolestudier i Sverige.

För 17 personer saknas uppgifter om sysselsättning. Det är två unga kvinnor
och femton unga män. Det behöver dock inte betyda att de saknar sysselsättning. Informationen är huvudsakligen hämtad från personernas ansökan om
svenskt medborgarskap. För dem som inte har ansökt finns det alltså ingen
direkt information att tillgå i registerdata.

Har könstillhörighet styrt valet av sysselsättning i Sverige?
I tabell 8.9 kan man följa hur valet av sysselsättning fördelats efter kön.
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Tabell 8.9 Sysselsättning och kön
Sysselsättning

Kvinna

Man

Summa

Studerande

7

10

17

Vård och omsorg

10

2

12

Egen företagare

1

9

10

Restaurangbranschen

0

4

4

Handel

1

2

3

Offentlig förvaltning

1

1

2

Utbildningssektor

1

0

1

Byggbranschen

0

2

2

Summa

21

30

51

Det framgår av tabell 8.9 att de unga kvinnorna studerar och dominerar inom
vård- och omsorgssektorn, medan de unga männen huvudsakligen studerar
eller arbetar som egna företagare. Fyra personer har avlagt högskoleexamen
och har sysselsättning utifrån sin utbildning inom vården, handeln, den offentliga sektorn och inom eget företagande. Sjutton är aktiva i studiesammanhang och därav är det sju personer som studerar vid universitet. I materialet är det alltså ungefär lika många kvinnor som män som studerar eller som
har avslutat sina studier (10 kvinnor och 11 unga män).

Civilstånd: Lever de unga i samlivsförhållanden (gifta eller
sambo)? Har de skaffat barn?
Under denna rubrik sammanfattas resultaten när det gäller de unga vuxnas
samlivsförhållanden vid uppföljningen. Att gifta sig och bilda familj är en
viktig del i vuxenblivandet. Nyberg (2003) skriver om hur valet av samlevnadspartner får konsekvenser för den fortsatta relationen till den egna ursprungsfamiljen Genom att gifta sig med någon från hemlandet har man
tryggat den egna gemenskapen med familjen.
Nära hälften av gruppen, 32 personer (47 %), är gifta eller har varit det
(två personer är skilda). Nästan samtliga personer har gift sig med någon
från sitt eget ursprungsland. Gruppen unga vuxna utan familj/släkt i Sverige
förefaller vara betydligt mer benägen att vilja gifta sig (71,5 %) än personer
som har familj/släkt i Sverige (38,5 %). 13 familjer har barn och därav är det
fyra familjer som har två barn och de övriga nio familjerna har ett barn. Tre
personer lever i samboförhållanden. 26 personer är ogifta och för 11 unga
vuxna saknas uppgifter om civilstånd i registerdata.
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Medborgarskap, sysselsättning och samlivsförhållanden –
viktiga milstolpar för de unga vuxna i deras liv i Sverige
Här återvänder jag till detta avsnitts huvudfråga: hur förhåller sig de unga
vuxna sig till det svenska samhället när det gäller tre väsentliga faktorer för
dem: medborgarskapet, sysselsättningen och samlivsförhållandet?
56 personer, dvs drygt 4/5 av undersökningsgruppen, har svenskt medborgarskap, minst tre fjärdedelar är sysselsatta i arbete, eget företagande
eller studier och de flesta har bildat familj med barn och är gifta. Detta gäller
i särskilt hög grad dem som saknar familj och släkt i Sverige. Det finns ett
inre samband mellan dessa tre kriterier på etablering för de unga vuxna före
detta ensamkommande asylsökande barnen. Exempelvis är det viktigt för
personer som söker svenskt medborgarskap att ha en meningsfull sysselsättning, även om detta inte krävs officiellt, förutom det krav som benämns med
skötsamhetskravet. Fem unga vuxna har förekommit i kriminalitetsregister
och kan klandras för att inte ”sköta sig”. När personerna får svenskt medborgarskap, är de allra flesta redan förankrade i arbetslivet eller i någon form av
studier. Att bilda familj, och särskilt med någon ur den egna etniska gruppen
kan ses som en bekräftelse på familjegemenskapen med hemlandet under
tiden för etableringen i Sverige.

Avslutande sammanfattning och slutsats
En stor majoritet av de 68 personer som studien omfattar i denna del kommer från länder med erfarenheter av krig, förtryck och organiserat våld. Alla
har dessutom skilts från sina familjer, sitt sociala sammanhang och sitt land.
Beslutet att lämna landet har för de flesta fattats av föräldrarna och utan informanternas deltagande i beslutet. Det är med andra ord en utsatt grupp
unga som anländer till Sverige och söker asyl. Mer än tre fjärdedelar har
släktingar som bor i Sverige vid ankomsten. Det betyder att familjen i hemlandet har planerat att låta barnen bo hos nära släktingar i Sverige. Det visar
sig också att tre av tio informanter får hit sina föräldrar/syskon under åren
efter det att de själva fått permanent uppehållstillstånd. Detta är särskilt påtagligt i den irakiska gruppen. En grupp om16 helt ensamma barn bedöms
vara särskilt utsatta. De flesta i den gruppen är föräldralösa och ensamheten
fortsätter i Sverige. De har varken familj eller släkt som tar emot dem i Sverige, och de får inte hit sina anhöriga när de har fått permanent uppehållstillstånd.
Det är positivt att konstatera att tre fjärdedelar eller fler är sysselsatta i arbete, studier och eget företagande. De unga kvinnorna arbetar ofta i vården
eller studerar, medan de unga männen studerar eller är egna företagare i stor
utsträckning. De flesta, drygt fyra av fem, har ansökt om och fått svenskt
medborgarskap. Nära hälften har gift sig, och i första hand med någon från
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det egna ursprungslandet. De helt ensamma har gift sig i större omfattning än
de övriga.

90

Kapitel 9. Många vägar till ett bra liv i Sverige

Inledning
I detta kapitel och det följande kommer jag att presentera analyser av studiens kvalitativa intervjumaterial. Ett strategiskt val av 20 informanter gjordes
för intervju med en så stor spridning som möjligt utifrån faktorer som var
kända från registerdata. Detta redovisades tidigare i metodkapitlet. Analysen
är upplagd så att den följer olika tidsperioder i de ensamkommande barnens
liv enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Uppväxtsituationen i hemlandet
Beslutssituationen i hemlandet och orsaken till att barnet
skickades ut ur landet
Flykten
Asyltiden i Sverige
Tiden efter permanent uppehållstillstånd i Sverige

Inledningsvis konstaterar jag att det inte var möjligt att transkribera intervjuutsagorna på gängse sätt. Informanternas olika kompetens i svenska språket
gav inte alltid deras uttalanden rättvisa, deras budskap blev ibland otydligare
i transkriberad form än vid avlyssning. Det kan röra sig om grammatiska fel
och ordföljder, vilka kan vara okomplicerade att förstå vid avlyssning. Jag
har därför ibland språkmässigt tydliggjort utsagorna så att budskapet går
fram. De valda citaten kan ha dessa språkmässiga klargöranden (se också
kapitel 6 och Esaiasson, m.fl., 2007).
Analysen bygger på informanternas egna uttalade erfarenheter och upplevelser i intervjumaterialet. Citat från intervjuerna kommer att lyftas fram för
att illustrera det som framträder och som är uppenbart i deras utsagor i de
olika tidsperioderna.
Analysen av intervjumaterialet har genomförts i enligt med rekommendationer som bygger på Heyes utsageanalys (se Langemar, 2008, sid. 128 f.)
För att sammanfatta:
1. De bandade intervjuerna har avlyssnats ett stort antal gånger tills jag kände mig väl bekant med materialet. Samtidigt har jag gjort anteckningar och
markerat citat som var relevanta för frågeställningarna. Bland annat har jag
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fokuserat på erfarenheter av risker liksom möjligheter i de olika tidsperioderna.
2. Citaten har sedan sorterats i olika teman.Urvalet av citat för representationen i olika teman har gjorts utifrån anvisningen för så kallade typiska fall (se
Esaiasson, m.fl., 2007). Informanternas citat ska ses som typiska av samtliga
utsagor inom ett tema. Temata i detta sammanhang är de utmaningar för
varje period i de asylsökande barnens väg till och i Sverige som skisserades
från det kliniska materialet vid hälsointervjun och som fördjupats i intervjumallen med de unga vuxna i uppföljningsintervjuerna.
Man kan inte med utgångspunkt från dessa citatval följa individuella informanters väg från barndom till ung vuxen ålder – citaten är representativa,
dvs. tematypiska ”urklipp” ur intervjuerna.
I slutet av kapitlet presenteras tre fallbeskrivningar, som exempel på tre
olika vägar till den aktuella situationen för de nu unga vuxna, som materialet
i sin helhet kunnat sorteras i.
Analysarbetet förflyttar sig, som tidigare framhållits, längs en tidslinje
från uppväxtperioden i hemlandet fram till den aktuella situationen i Sverige.
Jag har bland annat i intervjuerna fört en dialog med informanterna om deras
erfarenheter av risker/möjligheter i de olika perioderna (se teoriavnsittet
kapitel 5 och Intervjuguiden i bilaga 3). Uppläggningen av resultatredovisningen följer de perioder som skisserats i modellen för ensamkommande
asylsökande barns väg till och i exillande till vuxna.

Uppväxtsituationen i hemlandet
Det är självfallet mycket intressant att veta vilka uppväxtbetingelser de ungdomar har som senare av olika skäl ska lämna sitt hemland. Forskningsmässigt är denna fråga mycket lite belyst. Har de nu unga vuxnas barndom
varit tillräckligt trygg, ”good enough”17, som förberedelse för det kommande
vuxenlivet? Eller var barndomen kantad av traumatiska upplevelser eller
andra påfrestningar som skulle kunna sätta spår i deras liv i senare livsfaser?
Garbarino, m.fl. (1991) framhåller, som tidigare påpekats i kapitel 5, att det
är viktigast för barnen att de närmaste anhöriga ger dem tillräckligt skydd.
Han framhåller vidare att en barndom med tillräckligt kontinuerligt skydd
från de närmast anhöriga kan skapa motståndskraft mot senare stresssituationer. Som tidigare framgått intervjuades barnen både vid sin ankomst till Sverige och som unga vuxna tio år senare. Huvudfrågorna handlade både om det

17

http://www.goodenoughcaring.com/WritingsArticle.aspx?cpid=16 Winnicott förde in
”good-enough mothering” redan på 50-talet som relationsbegrepp. Denna referens är uttryck
för ett sätt att se på barns grundläggande relationer och behov.
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som varit positivt under uppväxten och om det som varit problematiskt och
påfrestande.
En samlad bild av de 20 informanternas uppväxt i hemlandet under 1980talet och till dryga mitten av 1990-talet ger information som för de allra flesta i huvudsak handlar om en trygg barndom inom familjen, men där plötsliga
händelser med väpnade konflikter förändrat de trygga villkoren. En del andra
informanter har levt i familjer som befunnit sig i förtryck eller förföljelse
under uppväxten, medan slutligen några har drabbats hårt av bristande skydd
inom familjen. Informanternas svar kan delas in i tre kategorier:
1. Tryggt liv i familjen under hela uppväxten (9 informanter)
Plötsligt uppkomna väpnade politiska konflikter i hemlandet förändrar
familjesituationen under några år innan informanten drivs på flykt.
2. Familjen lever under otrygga villkor under hela uppväxten
(7 informanter)
Politisk förtryckssituation och förföljelse med organiserat våld
(t.ex. kurder, kristna i Irak).
3. Bristande skydd inom familjen (4 informanter)
Problem inom familjen överväger snarare än yttre förhållanden för att
känneteckna informantens uppväxt.
I den följande texten kommer jag att använda begreppen informanter, barn,
ungdomar, unga vuxna och personer synonymt och avser då de unga som
intervjuats i den kvalitativa studien.

Det trygga livet förändras drastiskt och plötsligt (9 informanter)
I den här gruppen har informanterna upplevt en god uppväxtmiljö, både
känslomässigt och ekonomiskt. Här finns barn från Somalia, från tre andra
länder i Afrika och från Afghanistan representerade. Politisk instabilitet och
väpnade konflikter förändrar läget drastiskt för familjen och för informanten.
Här följer några typiska exempel på utsagor för denna grupp:
Ung kvinna från ett afrikanskt land:
Jag har haft ett perfekt liv under femton år. Vi hade det bra och tryggt i
familjen. Gick på internatskola. Jag hade allt. Inga bekymmer. Mamma kom
regelbundet till skolan med allt jag önskade mej……god mat. Sedan hände
allt. 1997 attackerades skolan av regeringstrogna. Eleverna jagades ut….

Ung kvinna från ett annat afrikanskt land:
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Jag hade ett bra liv i min familj och gick i skolan. När Kabila kom blev allt
ett elände. Pappa mördades 1997. Ja, det var mycket elände…..Jag fängslades
och levde under dödshot…

Ung man från Afghanistan:
Vi hade ett bra liv i familjen. Jag hade föräldrar och en yngre bror. När
Mujahedin kom 1992 blev livet svårt. Och sedan under talibanernas makt var
det förskräckligt. Ja, jag har sett hemska saker under kriget…..

Ung kvinna från Somalia:
Vi hade det bra, allt var bra för mig, ända till kriget startade 90–91……..

Ständig otrygghet och rädsla under uppväxten (7 informanter)
En stor andel informanter har vuxit upp i familjer som varit utsatta för förföljelse under lång tid, i detta sammanhang under hela informantens uppväxt.
Hit hör i första hand de som flytt från Irak, bl.a. kurder och kristna. För dessa
unga som kommer från Irak har livet präglats av rädsla och oro samtidigt
som de upplevt en sammanhållning och trygghet i familjen. Familjerna, som
tillhör minoriteter i Irak, har utsatts för förföljelse och organiserat våld under
Saddam Husseins regim. Här följer några exempel:
Ung man från Irak/Kurdistan
Ständig oro. Vi bodde i H. och tvingades fly till Iran efter gasattacken av
Saddam. Jag var sex år då. Sedan återvände vi till S. Vi hade det bra i vår
familj, men pappa dödades 1985 i kriget mot Saddam…”

Ung kvinna från Irak/Kurdistan
Har alltid haft ett svårt liv i Kurdistan. Jag var alltid rädd. Polisen kom ständigt på besök hem till oss och frågade efter mina bröder. Och jag var rädd om
min familj….

Ung man från Irak
Vi hade det bra i familjen men vi har alltid haft problem och känt rädsla för
myndigheterna. I din minoritet kan ingen skydda dig. Alla lever med rädslan.
Man får inte prata. Föräldrarna oroar sig för barnens framtid….Jag gick i skolan hela tiden….
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Ung man från Irak
Det var bra hemma och jag gick i en bra skola men var alltid mobbad för att
vi är kristna. Jag var den enda i klassen som var kristen.……och så gick jag i
träning för Saddams armé från tretton år…..

Otryggt liv i familjen (4 informanter)
För tre informanter har livet i hemlandet präglats av familjeproblem och ett
barn drabbades av föräldrarnas död. Informanterna kommer från länder i
Latinamerika och i Afrika. Gemensamt för dessa fyra informanter är att
skyddet från familj och föräldrar upphörde.
Ung kvinna från ett land i Latinamerika:
Mycket svårt, mycket problem. Jag sålde knark. Levde på gatan. Mitt liv slutade vara bra när jag var 10 år…

Ung man från ett afrikanskt land:
Mitt liv har alltid varit svårt….jag har utsatts för övergrepp hemma och av
andra under hela mitt liv innan jag kom hit. Jag orkar inte prata om det…

Ung man från ett land i Latinamerika:
Jag bodde hos mormor. Hade ingen kontakt med föräldrarna. Levde i det
närmaste på gatan från jag var 10 år. Kom hem tre på nätterna…..

Ung man från ett afrikanskt land:
Mamma dog när jag var tio år och pappa när jag var tretton…..bodde då med
en kompis familj. Försökte arbeta …..det var ett svårt liv…

Kommentar
Det är uppenbart att de händelser ungdomarna varit med om är dramatiska,
trots att merparten rapporterar om en trygg uppväxt i sina familjer.
I den första kategorin finns en förhållandevis trygg uppväxt, men politiska
omvälvningar och väpnade konflikter förändrar snabbt villkoren för familjerna. Flykten blir en väg ut ur situationen. Vidare, i familjer som lever under konstant stress genom att de är utsatta för förföljelse och organiserat våld
kan barn naturligtvis uppleva trygghet. Om de händelser de varit med om
blir till bestående svårigheter senare i livet, kan bland annat vara beroende av
hur de förmår att integrera erfarenheterna med en meningsbärande förståelse
(Antonovsky, 2005; Garbarino, m.fl., 1991; se också kapitel 5).
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Slutligen, de fåtal informanter som inte fått skydd inom familjen har skäl
att fly, men varför ur landet? Innan vi går vidare till nästa avsnitt kan det
vara av intresse att ställa frågan om de skilda uppväxtvillkor jag avtäckt kan
skapa olika villkor för att lämna sitt hemland. Vi vet sedan tidigare resultatredovisning att föräldrarna/anhöriga fattade beslutet för nästan samtliga barn,
men hur gick det till?

Beslutet att skicka barnet från hemlandet
Beslutet att skicka i väg barnen till Europa har som tidigare framgått i de
flesta fall fattats av familjen. Med familj avses i de här sammanhangen den
utvidgade familjen, det vill säga ofta inkluderande släktingar i flera generationer (Nyberg, 2003).
Informanterna kommer från länder med svåra och dramatiska förhållanden. Livsvillkoren för minoritetsgrupperna i Irak under mitten av nittiotalet
var präglade av utsatthet, rädsla, fruktan och oro för Saddam Hussein och
hans aktiviteter. I Somalia pågick ett blodigt klankrig och i Afghanistan hade
talibanerna makten och utövade ett skräckvälde. I några andra afrikanska
länder pågick blodiga inbördesstrider och politiska motsättningar som direkt
drabbade informanterna från dessa länder. Svåra omständigheter i familjen
och ett utsatt liv i kriminalitet var andra orsaker som framhållits.
När beslut fattats av familjen att skicka i väg barnen, informerades de
nästan alltid så sent som ett par dagar före den planerade avresan. De flesta
ungdomar accepterade beslutet utan protester och med en positiv förväntan,
framför allt pojkarna. Några få flickor blev förtvivlade och ledsna. I det följande presenteras de enskilda barnens utsagor från uppföljningsintervjun i
citatform när det gäller situationen då de fick veta att och varför de måste
lämna landet. De flesta barnen skickades i väg till en nära anhörig som var
mottagare i Sverige. Informanternas svar kan delas in i tre kategorier:




Barn som skickades ensamma till släktingar i Sverige
Barn som skickades tillsammans med släkting/släktingar
Barn som skickades/flydde ensamma och som inte hade någon släkting/anhörig som väntade i Sverige

Barn som skickades ensamma till släktingar i Sverige (9 barn)
I Sverige finns det många familjer som under decennier flyttat successivt
från sina hemländer till Sverige. Detta är mycket påtagligt bland kurder och
kristna från Irak, liksom i den somaliska gruppen. Man talar om ”kedjemigration” som bl.a. innebär att migration, flyttning från ett land till ett annat
underlättas och kan fortgå under längre tidsperioder då man har ” länkar” till
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släktingar, relationer, nätverk i det land man avser att migrera till (Fawcett,
1989). Nyberg (2003) framhåller att det finns ett annat sätt att förstå detta
fenomen: En kollektivistiskt präglad kultur kännetecknas bland annat av att
ansvaret när det gäller att ta hand om barnen delas mellan de vuxna i den
utvidgade familjen. I min studie har en majoritet av familjerna skickat sina
barn till andra familjemedlemmar som är bosatta i Sverige (se kapitel 8). För
en del har det handlat om att ge barnen möjligheter att överleva och för
andra att försöka ge dem tryggare levnadsvillkor.
Ung man från Irak:
Två män kom hem till oss (vänner till fadern) och berättade att jag skulle
lämna landet för att jag betraktades vara son till en förrädare. Min pappa som
kämpade i norra Irak mot regimen, och som jag då inte sett på elva år, ville
träffa mig. Så jag lämnade min mamma och mina två syskon som jag hade
ansvaret för och reste tillsammans med männen för att möta min far som berättade för mig att mitt liv var i fara och att jag måste lämna landet….vi omfamnade varandra och samtalade i fyra dygn… .

Informanten lämnade Irak med smugglares hjälp. I Sverige väntade släktingar.
Ung kvinna från Irak:
Mina föräldrar berättade bara några dagar före resan. Jag ville inte åka.
Orkar inte prata om allt som hände. Alltid ett svårt liv med Saddam. Föräldrarna ville att hela familjen skulle samlas och leva i fred i Sverige. Mina äldre
systrar väntade i Sverige….

Resan påbörjades med smugglarhjälp.
Ung kvinna från Somalia:
Kort innan vi skulle åka berättade dom. Mamma och mormor bestämde tillsammans med min kusin i Sverige. Det var jättejobbigt i Somalia. Ibland
räckte inte maten. Vår familj fanns i Sverige. Jag ville åka. En släkting åkte
med mig till Djibouti.

Resan fortsatte med smugglarhjälp.
Sextonårig flicka från ett afrikanskt land, som var fem år vid ankomsten :
Jag kommer inte ihåg hur det var…..

Beslutet fattades av äldre systrar i Sverige. I landet pågick väpnade strider
och föräldrarna hade mördats. Resan hade ordnats med smugglarhjälp.

97

Ung kvinna från Somalia:
Pappa bestämde att familjen skulle fly från Somalia. Mamma hade blivit
våldtagen. Vi flydde till Etiopien….´ Om jag skickar i väg henne (till Sverige), så får vi se vad som händer.´, sa pappa och jag både ville och inte ville
åka. Om jag inte hade trivts hade jag åkt hem.(min parentes)

Informanten reste med smugglare direkt från Addis Abeba. Smugglaren lovade att han skulle ordna så att informanten träffade sin faster i Sverige.

Kommentar
Besluten att skicka i väg barnen har föregåtts av svåra livsvillkor, ofta med
dramatiska plötsliga händelser och informationen till barnet att det skulle
lämna landet gavs ofta så sent som några dagar före avresan.

Resa tillsammans med släkting (7 barn/ungdomar)
Några ungdomar lämnade sina hemländer tillsammans med syskon, moster,
morbror eller med en kusin. Tre av dessa hade släkt som väntade i Sverige.
Dessa barn/ungdomar definieras som ensamkommande när de söker asyl i
Sverige, eftersom de inte rest med en vårdnadshavare (se kapitel 2).
Ung kvinna från Irak. Fadern informerade henne två dagar före avresan:
Pappa bestämde och sa till mej att jag måste lämna Kurdistan om några
dagar. Jag blev ledsen, började gråta och sprang i väg……Men jag förstod.
Det handlade om liv eller död….

Och med smugglares hjälp påbörjades resan några dagar senare tillsammans
med en kusin och en bror.
Ung man från Afghanistan:
Föräldrarna bestämde och frågade mej. Jag hade varit med om hemska saker i
Kabul. Blivit misshandlad av talibanerna. Vårt hus brändes också ner. Jag ville lämna….. Lämnade Afghanistan tillsammans med en yngre bror. Vi fick
hjälp att resa norrut mot Tadjikistan…..och sedan vidare mot Moskva.

Ung man från ett latinamerikanskt land:
Jag levde i det närmaste på gatan från jag var nio år. Kom hem klockan tre på
nätterna. Höll på med droger och brottslighet med fel kompisar. Hotet från
gerillan som ville ha pengar av mormor gjorde att hon ville skicka i väg mig.
Jag ville åka…

Han lämnade sitt land med flyg tillsammans med sin morbror.
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Kommentar
Att resa tillsammans med en släkting innebär att ha någon man känner vid
sin sida under flykten/resan. Ibland handlar det om ett minderårigt syskon
och ibland om en vuxen släkting. Informanterna vittnar om att det trots allt
har inneburit en viss trygghet.

Föräldrarna döda. Ingen familj väntar i Sverige (4 ungdomar)
Några informanter lämnade ensamma sitt land och hade ingen släkting med
på resan. De hade inte heller någon anhörig som väntade. De var helt ensamma och uppenbarligen i en utsatt situation efter svåra upplevelser i hemlandet.
Ung kvinna från ett afrikanskt land. Pappas vänner berättade att hon måste
lämna landet:
Jag blev sjuk i fängelset efter ett år och fick flytta till ett sjukhus. Pappas
vänner tog mig därifrån och skickade mig hit. Jag hade aldrig hört talas om
Sverige. Jag skickades med flyg. Någon som jag inte kände följde med.

Ung man från ett afrikanskt land. Fattade själv beslutet att lämna sitt land:
Mina föräldrar var döda. Jag bodde i tre år hos en väns familj. Det var svårt.
Ville ha ett bättre liv. Var också lite inblandad i politiken….

Lämnade sitt land med flyg.
Ung kvinna från ett afrikanskt land:
Åkte raka spåret med någon ´humanitarian organization´. Dom tog med mej
från lägret i skogen där dom gömde mej ungefär ett halvt år innan dom tog
med mej hit…..raka spåret med flyg.

Kommentar
Några föräldralösa ungdomar har skickats/rest till en situation som var
mycket okänd för dem.

Sammanfattning
Nästan samtliga personer skickades i väg efter förberedelser, men nästan
alltid med kort varsel. Släktingar väntade för de flesta i Sverige. Alternativt
åkte de med en släkting. Mycket få kom till Sverige utan att ha någon som
väntade på att de skulle komma. Här finns både exempel på barn som reagerat med förtvivlan respektive tillförsikt. Det har varit en viss trygghet att veta
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att det fanns någon som väntade på dem. Men, det är framför allt flickorna
som reagerat med förtvivlan vid beslutet. Det är mycket ovanligt att ungdomar rapporterar att de fattade beslutet själva. I detta material endast en person. Några tonåringar rapporterar att de varit delaktiga i beslutet. Man kan
också konstatera att detta inte handlar om övergivna barn och ungdomar som
skickas ut i världen. Tvärtom får man intrycket att det handlar om ansvarsfulla planerande föräldrar och släktingar som bryr sig om sina barn. Och,
inte minst är denna flykt till Sverige förenad med ekonomiska utgifter för
familjerna. Vägen till Sverige kan se mycket olika ut och ta olika lång tid.
Den är vidare mer eller mindre starkt stressfylld för de barn som skickades
till Sverige, vilket det följande avsnittet förmedlar.

Flykten till Sverige
Flykten sker i de allra flesta fall med hjälp av s.k. flyktingsmugglare18 som är
okända för barnen och som fått betalt för att hjälpa dem till Europa. Smugglarna har de flesta barn/ungdomar känt rädsla och obehag inför. Både för
barn med släkt i Sverige och för dem som inte har anhöriga här har hela
resan varit förenad med rädsla och osäkerhet inför vart man är på väg. Resan
till Sverige kan ta mycket lång tid eller vara mycket kortvarig, beroende på
ursprungsland. Gemensamt är en generell osäkerhetskänsla för samtliga. För
barn som flyr från Irak och Afghanistan har resan nästan alltid tagit från
minst fyra månader upp till ett år i anspråk. För andra barn, t.ex. från afrikanska länder och länder i Latinamerika, har flykten som typfall inneburit att
de rest direkt med flyg tillsammans med släktingar eller med en smugglare.
Dessa barn är i Sverige inom ett par dagar.
Det är komplicerat att tala med informanterna om flyktvägar och upplevelser under resan. Ungdomarna har i de flesta fall hotats av smugglaren
att inte yppa någonting kring hur de tagit sig till Sverige och de är fåordiga i
intervjuerna. Informanternas svar kan delas upp i två kategorier, i detta
sammanhang löst definierade:

18

I intervjuerna använder barnen själva begreppet smugglare.
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Den långa flykten i det här materialet har handlat
om flera månader.
Den korta flykten i det här materialet har handlat
om ett par dagar.

Den långa flykten (11 barn)
För elva av barnen/ungdomarna har flykten tagit lång tid och varit kantad av
svåra umbäranden, konstant otrygghet och rädsla. Här följer några typiska
citat för kategorin:
Ung man från Afghanistan:
Jag åkte med min yngre bror till Moskva. Det var en svår och hemsk resa. I
Moskva stannade vi i ett år och arbetade på marknaden för att tjäna lite pengar. Polisen anhöll mig många gånger och misshandlade mig……Varje gång
var jag rädd att dom skulle skicka tillbaka mig till Afghanistan. Och så äntligen fick vi hjälp att resa vidare till Sverige.

Ung man från Irak/Kurdistan:
Resan tog 4–5 månader. Det var mycket svårt. Vi åkte till Turkiet och därifrån till Grekland. Jag klättrade, gick i skogar och åkte båt från Grekland.
Jag hade pengar med mig så jag slapp arbeta på vägen….Det var mycket
svårt. Jag vill helst glömma.

Ung kvinna från Irak/Kurdistan:
Jag reste med en bror och en kusin och andra människor och en smugglare.
Det var en hemsk resa. Vi var inlåsta i ett rum i Turkiet i åtta månader. Varje
dag kom smugglaren och gav oss en bit bröd och sa ‟imorgon ska vi resa….‟
Och när dagen kom, lämnade han kvar min bror….

Ung man från Irak:
Jag åkte med mina två systrar, några andra och så smugglaren. Resan tog
minst tre månader och det var så hemskt så jag orkar inte tänka på det…..

Den korta flykten (9 barn)
För informanter från några afrikanska länder och från länder i Latinamerika
har resan skett direkt med flyg. Man har bytt flyg på vägen och varit i
transitsituation, men vet inte var. Det framgår av citaten nedan att de korta
resorna beskrivs på ungefär samma sätt:
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Ung man från Latinamerika:
Jag åkte med mina släktingar med flyg direkt till Sverige….

Flicka sexton år från ett afrikanskt land:
Jag åkte med flyg raka spåret till min syster här…..

Ung kvinna från ett afrikanskt land:
Jag åkte raka spåret med flyg…med någon ´humanitarian organization`….

Ung kvinna från Somalia:
Jag åkte raka spåret med smugglaren till Arlanda från Djibouti. Jag var rädd
hela tiden…

Sammanfattning
För ungefär hälften (11 barn) av informanterna har flykten tagit lång tid i
anspråk och har kännetecknats av svåra umbäranden, osäkerhetskänsla, rädsla, stress och oro. Många har varit utlämnade till en smugglare som de känt
fruktan inför. Det är också viktigt att komma ihåg att barnen i olika stor utsträckning hade upplevt stora problem innan de lämnade sina länder. De nio
barn som haft en kort resa har varit rädda och känt fruktan inför vad som
skulle hända och vart de var på väg. Även dessa barn har svåra och ibland
traumatiska erfarenheter med sig från sitt hemland. Själva resan kan inte
uteslutas ha förstärkt en redan tidigare problematik från hemlandet.
Vid ankomsten betraktas samtliga barn/ungdomar som ensamkommande,
vilket innebär att de inte har någon legal vårdnadshavare i sällskap. Som
tidigare framgått, har en majoritet av barnen släktingar som väntar i Sverige
eller som rest tillsammans med dem. Det har också tidigare påvisats att några
ungdomar kommer ensamma och inte har någon som väntar. De är helt ensamma och därför extremt utsatta i sin situation i Sverige. Till dessa ska jag
återvända i kommande avsnitt.

Asyltiden
I detta avsnitt följs barnen in i den tidsperiod då deras asylprocess startade
och pågick i Sverige. Detta är således en period av ovisshet. Hur länge
kommer väntan att fortgå innan de får sitt permanenta uppehållstillstånd?
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Vilka faktorer har underlättat respektive försvårat för barnen under väntetiden? En majoritet av barnen hade släktingar i Sverige. Under den tidsperiod
då studiens första intervjuomgång genomfördes (1996–1997) var önskemålet
från socialtjänsten ofta att barnen skulle påbörja vistelsen i Sverige på Migrationsverkets grupphem. Socialtjänsten hade då samtidigt att utreda eventuella släktinghem för att kunna ge ett godkännande av hemmet innan barnen
flyttade dit. Så ville man ha det. Men hur var det i realiteten? Väntan på besked om barnet får stanna i Sverige eller om det måste åka tillbaka hem är en
period för de asylsökande som är präglad av ovisshet. (Eide, 2000; Hjelde,
2004).De har kommit till ett främmande land, de har skilts från sin familj,
sin sociala kontext och sitt land med svåra upplevelser i bagaget. För en del
har flykten tagit lång tid innan de kom till Sverige.
En genomgång av intervjuerna med informanterna visar att materialet under asyltiden kan sorteras under flera kategorier. Den mest uppenbara kategoriseringen är tiden för väntan på permanent uppehållstillstånd. En annan
kategoriseringsvariant är boendeförhållanden, antingen på grupphem, släktingfamilj eller i familjehem? Det är också uppenbart att en stor andel av
barnen vid ankomsten rapporterade om stress, oro och liknande psykiska
symtom. Många barn fick därför professionella stödinsatser under asyltiden
– oavsett hur lång tid den varade och oavsett var de bodde. Jag noterar också
att alla informanter utom en snabbt kom in i skolgång under väntan. Vilka
faktorer under asyltiden kunde identifieras som problembelastande för barnen och vilka underlättade för dem?
Tiden för väntan på permanent uppehållstillstånd uppvisade en stor variation för de asylsökande barnen. Cirka hälften av barnen fick uppehållstillstånd förhållandevis snabbt, under ett år efter beslut i första instans, som var
Migrationsverket. En annan grupp ungdomar fick vänta längre. Under den
aktuella perioden var det vanligt att barn från Somalia fick tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) under en period (oftast 1 år) innan uppehållstillstånden
blev permanenta. Detta innebar att tiden i ovisshet förlängdes för dem. För
en tredje grupp blev väntetiderna påtagligt långa, i mitt material fyra år eller
längre.

En kort period av ovisshet i Sverige (11 barn)
Med kort period menar jag i det här sammanhanget under ett år. Drygt hälften av informanterna har fått besked inom ett år. De flesta i detta material
bodde på Migrationsverkets grupphem, några bodde i släktingfamiljer.
Ung man från Irak som var 15 år vid ankomsten. Han väntade i nio månader
och bodde på ett grupphem. Han har släkt i Sverige:
Jag bodde på grupphemmet. Det var bra där. Jag väntade i nio månader. Levde för skolan och satsade 100 %. Mina lärare stöttade mig och hjälpte mig.
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Jag har alltid haft ett stort intresse för skolan även om omständigheterna i
Irak inte tillät mig att gå i skola. Min kusin sa till mig att inte fundera på frågan om uppehållstillstånd. Han sa att han visste att om man kom från Irak så
fick man troligen stanna här. Jag tänkte inte så mycket på det. Tycker jag
mådde bra. När jag hade fått mitt uppehållstillstånd, (flyktingförklaring enligt
Genevekonventionen) så flyttade jag hem till min kusin och gick på ITK i ett
år……

Ung man från Irak, som var 14 år vid ankomsten. Han väntade i åtta månader och bodde hos en farbror med familj:
Ingen från mitt land fick avslag. Bodde hos min farbror och hans familj.
Trivdes bra. Ibland ville jag flytta men det fick jag inte. Jag kände dom. Kusin till min pappa. Han ville att jag skulle bo där. Kände mej ibland ensam
och hela tiden orolig för min familj därhemma. Min bror mördades 1997…

Ung kvinna från Irak, som var 13 år vid ankomsten. Hon väntade i nio månader och bodde på ett grupphem. Hon reste till Sverige tillsammans med en
kusin. Hon hade ingen släkt i Sverige:
Jag bodde på grupphemmet och grät hela tiden. Längtade efter min familj.
Jag kände mig ensam och mobbad på grupphemmet. Jag gick på högstadiet
men tänkte hela tiden på min mamma och kunde inte koncentrera mig. När
jag fick uppehållstillstånd (humanitära skäl) flyttade jag till ett grupphem för
ungdomar med PUT i X-stad. Min kusin flyttade också till X-stad.

Ung kvinna från ett afrikanskt land, som var 16 år vid ankomsten. Hon väntade i elva månader och bodde på ett grupphem. Hon hade ingen släkt i Sverige:
Jag var rädd och orolig för mina syskon. Bodde på Grupphemmet och flyttade sedan till ett annat grupphem för asylsökande. Jag var med om svåra
saker i fängelset hemma och sedan blev jag våldtagen av en man i Sverige.
Jag fick bo på ett skyddat boende för flickor. Det var bra. Där var dom snälla. Gick i skolan hela tiden och fick också mycket hjälp med mina svåra upplevelser. Fick hjälp att bearbeta och lita på människor. Jag tänkte inte så
mycket på om jag skulle få PUT. Efter PUT (humanitära skäl) flyttade jag till
en egen lägenhet i Z-stad.
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Ovissheten permanentas med TUT – ett tillfälligt ettårigt
uppehållstillstånd (5 barn)
Denna grupp fick vänta på permanent uppehållstillstånd under mellan ett och
tre år. Det kan finnas flera orsaker till detta. Exempelvis att myndigheterna
har haft behov av längre utredningstid.19
Ung kvinna från ett asiatiskt land, som var 16 år vid ankomsten. Hon väntade i ett år och sju månader och bodde hos en släkting:
Först fick jag avslag på min asylansökan efter elva månader och sedan fick
jag TUT (tillfälligt uppehållstillstånd). De första sex månaderna i Sverige var
jag inte så social, gick jag inte ut. Jag isolerade mig. Hade huvudvärk och sov
dåligt. Jag fick hjälp på PBU. Dom var jättejättebra. Sedan hjälpte min farbror mej så att jag slapp SFI 20 utan fick gå på gymnasiet och läsa svenska där.
Bra med någon som kunde mer än jag och som kunde säga ifrån, t.ex. när det
gällde SFI. Han hittade en lösning. Den gode mannen kunde ha tagit den rollen. Men jag hade ju min farbror. Mina föräldrar vet jag inte vad dom
finns….jag har aldrig bott med dom. Jag fick PUT-beskedet (humanitära
skäl) på min 18-årsdag.

Ung kvinna från Somalia, som var 14 år vid ankomsten. Hade släkt i Sverige
och bodde hos äldre syster:
När jag kom så var jag rädd för smugglaren som hade skrämt mej. Jag bodde
hos min mamma21. Hon har fem barn. Jag gick i skolan och var jätteduktig.
Tänkte inte så mycket på om jag inte skulle få stanna… Hade aldrig gått i
skola i Somalia. Då ville jag bli doktor. Fick TUT efter ett år och PUT ( humanitära skäl) efter 2,5 år.

Lång väntan på ett positivt besked (4 ungdomar).
I det här materialet innebär lång väntan mer än fyra år. Fyra ungdomar i
studien har, som framgått tidigare, lämnat sina hemländer på grund av en
psykosocial problematik inom familjen, med bland annat övergrepp. För
dessa fyra informanter blev asylperioden komplicerad med bland annat upprepade avslag, nya ansökningar och resor till hemlandet. Här följer några
exempel:
Ung man, 15 år vid ankomsten från ett land i Latinamerika. Han reste till
Sverige tillsammans med en släkting. Han bodde hos släktingar och anhöriga:
19

Denna beslutsform blev hårt kritiserad. Kritikerna menade att ovissheten för barnen förlängdes.
20
Svenska för invandrare
21
Hennes äldre syster
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Möjligheterna i Sverige kommer efter du har fått permanent uppehållstillstånd. För mej efter fem år. Jag är bitter över att jag aldrig fick gå i gymnasiet, utan i förberedelseklass för invandrare….jag kände mig diskriminerad
utan fyra sista siffror och hade det tufft under asyltiden. Jag bodde på olika
ställen, så kallat EBO (eget boende). Först hos min moster med familj och
sedan hos min flickväns kusin. De första 2 åren höll jag på med droger och
kriminalitet. Tjejen fick nog. Inlåst en månad hos min flickvän för att ändra
mitt liv. Jag slutade umgås med landsmän. I Sverige får man klara sig
själv….Det var bara en person som brydde sig, en personal på grupphemmet,
som skickade julkort till mej. För övrigt så fick jag ingen hjälp. Jag fick inget
PUT, jag fick inte utbilda mej….jag ville ju gå på gymnasiet och sedan utbilda mej till läkare. Jag gick 3 år på ITK – fick inga betyg, ingenting. Och
så fick jag avslag på asylansökan. Jag lämnade in en ny ansökan, avslag igen.
Det var mycket tröttsamt. Till slut gifte jag mej. (Åren hade gått. Informanten
var nu > 18 år.) Jag lämnade in en ny ansökan och sökte på så kallad anknytning till min fru och därför var jag tvungen att återvända till hemlandet där
det var omöjligt för mej att vänta. Jag åkte till släktingar i ett grannland och
väntade där. Jag förlorade fem år av mitt liv mellan 14 och19 år….Jag fick
uppehållstillstånd på anknytningsskäl.22

Ung man, 15 år vid ankomsten från ett afrikanskt land. Han hade ingen släkt
i Sverige:
När jag kom till Sverige satte dom mej i förvar och sedan släppte dom mej.
Dom sa ´okänd identitet´. Kyrkan gömde mej sedan i 11/2 år. Sedan sökte jag
asyl. Jag var rädd hela tiden. Bodde då på Grupphemmet och flyttade sedan
till ett annat grupphem. Kyrkan hjälpte mej sedan att flytta till en familj. Jag
mådde dåligt hela tiden och var rädd för människor. Kunde inte sova. Jag
gick hos en doktor och fick hjälp. Mycket oro och vånda. Läste svenska på
SFI. Jag fick uppehållstillstånd (humanitära skäl) efter nästan fem år i Sverige…

Ung man, 17 år vid ankomsten från ett afrikanskt land. Han hade ingen släkt
i Sverige:
Jag bodde på Grupphemmet. Jag fick avslag på min asylansökan och överklagade. Flyttade till en kompis i Farsta och gick på IVIK23 på gymnasiet.
När jag sedan fick det andra avslaget sa dom att jag skulle åka till mitt hemland. Jag blev oroad och gick och pratade med en psykolog men han kunde
inget göra. Jag gifte mig med en svensk tjej och åkte till mitt hemland året
därpå. Jag ansökte om uppehållstillstånd på anknytning och kunde sedan
återvända hit ett år senare. Sammanlagt tog det nästan fyra år för mig att få
uppehållstillstånd här (anknytningsskäl).

22

Rätten för asylsökande under 18 år att gå i gymnasiet infördes med förordning 2001:971
och trädde i kraft1 januari 2002.
23
Introduktionskurs för invandrare inom det individuella programmet för elever som saknade
behörighet att söka gymnasiets nationella program
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Kommentar
De fyra ungdomar som haft en mycket lång väntan på ett positivt besked är
de ungdomar vars liv i hemlandet präglats av familjeproblem och, i ett fall,
föräldrars naturliga död. Uppenbarligen har deras livserfarenheter och skäl
inte varit tillräckliga argument för att de skulle beviljas permanent uppehållstillstånd på ett lika självklart sätt som de övriga informanterna i studien.

Sammanfattning
Inledningsvis konstaterades att det fanns tre kategorier för att identifiera
faktorer som var problembelastande respektive underlättande för de unga
under den ovissa asyltiden: väntetid, boendeförhållanden och professionella
stödinsatser. Väntetiden tycks inte ses som ett problem i sig för de flesta av
informanterna, med undantag av någon som var med om ett traumatiserande
övergrepp under asyltiden i Sverige och för de personer som väntade mycket
länge (mer än fyra år) på ett positivt besked. Oron för familjerna i hemlandet
framhölls av barnen som mycket plågsam. För övrigt hanterar de tiden aktivt. Samtliga utom en har tidigt efter ankomsten till Sverige börjat skolan.
Skolan har en stor betydelse i vardagen och de flesta är mycket motiverade
och glada över att få gå i skola. Dessutom fungerade skolan som struktur i
vardagen. För fyra informanter har väntan på ett positivt besked varit mycket
plågsam. I några fall har informanterna gift sig efter att ha fått avslag och
sedan återvänt till hemlandet. Där har de sedan fått uppehållstillstånd på så
kallad anknytning till hustrun i Sverige.
En annan fråga rör vilken boendeform som är minst påfrestande under
väntan på beslut. Grupphemsboende var under den här perioden det som
prefererades officiellt. Boende hos släktingar betraktades som en självklar
boendeform när hemmet godkänts av de sociala myndigheterna och utifrån
det asylsökande barnets egen uppfattning. Sju informanter flyttade direkt
efter ankomsten till sina släktingar, andra efter att de fått PUT. Av de exempel som här framträder, finns både positiva och negativa värderingar när det
gäller barnens uppfattning och trivsel i aktuell boendeform under asyltiden.
Några tycktes trivas i gruppboende, andra inte. En majoritet av ungdomarna
bodde under asyltiden på grupphem och uttryckte en trygghet i att möta
andra ungdomar från sitt eget land Här finns också exempel på både påfrestande och gynnsamma boenden i släktingfamiljer.
De som har behövt (elva informanter) har fått tillgång till stödsamtal vid
Röda Korset, PBU eller inom skolan under väntetiden. Då har det handlat
om posttraumatiska stressreaktioner och nedstämdhet, i första hand med
ursprung i hemlandet. I några fall om stressrelaterade symtom från flykten
eller oro för familjen i hemlandet.
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Tiden efter permanent uppehållstillstånd – många
vägar till ett bra liv
I resultatkapitel 8 har vi tagit del av redovisningen från hela gruppen av 68
personer. Som helhet kunde man efter tio år få en positiv bild i stort av de
unga vuxnas utveckling och situation. I detta avsnitt ska jag nu på närmare
håll se hur de 20 intervjuade informanterna har mött Sverige. Framför allt
riktar jag sökarljuset på individuella variationer på vägen till nuläget. Det är
tio år av utmaningar, hinder och möjligheter som informanterna tycks ta sig
igenom till ett bra liv i nuläget – för att välja en formulering som de själva
valt.
Till att börja med ger intervjumaterialet en tydlig och positiv bild i stort
av informanternas aktuella livssituation tio år efter permanent uppehållstillstånd. Härigenom förstärks och nyanseras det första intrycket som redovisningen av det kvantitativa materialet gav (kapitel 8). Det finns många individuella exempel på att de unga trivs med sina liv – de har det bra. De visar
upp stora personliga resurser, är positiva i sina livssfärer: med sina arbeten,
sina boendesituationer, sina studier, sina familjer, sina vänner och den gemenskap de har med familjemedlemmar som lever i hemlandet eller i andra
länder. De visar alla en mycket positiv och optimistisk framtidssyn med berättelser om drömmar de har om fortsatt utbildning, om fortsatta framgångar
i yrkeslivet, om att bilda familj och skaffa barn. I drömmarna finns också
önskemål om att träffa nära familjemedlemmar som är kvar i hemlandet.
I forskningsgenomgången fanns studier som rekommenderade en särskild
fokusering på kulturmötet i mottagarlandet (se Stevens & Vollebergh, 2008).
I det här materialet finns berättelser om de utmaningar det inneburit att
komma till ett individualistiskt samhälle som Sverige från det kollektivistiska samhälle de lämnade. De unga vuxna som inte haft några släktingar i
Sverige berättar om känslor av plågsam ensamhet och om sitt sökande efter
såväl sina släktingar i andra länder som efter personer/relationer i Sverige.
De förmedlar hur det går att leva vidare i ett för dem mycket främmande
land trots att det i vårt individualistiska samhälle inneburit att den unge själv
haft ansvaret att klara av sitt liv. Vi får vidare ta del av den glädje de unga
vuxna visar när de själva bildat familj och fått barn.
Här finns också information om hinder och avgörande villkor som de
kämpat med. I berättelserna finns erfarenheter av att kämpa för att lära sig
svenska språket och att klara av skolan och om lärare som haft avgörande
betydelse för informanternas skolframgångar. Och vi möter lyckan av att ha
avlagt akademisk examen och sedan finna ett utmanande arbete. I berättelserna möter vi också stor tillfredsställelse i att arbeta inom äldrevården. Oron
för familjen i hemlandet har för en del varit en plågsam och ständig följeslagare ända till familjen kom hit. Oro för familjemedlemmar vars öde man
inte känner till har för andra varit en stark drivkraft i sökandet efter vad som
hänt dem. Och flera unga vuxna vittnar om emotionellt rörande återförening108

ar med familjemedlemmar som man trodde hade dödats. Man har återförenats ute i Europa och i Afrika.
De unga vuxnas utsagor om Sverige och det svenska är en blandning av
tacksamhet för att Sverige tagit emot dem och allvarliga reflektioner över de
svårigheter de mött. Vi möter också informanter som valt att lämna Sverige
för att fortsätta arbeta i andra delar av världen.
I det följande kommer jag att presentera de olika processer som finns i
berättelserna och som lett fram till det positiva nuläget. Informanternas berättelser om socialisationen och etableringen i Sverige efter permanent uppehållstillstånd kan delas in i tre olika kategorier.


En rätlinjig utveckling fram till den positivt upplevda
nusituationen

Målinriktad utbildning mot klart definierat yrkesval och utstakad
livsbana. Socialt nätverk av vänner och stabila familjekontakter. Har
inga behov av samhällsstöd. Harmonisk utveckling.


Tar sig fram genom och ur en del kriser och andra svårigheter, bland annat med stöd av formella stöd- och hjälpsystem, till den positivt upplevda nusituationen

Viss osäkerhet när det gäller utbildning och arbete. Har av och till behövt samhällsbaserat stöd, psykiatrisk hjälp (PBU/BUP) eller andra
stödinsatser från samhället för att nå målen. Har ett nätverk av vänner
och goda familjerelationer.


Vägen till det positiva nuläget har varit kantad av hinder
och bakslag

Har haft obestämd framtida yrkesinriktning. Har avbrutit skolan. Erfarenheter av perioder av instabilitet, arbetslöshet och kris. Stödinsatser
av samhället. Har i nusituationen uppnått stabilitet, trivs och mår bra.

En rätlinjig utveckling fram till nusituationen (10 informanter)
Tio informanter har haft ett bra och okomplicerat liv under alla åren efter
permanent uppehållstillstånd. De har levt i harmoni, varit ambitiösa och målinriktade. De som studerat/studerar har klarat/klarar sig bra. Två av dem har
tagit examen vid universitet och har sedan funnit bra arbeten utifrån sin
kompetens. Fyra av dem är studerande för närvarande (högstadium, universitet och komvux). Tre informanter har väl fungerande arbeten som egna företagare, två unga vuxna har arbeten inom vården och en informant arbetar
som tolk/lärare.
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Här följer några exempel:
Har lyckats göra allt jag har velat

Ung man från Irak, 16 år då han fick permanent uppehållstillstånd och 26 år
vid uppföljningsintervjun.
Har det bra i mitt liv. Har lyckats göra allt jag har velat. Allt har gått bra .
Trivs bra och gillar Sverige men känner mig mer hemma i London. Här delar
man upp människor i svenskar och utlänningar.

Informanten bodde hos farbrodern i en Stockholmsförort under gymnasietiden och kände sig som hemma där. En äldre bror bodde alldeles i närheten.
Föräldrarna och tre syskon kom till Sverige under de följande fem åren. Gick
gymnasiet under fem år och arbetade på bl.a. Ica på fritiden. Trivdes bra men
tycker att gymnasietiden blev lite för lång. Samtidigt ger han lärarna sin
uppskattning för sin skolframgång.
Jag hade mycket bra kontakt med lärarna i gymnasiet. En lärare har jag kontakt med fortfarande och träffar regelbundet.

Informanten började sedan på universitetet där han avlade examen i ekonomi. Han studerade den sista terminen i ett annat land, där han samtidigt förberedde starten av ett eget företag tillsammans med en svensk kurskamrat.
Han och kompanjonen bor numera i ett asiatiskt land och har kontor i två
olika länder. Informanten är glad över att hans familj bor i Sverige. Han har
nära vänner i Sverige och i olika delar av världen. För närvarande har han
ingen flickvän. Han definierar sig som internationell och tycker att Sverige
är ett bra land men han själv har valt att leva i ett annat land. Trivs med sitt
arbete och ser i det stora utvecklingsmöjligheter.
Jag vet inte vad jag gör om tio år. Jag vill fortsätta vara egen företagare… Efter trettio kan man börja tänka på att bilda familj om man träffar den rätta….

Man behöver bara en lärare som tror på en

Ung kvinna från ett afrikanskt land som var 18 år när hon fick permanent
uppehållstillstånd och 27 år vid uppföljningsintervjun.
Allting är bara bra. Trivs jättebra. Alla år har varit bra. Jag har hela tiden mått
bra men är lite ledsen för studierna. Du vet svenska är svårt, du kan inte bli
läkare så där enkelt. Alla invandrartjejer blir undersköterskor. Nu har jag full
pott på vartenda prov. Man behöver bara en lärare som tror på en…

Informanten har bott hos släkting i en Stockholmsförort i tre år. Hon avbröt
gymnasiestudierna och började arbeta i vården där hon snabbt fick fast an110

ställning som vårdbiträde. Hon har hela tiden trivts mycket bra. Flyttade till
egen lägenhet i Uppsala där hon bodde i sex år. Är nu sambo sedan ett år
med en man och bor i S-stad. Mannen har ett bra arbete. Går för närvarande
på Komvux för att komplettera betygen så att hon kan fortsätta att studera till
sjuksköterska. Hon har nära kontakt med familjen som bor i Etiopien. Hon
trivs och har under alla år här haft ett bra liv med släkten i Sverige och i
övriga Europa. Hon har många vänner. Religionen är viktig för henne.
Jag trivs mycket bra här i Sverige och jag gillar också min egen kultur där
man ger till dom som behöver. Jag drömmer om att gå på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan innan jag är 30 år, och innan jag är 35 så har jag gift
mig och har två eller tre barn….

Har lyckats studiemässigt, har ett bra jobb, mår bra och är sambo med
en svensk kille

Ung kvinna från ett asiatiskt land. Hon var 18 år då hon fick permanent
uppehållstillstånd och är 26 år vid uppföljningsintervjun.
Jag har det mycket bra. Har lyckats studiemässigt. Har ett bra jobb. Mår bra
och är sambo med en svensk kille. Om man strävar efter att komma in i samhället då är det inga problem…

Informanten bodde efter ankomsten hos en faster. I dag har hon en egen
lägenhet och är sambo med sin pojkvän som hon haft en relation till i snart
fyra år. De bor i en storstad. Informanten tog studenten i Sverige och gick
sedan på teknisk högskola och blev civilingenjör. Hon arbetade under alla
studieåren på fritiden. Hon arbetar i dag i en arbetsledande funktion på ett
större företag och trivs mycket bra i sitt liv. Hon har nära vänner från sitt
hemland och från olika delar av världen.
Jag vill högre upp i hierarkin och vara med och påverka. Vill så småningom
gifta mej och skaffa barn…. Kanske har jag blivit försvenskad.

Trivs bra, nu satsar jag allt på musiken

Ung man från Afghanistan. Han var 18 år då han fick permanent uppehållstillstånd och 28 år vid uppföljningsintervjun.
Inga problem att fixa livet, men det är omöjligt att bli rik här. Trivs bra och
trivs bra i andra länder också….

Föräldrarna fick permanent uppehållstillstånd kort efter informanten och
kom till Sverige. Informanten avbröt gymnasiestudierna och startade en
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grönsaksaffär samtidigt som han arbetade som musiker.Han bodde med bror
och vänner. Han har många afghanska vänner och för övrigt vänner från hela
världen och har mycket kontakt med släktingarna i Afghanistan. Han bor
med sin familj i en fin lägenhet i en förort till Stockholm. Han är sedan tre år
gift med en afghansk kvinna. Familjen har två döttrar. Han planerar att lämna Sverige 2008 för att fortsätta sina musikstudier i ett annat land.
Nu satsar jag allt på musiken under ett år och hoppas att jag sedan ska kunna
leva på den…..

Jag har en stor familj här och i landet jag föddes i

Flicka från ett afrikanskt land. Hon var 6 år då hon fick permanent uppehållstillstånd och 16 år vid uppföljningsintervjun.
Jag har det bara bra och trivs. Jag har en stor familj här och i landet jag föddes i…

Informanten har hela tiden bott hos en äldre syster i Sverige som hon betraktar som ”sin mamma”. Hon har gått i samma skola och bott på samma plats
under åren i Sverige. Nästa termin ska hon börja i gymnasiet. Hon har nära
släktingar i Sverige. Religionen är viktig. Hon är aktiv med sport på fritiden
och många goda vänner. Hon mår bra och trivs med livet.

.
Jag har mått bra hela tiden och trivs bra i skolan. Har hela tiden haft bra lärare som har trott på mig….betraktar mig som både svensk och kongolesisk…

Har tagit sig fram ur kriser till den positivt upplevda
nusituationen (8 unga vuxna)
Efter tio år har samtliga av dessa åtta unga vuxna en relativt stabil situation
med arbete eller studier efter permanent uppehållstillstånd. Flera är gifta
eller sambo och har egna barn och har ett socialt nätverk med kontakter,
främst ur de egna etniska grupperingarna. Men gemensamt är att de under ett
varierande antal år haft svårigheter av olika slag, framför allt har oro för
familjen i hemlandet dominerat och sökande efter information vad som hänt
familjen. Egna svårigheter att välja utbildningsväg har lett till avhopp från
utbildningar och sökande efter nya. I backspegel förefaller detta sökande har
varit lyckosamt, eftersom dessa unga vuxna tagit extra lång tid på sig att bli
målinriktade och säkra på sina val. En stor andel av dem har eller har haft
allvarliga psykiska problem som under dessa år har föranlett samtalsterapeutisk psykolog- eller kuratorshjälp.
I det följande ges några exempel :
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Jag har blivit starkare av det jag varit med om i Sverige

Ung kvinna från Irak. Hon var 13 år då hon fick permanent uppehållstillstånd och 23 år vid uppföljningsintervjun. Hon bodde på ett kommunalt
grupphem tills hennes familj kom till Sverige, sju år efter hennes egen ankomst hit. Hon är numera gift och studerar på universitet.
Nu mår jag bra. Har blivit starkare av det jag varit med om i Sverige.

Hon plågades ända sedan hon lämnade sitt land av att ha skilts från sin familj, föräldrar och tre syskon. Hon var ständigt orolig för dem. Helst hade
hon velat bo med sin släkting, men placerades på ett kommunalt grupphem.
Hennes djupa förtvivlan fortsatte. Hon längtade efter sin familj. Samtidigt
fick hon hjälp av BUP. Hon hade periodvis mycket svårt att orka med
skolan.
Det går inte att leva här utan sin familj. Ingen här förstod varför det inte går.
Man klarar sig inte……Jag hade min religion som hjälpte mej lite….Man vet
inte vad man ska göra….eller vad man ska bli…..man kan inte bestämma
själv….Mycket svårt…. Under två år kommer jag inte ihåg någonting. Jag
var sjuk och låg på sjukhus. Jag gick ner många kilon i vikt…kunde inte äta..

Hon upplevde att ingen i Sverige kunde hjälpa henne. Hon började ägna
mycket tid åt sin religion. Familjen i hemlandet fick så småningom permanent uppehållstillstånd i Sverige. Informanten hade då hunnit bli äldre än
arton år och gifte sig med en man från sitt hemland. Hon mådde nu bättre
och kunde lugnt avsluta sina gymnasiestudier. Hon fick mycket bra betyg
och började studera på ett basår på universitetet där hon nu går. Hon är
mycket målinriktad och studiemotiverad.
Min familj här och i Kurdistan och min man är det allra viktigaste för mej…

Jag fick hjälp på BUP med mina svåra upplevelser

Ung kvinna som kommer från ett afrikanskt land. Hon var 17 år när hon fick
permanent uppehållstillstånd och 26 år vid uppföljningsintervjun. Hon är
numera sambo med man från hemlandet och hans son. De har ett barn
gemensamt. Hon har nu ett bra liv och är för närvarande föräldraledig från
sitt arbetsledarjobb i äldrevården. Hon planerar att utbilda sig till sjuksköterska och barnmorska.
Kände mig alltid mycket ensam…I mitt hemland bryr sig alla om dig, men
här finns man nästan inte…Många säger att dom är ensamma i Sverige. Dom
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vill ha ett annorlunda samhälle, men dom vet inte vad dom ska göra. Många
vill faktiskt ha det annorlunda… Det var mycket svårt att bo alldeles
själv…och klara av allt själv….Nu är vi fyra som bor tillsammans…..och jag
har två av mina syskon i mitt hemland.. Jag känner att jag inte är så ensam
längre. Har träffat många som haft det som jag… Jag har också min varma
tröstande kyrka som betyder mycket för mig. Känner nu att jag inte är så ensam om problemen. Jag känner att jag hör hit nu.

Informanten flyttade efter permanent uppehållstillstånd till ett kommunalt
grupphem i Mellansverige och när hon var 18 år till en egen lägenhet. Hon
hade ingen släkt eller anhörig i Sverige. Hon fick tidigt hjälp på BUP med
sina svåra traumatiska upplevelser. Informanten har sökt efter sin familj och
hittat en äldre bror och två yngre systrar i hemlandet. Hon har nu tät kontinuerlig kontakt med dem. Hon vet inte vad som hänt föräldrarna och en yngre bror. I dag bor den unga kvinnan i ett annat nordiskt land i en fin lägenhet
utanför en storstad med sin sambo från hemlandet. De har en liten dotter
tillsammans. Hon gick igenom gymnasiet i Sverige med fina betyg och fick
stöd av lärarna. Hon arbetar nu som arbetsledare inom äldrevården.
Jag hade väldigt bra betyg i gymnasiet och mina lärare tyckte jag skulle läsa
vidare. Men jag kände mig så ensam när jag tog studenten. Jag grät hela dagen och saknade min familj. Och tänkte att så här ska det inte vara…

Hon planerar att studera vidare till barnmorska. Informanten är djupt kristen
och går ofta i kyrkan. Hon tycker att hon nu har ett mycket bra liv, men
emellanåt kommer tankarna på vad som kan ha hänt familjen. Hon har
många nära vänner som hon har mycket kontakt med.
Jag har det bra i mitt liv i dag. Man kämpar och kämpar. Jag drömmer om att
utbilda mig till barnmorska och så har jag drömmar om att kanske en gång
träffa min mamma eller pappa så att dom kan se mig och vara stolta…

Jag plågades av oro för min familj i Kurdistan

Ung man från Irak. Han var 15 år då han fick permanent uppehållstillstånd
och 24 år vid uppföljningsintervjun.
Dom, min familj, kom efter två år och åtta månader. Sverige är ett mycket bra
land. Men det är mycket, mycket svårt om man inte har nån….

Informanten bodde från ankomsten hos en farbror med familj. Han plågades
av oro för sin familj i hemlandet och av ensamhetskänslor. En broder hade
mördats i hemlandet. Informanten avbröt gymnasiestudierna i Sverige efter
ett år och började arbeta med städning. Han gick under denna tid och samta-
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lade med en psykolog som bland annat hjälpte honom att få möjlighet att
resa och träffa familjen som då befann sig i Syrien.
Psykologen som jag gick hos beställde biljetterna. Efter att ha träffat min familj mådde jag 80 % bättre….

Han avancerade till städledare men företaget gick senare i konkurs. Informanten tvingades börja stämpla som arbetslös under ett år, tog taxikort och
kör nu taxi. Föräldrarna och syskonen kom till Sverige när han bott här i tre
år och han flyttade då till familjen. Informanten mådde nu mycket bättre. År
2004 gifte han sig med en kurdisk ung kvinna som han träffat i Sverige. Hon
studerar på universitet och de har tillsammans köpt ett bostadsrättsradhus på
en mindre ort.
Nu är allt bara bra. Men det tog nästan ett år efter det att dom kommit innan
jag kunde slappna av. Jag skulle vilja utbilda mig inom snickeribranschen.
Det är tröttsamt att köra taxi. Jag och min fru ägnar mycket tid åt våra familjer…..Jag trivs i Sverige……

Hinder och bakslag på vägen till nuläget (2 unga vuxna)
Två informanter har haft svåra motgångar under åren i Sverige med bland
annat lång arbetslöshet och kriminalitet. Båda har nu fast jobb och har socialt
stabila relationer.
Fick utbildning i fängelset som gav mig fast jobb

Ung man som kommer från ett afrikanskt land. Han fick permanent uppehållstillstånd på anknytning till sin svenska hustru då han var 20 år efter att
ha återvänt till sitt hemland och ansökt därifrån. Vid uppföljningsintervjun är
han 27 år.
Bara man får ett jobb så ordnar allt sig. Det var hemskt att stämpla. Det pågick under tre år och jag gick alla kurser som finns utan att få något jobb.
Kände mig tvungen att sälja knark för att få in pengar…...och hamnade i
fängelse knappt ett år.

Efter permanent uppehållstillstånd har den unge mannen bott med sin familj,
fru och två barn, i olika förorter till Stockholm. Sedan tre år bor familjen i en
egen lägenhet. Informanten har haft svåra år i Sverige med arbetslöshet och
kriminalitet. Sedan tre år tillbaka har han emellertid fast arbete inom bygg-
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branschen. Han säger att livet nu är bra och att allt han önskar är att jobba,
ha sin familj och ett fortsatt normalt liv.
I fängelset fick jag äntligen en utbildning inom byggbranschen som gjorde att
jag fick jobb direkt när jag muckade….Jag har fast jobb. Trivs jättebra. Har
min familj och det är det viktigaste… Och mina kompisar från mitt land. Har
också kontakt med familjen som tog hand om mig i hemlandet….Om alla invandrare fick jobb så skulle det inte finnas några problem…

Att hälsa på familjen i Irak förändrade mitt liv i Sverige

Informanten var 16 år då han fick permanent uppehållstillstånd och 26 år vid
uppföljningsintervjun. Han flyttade efter permanent uppehållstillstånd till ett
grupphem i Mellansverige. Han kände sig vilsen, visste inte vilket program
han skulle gå i gymnasiet och plågades av att inte ha något vuxenstöd likt det
stöd han alltid haft av sin familj i hemlandet. Han avbröt sina gymnasiestudier och flyttade när han fyllt 18 år från grupphemmet till kurdiska vänner.
Personalen på grupphemmet var verkligen underbar….men de hjälpte mej
inte. Jag gick på det individuella programmet efter IVIK. Ingen sa vad som
var rätt och fel. Jag var nyfiken på cigaretter….Fanns ingen som sa något.
Dom brydde sig inte. Du har för mycket frånvaro, du får inget bidrag….Det
enda dom brydde sig om var pengar. Ingen sa till mig vilket program jag
skulle gå på gymnasiet. Ingen…jag var helt ensam. Svårt. Jag ångrar att jag
avbröt studierna. Jag önskar att jag kunde vrida tillbaka tiden……

Informanten försökte få arbete och flyttade många gånger mellan olika platser och olika kurdiska kompisar.
Jag var helt borta, fanns ingenting, sökte jobb, fel spår. Fick matkuponger av
Soc. Fick praktik i en livsmedelsaffär i sex månader och sedan följde praktik
på praktik. Jag flyttade till T-stad efter två år och gick på deras utbildningscenter. Sedan flyttade jag till L-stad och fick verkstadspraktik, kanske, kanske kan du få jobb här senare sa dom…..men det blev inget. Jag flyttade till
A-stad. Här bor jag nu…

År 2006 åkte han för att hälsa på sin familj i Irak/Kurdistan.
Det finns inget ord hur svårt det var att komma till samma hus som jag flydde
från. Det var som i en dröm.

Sedan dess har informanten förändrat sitt liv i Sverige.
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Jag har kämpat. Kände mej övergiven, mindre värd. Jag kämpade. Jag tackar
Sverige för dom tog emot mej när jag behövde. Nu arbetar jag inom vården
och har fast jobb och jag tänker vidareutbilda mig. Jag har min kurdiska
flickvän och mina vänner. Nu mår jag äntligen bra.

Sammanfattning
I detta avsnitt har jag följt de unga vuxna under åren efter permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det är den tidpunkt då Sverige välkomnar de unga att
påbörja sin planering för ett liv här. Det är vägen fram till nusituationen som
skiljer sig mellan dem. Samtliga informanter har varit med om exceptionella
och individuella påfrestningar under sin uppväxt, under flykten till Sverige,
under asylprocessen och fram till nu som unga vuxna. Informanternas specifika erfarenheter i de olika tidsperiodernas diskuteras vidare i det följande
avsnittet. Här kan jag konstatera att hälften av informanterna tycks påfallande lätt ha tagit sig fram genom det svenska utbildningssystemet och sedan
etablerat sig mycket väl i fortsatt högre utbildning och/eller arbetsliv. De har
tagit för sig av de utbildnings- och arbetsmöjligheter de erbjudits i Sverige,
vilket den kvantitativa delen av denna undersöknings resultat tidigare förebådat (se kapitel 8).
En något mindre grupp har genomlevt kriser på vägen, vilka de löst tillsammans med sina nära anhöriga, helt på egen hand, och/eller med stöd från
det svenska formella systemet (t.ex. PBU/BUP och lärare i skolsystemet). De
unga vuxna som inte haft släktingar i Sverige berättar om att de haft det problematiskt i ”kulturmötet” (se kapitel 5). De har känt sig ensamma och de
har upplevt det som mycket kravfullt att fatta egna viktiga beslut om sin
framtid, som t.ex. utbildningslinje. Här har ibland enskilda lärare varit ett
stort stöd för utbildningsvalet. Framför allt har oron för familjen i ursprungslandet, eller var de anhöriga än befinner sig i världen, varit en stark källa till
problemen. Men resultatet är lyckosamt, såsom i den tidigare nämnda gruppen. Till sist finns ett mindre antal informanter som har varit på irrvägar
flera gånger innan de slutligen hittat fram till en stabil situation.
Många vägar till ett bra liv innefattar en process som jag benämnt med
etablering. I detta sammanhang gäller etableringen en tioårsperiod efter ankomsten till Sverige. De unga vuxnas situation när det gäller svenskt medborgarskap, bosättning, sysselsättning, levnadsform och ekonomi (kapitel 5)
är övergripande kartlagd via registerdata och fördjupad i uppföljningsintervjuerna. Det är uppenbart att dessa unga vuxna på ett överraskande sätt på
olika vägar under denna tioårsperiod har tagit sig fram till ett svenskt medborgarskap (utom en person < 18 år), till en stabil bosättning, sysselsättning
(arbete eller studier) och med ett tryggt socialt nätverk. De är ekonomiskt
självförsörjande. Det är av stort värde i detta sammanhang att samtliga unga
vuxna uttrycker välbefinnande, de mår bra i sina liv och ser positivt på framtiden.
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En kedja av länkade perioder från ursprungslandet till
ett etablerat liv i Sverige. En sammanfattande
diskussion.
De fem sammanlänkade perioderna, som presenterades i början av detta
kapitel, har nu fått innehåll genom de erfarenheter som informanterna förmedlat via tematypiska ”urklipp” ur intervjuerna (figur 9.2). På detta sätt har
det blivit möjligt att uppmärksamma de utmaningar som ackumulerats via de
olika perioderna som följer på varandra som erfarenhetslänkar för de nu
unga vuxna som kommit till vårt land och sökt asyl som ensamkommande
barn. Barnen har vuxit upp i länder med sina särskilda kulturella villkor. Och
de har av olika anledningar tvingats lämna sina länder för att senare söka
asyl som ensamkommande barn i Sverige. De har sedan fortsatt att ta sig
fram genom de dörrar som öppnats för dem efter att de har fått permanent
uppehållstillstånd. Alla dessa perioder har sina specifika villkor.

Trygghet/ Förtvivlan/
otrygghet tillförsikt
•Väpnad konflikt ändrar drastiskt trygg
uppväxt.
•Familjen tillhör förföljd minoritet
•Otrygghet i familjen

Osäkerhet

•Ensamma
till släkt i
Sverige
•Ensamma
med släkt till
Sverige
•Helt ensamma till
Sverige
Figur 9.2 Innehåll i de olika tidsperioderna.

Ovisshet
•Väntan < 1
år
•TUT < 3 år
•Väntan på
ett positivt
beslut 4-5
år

Etablering
•Ett bra liv hela
vägen
• Kriser och svårigheter på vägen
•Hinder och stora
motgångar på
vägen

I denna undersökning har jag inte kunna finna en enda bred väg på vilken de
flesta unga färdats mot vuxenlivet. Det är inte så att de flesta av de nu unga
vuxna har haft en smärtfri bana från sin barndom i ursprungslandet via flykt
och väntan under asyltiden mot det permanenta uppehållstillståndet och därefter utbildning, arbete och social gemenskap. Det är inte heller så att de bär
på ackumulerade traumatiska erfarenheter från uppväxten som förstärkts
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genom en lång, stressande flykt och därefter en tärande väntan på besked att
få stanna i Sverige. Nej, det är en brokig karta av erfarenheter vi möter genom utsagorna från informanterna. Det är smärtsamma erfarenheter och
mycket speciella erfarenheter för de nu unga vuxna med i genomsnitt ungefär 25 års utveckling genom barndomen och ungdomstiden fram till etableringen som unga vuxna.
De flesta av informanterna vittnar om en stabil och trygg barndom, trots
att familjerna i olika delar av världen haft antingen specifika och långvariga
erfarenheter av förföljelse eller konfronteras med plötsliga händelser med
politiskt våld. Föräldrar eller andra anhöriga fattar beslut om att barnet måste
lämna landet. Och oberoende av resans längd, kommer de allra flesta barnen/ungdomarna till sitt nätverk av familj och släkt. De unga vuxna berättar
om villkor i socialisationen. Oavsett hur målinriktat rak eller motgångsfylld
och krokig vägen varit till etableringen, framhåller de skolans stora betydelse
i deras liv där enskilda lärares stora engagemang och stöd har haft avgörande
betydelse för dem under deras gymnasieår och eventuella fortsatta studier.
Tillgång till kyrkan och den egna religionen har också varit värdefullt för
många av de unga vuxna.
Varje period medför utmaningar för barnen/ungdomarna på vägen mot
vuxenlivet. Utmaningarna innebär både risker och möjligheter. Riskerna kan
ytterst leda till att barnet/den unge traumatiseras i stressande situationer.
Fokusering på risker i forskningen kan leda till ett sökande efter psykiska
symptom och andra signaler på traumahändelser, det vill säga vad jag i teorigenomgången kallat stress-och traumateoretiska perspektiv (kapitel 5).
Barnet/ungdomen ses som offer för trauma, snarare än som en aktör som
bemästrar trauma. Dessa tolkningsraster torde vara vanligast i forskningen
inom det här området (se kapitel 4), och många studier har påvisat att ensamkommande asylsökande barn är psykiskt belastade vid ankomsten till
mottagarlandet. Osäkerheten under flykten, särskilt om den är långvarig och
riskfylld, kan vara psykiskt påfrestande. Ovissheten under asyltiden, särskilt
om beslutet dröjer länge, kan likaså förutsägas vara mycket pressande. Etableringen i exillandet innehåller nya utmaningar, bl.a i de kulturmöten de
unga konfronteras med.
Om man ser att barnen/ungdomarna agerar på möjligheter i periodernas
extrema stressmoment, och de betraktas som akörer som bemästrar traumatiska situationer snarare än som offer för dem, riktar man uppmärksamheten
mot de ungas eventuella individuella motståndskraft mot stress och trauma.
Det vill säga det man i litteraturen kallar olika former av personlig resilience
som bär genom stressförhållanden (kapitel 5). I den här studien har informanterna berättat om exceptionella stresserfarenheter i sitt hemland, på flykt
och i väntan på besked under asyltiden. Och vägen till etablering har inte
alltid varit rak, men samtliga nu unga vuxna har etablerat sig och uttrycker
välbefinnande, de mår bra i sina liv och ser positivt på framtiden. Detta skulle kunna tyda på att de har en väl utvecklad förmåga till resilience. Och med
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senare års förändrade syn på människors förmåga att klara av påfrestningar,
så är mina resultat knappast överraskande. Det skulle alltså kunna vara rimligt att förvänta sig resilience som en normal resurstillgång för dessa unga
vuxna (Bonanno, 2004).
Fjällhed (2009, sid. 197 ) tar som utgångspunkt flyktingskapets speciella
situation och möjligheter. Han använder i detta sammanhang begreppet ”
möjlighetsfinnande” och ser utmaningar i flyktingsituationen som förutsättningar för barnen att finna just möjligheter till lösningar, det vill säga barns
”….relativt stora kraft och förmåga att klara svåra situationer”.
När man betraktar de ungas utsagor så framgår det tydligt att familj och
släktnätverk har en stor betydelse som stöd – oavsett var de finns i världen.
Oron för familjen i hemlandet har funnits med de unga vuxna som en ständig
följeslagare ända tills man återförenats här i Sverige, eller tills man träffats i
hemlandet eller i tredje land, eller tills man upprättat en kontakt. Sökandet
efter vad som hänt syskon och föräldrar man skilts från, t ex. i en väpnad
konfliktsituation i hemlandet har pågått under alla år som de unga vuxna bott
i Sverige.
Det framgår av materialet att informanterna på olika sätt etablerat en kontinuerlig kontakt med sin familj och sina släktingar, var de än befinner sig.
Vi benämner dessa relationer transnationella utifrån det systematiska sätt
som dessa relationer upprätthålls över nationella gränser. Hur dessa relationer har uppmärksammats i den kvalitativa analysen, och en mer utförlig analys av materialets transnationella karaktär samt den teoretiska utvecklingen
av det transnationella perspektivet, ska jag skriva mer om i nästa kapitel.
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Kapitel 10. Transnationella relationer

Hittills har jag i den kvalitativa analysen sökt tematypiska erfarenheter ur
intervjuerna i varje tidsperiod av de unga vuxnas livsbana. I det följande ska
jag beskriva hur det var möjligt att utifrån upptäckten av specifika personliga
omständigheter i intervjumaterialet se mer generella drag bortom de erfarenheter som varje informant beskrivit på vägen från sitt ursprungsland till etableringen i Sverige. Detta är en upptäckt som var möjlig att göra genom att
följa Charles S. Peirce s.k. abduktiva logik och strategi i forskning, det vill
säga i detta sammanhang, att utifrån en överraskande upptäckt ge möjlighet
att spåra fenomen retrospektivt i data för att söka generella samband med
successivt uppställda preliminära antaganden om sambandens inbördes förhållande (se också kapitel 6, där jag lägger fram detta perspektiv i avsnittet
om generaliserbarhet). Här handlar det om upptäckten av ett teoretiskt perspektiv som kan kasta ljus över specifika iakttagelser i intervjumaterialet.
Den första överraskande upptäckten i denna analys av intervjudata fanns
inom den lilla kategori ungdomar som i min kvantitativa studie definierades
som ensamma i ordets rätta bemärkelse (kapitel 8), dvs. de som varken hade
anhöriga som väntade på dem eller som kom hit under uppföljningsperioden.
Eftersom det hade varit möjligt för samtliga ungdomar att etablera sig i det
svenska samhället förr eller senare, saknades intuitivt en förklaring för denna
positiva utveckling mot bakgrund av den stress och de traumaerfarenheter
som dessa ungdomar vittnat om som sina bakgrundserfarenheter. De unga
vuxnas utsagor om deras kulturmöten samt deras sociala nätverk gav mig
nycklar till valet av ett nytt teoretiskt perspektiv som kastade ny belysning
över hela materialet, det transnationella perspektivet.
Det visade sig i intervjun att de ensamma ungdomarna hade etablerat ett
nära nätverk med kontakter, främst med sina familjer och nära anhöriga, var
de än befann sig. Detta framgick tydligt i kapitel 9.
Denna upptäckt, eller ledtråd (Hessle, 1986) ledde mig vidare till antagandet om generella drag i unga vuxnas kontaktmönster. Det fortsatta analysarbetet spårade ett fenomen som visade sig vara giltigt i större eller mindre
grad hos samtliga informanter, de transnationella relationerna i deras kontaktmönster.
Först och främst ska tydliggöras att informanterna beskriver en kontinuerlig mer eller mindre tät kontakt med sina familjer/anhöriga, var dessa än
befinner sig i världen. Detta är kanske inte överraskande mot bakgrund av att
de kom till Sverige som barn/unga. Man skulle kunna säga att detta inte är
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ensamkommande barn i bemärkelsen övergivna barn, snarare tycks det
tvärtom röra sig om föräldrar som tar sitt ansvar och är angelägna om att
upprätthålla en nära och tät relation med barnen. I mitt material är det inte
bara fråga om sporadiska telefonsamtal, det handlar om tät kontinuerlig kontakt via olika möjliga kommunikationskanaler. Och det handlar om penningförsändelser (s.k. remittenser) från de unga till sina anhöriga, trots att de
själva etablerar sig i Sverige med knappa ekonomiska resurser.
I linje med detta resonemang är det också möjligt att de transnationella
relationerna kan antas vara en väg att bevara det kollektivistiska kulturmönster som är barnens ursprungserfarenheter. En annan hypotes är att den starkt
utvecklade mentala styrka, eller resilience (Garbarino, m.fl., 1991; Bonanno,
2004), som det finns skäl att tro att dessa unga vuxna besitter, kan ha samband med tryggheten i det transnationella kontaktmönster som de unga har
utvecklat. Dessa kontakter skulle till och med kunna antas vara en förutsättning för den positiva etableringen i Sverige och kanske också för deras socialisation och etablering i Sverige över huvud taget.
I följande avsnitt beskriver jag kort detta teoretiska perspektiv, som sökts
upp i ett mer övergripande forskningsområde, internationell migration, och
belyser med exempel från intervjuerna samt kompletterar med ett par längre
fallbeskrivningar.

Ett transnationellt perspektiv
I början av 1990-talet började man se på internationell migration med nya
ögon (Basch, Glick Schiller & Szanton Blanc, 1994; Gustafson, 2007). Orsaken till detta var att forskare i flera studier av invandrargrupper i USA
uppmärksammat att invandrare kunde upprätthålla kontakter med sina ursprungsländer på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att de teorier och
begrepp som dittills använts för att förstå internationell migration inte var
tillräckliga (Basch, m.fl., 1994). Migranter kunde ingå i familjenätverk med
familjemedlemmar bosatta såväl i USA som i hemlandet. Man upptäckte
också att migrationen till USA ofta inte handlade om en enstaka permanent
flyttning, många migranter återvände regelbundet till sina tidigare hemländer. Dessa besöksresor var en viktig del i migranternas livsomständigheter i
USA. Man uppmärksammade vidare hur penningförsändelser hade en viktig
betydelse för familjens ekonomi i migranternas tidigare hemländer. Begreppet ”transnationalism” användes tidigt som en samlingsbeteckning för dessa
företeelser. I detta perspektiv fokuseras på hur människor utvecklar och upprätthåller relationer och aktiviteter i flera nationella sammanhang. Till en
början skedde denna analys främst i USA, men så småningom har forskare i
Europa och i övriga delar av världen använt och bidragit till utvecklingen av
det transnationella perspektivet. Vad som är nytt i den transnationella migra-
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tionen i dag är intensiteten och komplexiteten i dessa kontakter. Den ökade
globaliseringen har bidragit till detta.
Med transnationalism menas:
The processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social
relations that link together their societies of origin and settlements.
(Bash m.fl., 2003, sid. 7).

Denna definition av transnationalism lanserades av ett antal amerikanska
antropologer och förefaller enligt Gustafson (2008) vara den mest citerade.
Gustafson (2007) menar vidare att de flesta forskare är överens om att en
viktig poäng med det transnationella perspektivet är just att uppmärksamma
transnationalismen underifrån genom att sätta migranternas gränsöverskridande handlingar i fokus. Man framhåller ett aktörsperspektiv i detta sammanhang, innebärande fokus på migranten som aktivt handlande subjekt
snarare än som ett passivt drabbat objekt.
Det transnationella perspektivet på migration är ett växande område inom
migrationsforskningen, där det i dag finns en mångfald av olika inriktningar
(Eastmond & Åkesson, 2007). Perspektivet har legat till grund för ett stort
antal studier som fokuserat på hur migranters regelbundna ekonomiska, sociala och politiska aktiviteter varit riktade dels mot deras forna hemländer,
dels mot familjemedlemmar i andra länder, som knyter ihop dessa med ett
vardagsliv i det nya hemlandet (ibid.). Sådana transnationella strategier har
av många forskare setts som ett svar på hur den globala ekonomins gränsöverskridande intressen styr migrationens flöden och migranternas livsvillkor. Migranternas transnationella strategier har också beskrivits som ett slags
gräsrötternas globalisering, eller transnationalism ”underifrån” (Guarnizo &
Smith, 1998). Denna forskning har tagit fasta på migranternas ”rörelse” eller
förflyttningar mellan mottagarland och ursprungsland. Andra forskare har
studerat hur människor kan ha ekonomiska, politiska och religiösa engagemang i flera olika stater. Banden kan institutionaliseras och formas inom
transnationella gemenskaper. Benämningen är ”transnational communities”
(Vertovec, 1997) som ibland används synonymt med ”diaspora”. Det gemensamma för dessa begreppsdiskussioner, enligt Eastmond & Åkesson (2007),
är fokuseringen på hur globalisering och internationell migration i allt större
utsträckning utmanar gränserna för social organisation, kultur och identitetsbildning. Människors aktiviteter över nationalstatens gränser skapar multipla
tillhörigheter och lojaliteter, nya kulturella former med inslag hämtade från
många olika sammanhang. Ofta utvecklas också identiteter som refererar till
olika platser eller nationalstater. Relationer, idéer och identiteter lösgörs i all
större utsträckning från sina lokala och platsbundna sammanhang, skapas
och omskapas i nya former i det globala rummet. Med nya snabba och förhållandevis billiga kommunikationsteknologier tillförs nya möjligheter. Avstånden i tid och rum krymper. Några forskare menar att transnationalism
123

kan betraktas som en möjlig variant av integration, eller att transnationalismen är ett ersättningsord för integration och segregation (Kivisto, 2001).
Andra ställer frågan huruvida transnationalismen kommer att bestå över
flera generationer (Basch, 1994). Är transnationalismen ett temporärt fenomen som kommer att försvinna med andra och tredje generationen i det nya
landet? (Kivisto, 2001).

Transnationella praktiker och olika dimensioner av
transnationalism
Det transnationella perspektivet baseras i stor utsträckning på empiriska
undersökningar av migranters upplevelser, erfarenheter och aktiviteter
(Gustafson, 2007). Man kan dela in de oftast förekommande transnationella
praktikerna i fyra olika kategorier (Pries, 1996). För det första rör det sig om
ekonomisk och materiell hjälp och stöd från människor i mottagarlandet till
dem som bor kvar i ursprungslandet. En andra kategori omfattar särskild
omsorg om beroende familjemedlemmar i ursprungslandet. En tredje form
handlar om känslomässig bekräftelse och stöd som förmedlas i transnationella informella nätverk. En fjärde kategori av transnationella praktiker handlar
om att många migranter strävar efter att hålla kvar en tillhörighet i sitt ursprungsland, samtidigt som de bygger en tillvaro i mottagarlandet. Detta kan
komma till uttryck i kortare och längre vistelser i sitt hemland.
Flera forskare har föreslagit analytiska uppdelningar eller dimensioner av
transnationalism. I en syntes av några sådana förslag presenteras några dimensioner av transnationella inslag i en migrationsrörelse (Gustafson, 2008).
Rörlighet: Människors flyttningar, resor och kontakter mellan sändande och
mottagande länder.
Sociala nätverk och sociala strukturer: Sociala relationer och institutioner
som avspeglar transnationella kontakter och som ofta underlättar fortsatt
migration, sociala normer inom migrantnätverk.
Kulturella praktiker och institutioner: Kulturella flöden mellan sändande
och mottagande länder; nya kulturella uttryck som uppstår genom migration.
Politik och lagstiftning: Migranters politiska deltagande och aktivitet i sändande och mottagande länder; lagstiftning och politiska initiativ som berör
migranter och migration.
Ekonomiska aktiviteter och utbyten: Kapitalflöden och affärsverksamheter
som orsakats av migration och som förbinder sändande och mottagande länder.
Identitet och tillhörighet: Individuella och kollektiva upplevelser av identitet
och samhörighet med sändande och mottagande länder, och/eller med orter
och regioner i respektive land.
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I dag är de flesta överens om att det transnationella inte innebär något nytt
empiriskt fenomen (Gustafson, 2007). Det transnationella bör i stället i första
hand förstås som ett nytt teoretiskt perspektiv som gör det möjligt att se,
begreppsliggöra och förstå viktiga aspekter av internationell migration som
ofta förbisetts i tidigare forskning. Det transnationella perspektivet tillför en
teoretisk länk till ett sammanhållet teoretiskt perspektiv på migration (ibid).
Globala familjer

Uppfattningen om vem som räknas som familj och släkt, och om de skyldigheter och rättigheter olika släktingar har till varandra, är grundläggande för
organisationen av de nätverk som binder samman migranter med sina
landsmän i ursprungslandet och i andra delar av världen. I alla samhällen
skapas och organiseras relationer mellan människor i termer av släktskap
och vänskapsrelationer. Formerna varierar. De unga vuxna i min studie visar
också hur de kan leva i sina nära relationer i hemlandet och i länder i Europa, trots stora geografiska avstånd och samtidigt förfoga över en säker förankring i sina relationer i det svenska samhället. Det handlar om en globalisering på gräsrotsnivå.

Transnationell gemenskap i denna studie
I den kvalitativa delen i min studie har informanterna visat vägen mot sina
transnationella relationer. Ända sedan ankomsten till Sverige för tio år sedan
har de aktivt sökt gemenskap med sina familjer och släktingar i hemländerna
och i andra länder i världen. Detta kontaktsökande har varit en synnerligen
viktig del i informanternas vardag i Sverige, där oro för familjen i hemlandet
direkt påverkat informantens hela situation i Sverige.
Mina informanters transnationella erfarenheter låter sig genom citaten
inordnas i ovan nämnda kategorisering av Pries (1996). Gruppen informanter
som inte har någon släkt i Sverige har på ett påfallande aktivt sätt varit inriktad mot att bygga sitt transnationella nätverk. Informanterna har kontinuerligt skickat pengar till familjerna i hemänderna. Några har vidare kunnat resa
till hemlandet och träffat sina familjer, medan andra drömmer om att kunna
resa ”hem” och till andra delar av världen för att träffa sina släktingar så fort
möjligheter ges. Många informanter har också fortsatt sitt religiösa engagemang i kyrkor och moskéer i Sverige och delar på detta sätt sitt engagemang
med släktingar i hemlandet och i andra länder. Flera informanter är aktiva i
sin diaspora i Sverige samtidigt som de har nära vänskapsrelationer med
människor från olika delar av världen här i Sverige. Informanterna definierar
sig identitetsmässigt tillhöra flera nationalstater: som svensk-irakisk, svensksomalisk, svensk-afghansk, svensk-kongolesisk osv. Ibland nämner de sitt
hemland först: irakisk-svensk osv. Några informanter tillägger att de också
har en internationell identitet.
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Tre exempel med fokus på transnationella relationer
I det följande väljer jag att presentera tre exempel med direkta citat från intervjuerna för att uppmärksamma och undersöka olika uttryck för transnationalism och vidare dess betydelse för informanterna. Jag har funnit att transnationalismens olika aspekter blivit lättare att levandegöra och redovisa när
jag tagit dem direkt ur intervjun. I det följande avsnittet har jag således
klippt ut dialogsekvenser ur intervjun för att tydliggöra det transnationella
perspektivet.
Ung kvinna från Bagdad/Irak

Informanten kom ensam som 17-åring till Sverige där de äldre systrarna
väntade. Resan var svår och tog närmare fem månader. Hon hade haft en bra
situation i sin familj, som dock levde i en svår förtryckssituation som minoritet i Bagdad. Föräldrarna anlände två år efter att de skilts åt i Bagdad. Informanten har efter genomförda studier i Sverige en examen från universitet
och har ett bra arbete. Hon bor hemma hos sin familj i en Stockholmsförort
där hon tillhör den syriansk-ortodoxa kyrkan. Hon går regelbundet dit varje
vecka och påpekar att hon gick i samma kyrka i Bagdad. Informanten har
många vänner i Sverige och i andra länder. Hon trivs mycket bra i Sverige
och har svenskt medborgarskap sedan fem år. Familjen i hemlandet och i
andra delar av världen betyder mycket för henne. Här följer ett utdrag ur
intervjun:

Int: Kan du berätta var din familj finns i dag?
Inf: Jag har min familj här. Min mamma, min pappa , mina systrar, deras
män och barn. Och jag har moster, morbror, farbror, faster och alla barnen.
Och så har jag en faster i USA och kusiner i Australien, och över hela världen. En moster i Bagdad, släktingar och kusiner i Irak….Min familj är viktig.
Int: Hur är dina kontakter med familjen som bor utanför Sverige?
Inf: Ringer så ofta vi kan… till min moster i Bagdad….varje vecka. Min
mamma vill åka dit och hälsa på men min moster säger ´Kom aldrig mer hit.
Det blir värre och värre.´ Vi har lidit, nu lider dom mer, släktingar och kusiner. Häromdagen begravdes en man och på begravningen gjorde en annan
person självmord….
Int: Låter som dom har det mycket svårt.
Inf: Vi skickar pengar till våra släktingar i Irak. Jag har alltid tänkt på våra
anhöriga och skickat pengar. Vi har alltid haft pengar. Men andra har det
svårt…
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Int: Har du funderat på att resa och hälsa på din familj i USA eller i
Australien?
Inf: Ja. Det hoppas jag kunna göra …kanske kommer dom hit….
Int: Vilka personer är viktigast för dej?
Inf: Min familj, allihop, överallt. Dom är viktigast….Sedan mina två närmaste kompisar från Irak som bor här i husen där borta (pekar, min kommentar). Och så min kompis från Irak som bor i Ungern. Och en svensk och en
italiensk kompis…….

16-årig flicka från ett afrikanskt land

När informanten var 5 år kom hon ensam till Sverige där en äldre syster och
en äldre bror väntade. Hon hade haft ett bra liv i sitt hemland innan de politiska motsättningarna startade. Hon har svåra traumatiska erfarenheter före
resan till Sverige. Föräldrarna dödades i väpnade konflikter i hemlandet.
Åren i Sverige har varit bra. Flera syskon bor här med familjer. De har
mycket kontakt med varandra. Informanten ska börja på gymnasiet.
Int: Var finns din familj i dag?

Inf: I Sverige, i mitt hemland och i Belgien. Mina föräldrar är döda.

Int: Har ni någon kontakt med familjen i ditt land och Belgien?

Inf: Vi ringer ofta och skickar pengar. Jag ska nog också åka till mitt land…
Verkar läskigt att komma tillbaka efter tio år. Kommer inte ihåg. Så kanske
jag inte förstår språket….Men min syster sa att dom såg henne som en drottning när hon var där.

Int: Hur ofta ringer ni till familjen i hemlandet och i Belgien?
Inf: Ofta. En eller två gånger i veckan……Mina systrar har varit i Belgien
också….

Religionen är viktig för informanten som är kristen.
Int: Var går ni i kyrkan?
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Inf :Vi går i kyrkan här i V-stad eller i X-stad där vi träffar många andra personer från mitt hemland, som är våra vänner……. Vi går varje vecka minst
en gång.

Int: Vilka personer är de viktigaste för dig i dag?

Inf: Min familj, i Sverige, i mitt hemland och i Belgien. Och så mina kompisar förstås…..och mina tränare i fotbollen….

Ung man från Afghanistan

Informanten kom till Sverige då han var sjutton år. I dag är han tjugoåtta år
och gift med en afghansk kvinna. De har två små flickor. Han har haft ett bra
liv i sin familj i hemlandet innan talibanerna tog makten och tvingade många
människor på flykt. Informanten reste tillsammans med en yngre broder till
Moskva. Där arbetade de under svåra omständigheter på en marknad under
ett års tid innan resan fortsatte mot Sverige. Här fick han fick snabbt permanent uppehållstillstånd och har därefter haft ett bra arbetsliv i Sverige som
egen företagare, samtidigt som han arbetat som musiker. Föräldrarna har
också uppehållstillstånd och bor i Sverige. Brodern har lämnat Sverige och
emigrerat till ett asiatiskt land för några år sedan. Och själv är han just på
väg att lämna Sverige för att studera musik under ett år i ett annat land. För
övrigt har informanten många och goda vänner i Sverige och nära relationer
med sin och hustruns familj i Afghanistan som han besökt vid flera tillfällen.
Han är svensk medborgare. Här följer ett utdrag ur intervjun med fokus på
transnationella relationer.
Int: Hur är ditt liv i dag?

Inf: Trivs bra här. Tacksam för att jag fick stanna här. Men, det är inget liv.
Svårt med kyla och mörker. (Inf säger detta på ett humoristiskt sätt, med ett
leende på läpparna, min kommentar)
Int: Har du några kontakter med Afghanistan.
Inf: Min farbror dog där för två år sedan i en sjukdom, hjärtat…Vi begravde
honom. Och jag hämtade min fru i M, där bor också min släkt…
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Int: Mm
Inf: Jag har varit i Afghanistan flera gånger med min musik, på turné. Då
träffar vi alla, familj och vänner… och vi brukar ringa om det går….
Int: Har du någon kontakt med din bror?

Inf: Min bror och jag har kontakt ett par gånger varje vecka….på mejlen. Han
är gift med en afghansk kvinna och dom fick barn före oss. Vi planerar att
hälsa på hos honom. Och han kanske kommer till Afghanstan snart…Ja, vi
har mycket kontakt i familjen…
Int: Vilka personer är viktigast för dig?
Inf: Min familj i Sverige, Afghanistan och i X-land. Jag har också många afghanska vänner i Sverige……

Tre korta berättelser om tre unga vuxna
I tidigare avsnitt har jag presenterat citat som valts ut efter typiska utsagor
under informanternas väg genom perioder till etablering i Sverige. Man kunde på det sättet inte följa individuella informanters livsförlopp från barndom
till ung vuxen ålder. I detta avsnitt presenteras några personer i sin helhet.
Det är några korta berättelser om tre unga vuxna som utifrån skilda villkor
och på olika vägar tagit sig till Sverige. Jag gör en sammanställning av tre
unga vuxnas livsvillkor från situationen i familjen i hemlandet, under flykten, under asyltiden i Sverige och deras erfarenheter efter att ha fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Jag lyfter fram deras uppfattning om sin
aktuella livssituation. Syftet med detta avsnitt är att synliggöra de unga vuxna, att illustrera och ge en fördjupad bild av några informanter och den process de går igenom från att de lämnar sitt land och till den aktuella situationen i Sverige, tio år efter ankomsten. De tre personerna är valda utifrån att
de efter permanent uppehållstillstånd har tagit olika vägar till nusituationen:
en rätlinjig utveckling, en krisartad väg men med stöd och hjälp samt en väg
som har varit kantad av hinder och bakslag. Närmast kan de i dessa avseenden benämnas som illustrativa fallbeskrivningar (Langemar, 2008).

När man bär slöja har man ett stort ansvar för hur man lever
Fauzia var 14 år då hon lämnade Somalia för att resa till Sverige och till en
kusin som väntade i en Stockholmsförort. Fauzia hade bott hos en farbror
med familj sedan hon var nio år, då hon förlorade sin pappa i kriget. En yng129

re broder bodde med modern (men han försvann i Somalia för ett år sedan).
Fauzia fick en mycket kort skolgång i Somalia.
Jag gick bara dit för att lära mej skriva mitt namn…. Det var oviktigt att gå i
skola. Jag hjälpte till hemma.

Fauzia har egentligen aldrig upplevt kriget.
men vi hörde att det var krig, dom sköt långt borta….

Hon beskriver att hon hade ett gott liv innan klankriget började 1991–1992.
1997 bestämde hennes kusin i Sverige att Fauzia skulle lämna Somalia. Hon
blev lättad och ville åka till kusinen som väntade på henne i en Stockholmsförort. Hon följdes av en släkting till Djibouti och fick sedan smugglareskort.
Hon landade på Arlanda och upplevde det som förfärande att se vita människor.
…..bara vita människor överallt. Jag hade aldrig sett en vit människa tidigare. Jag blev jätterädd och började gråta…Jag ville att mina kusiner skulle
komma.

Fauzia var alltså 14 år då hon kom till Sverige. Hon stannade fyra månader
på Migrationsverkets gruppboende på Carlslund under tiden som de sociala
myndigheterna i en Stockholmsförort genomförde en utredning för att godkänna släktinghemmet innan hon flyttade dit. Efter ett par veckor började
Fauzia i en skola i Upplands Väsby.
Det var jättejobbigt. Jag förstod ingenting. Jag hade ingen lust att gå till
skolan.

Efter ytterligare tre månader flyttade Fauzia till kusinen i Stockholmsförorten. Kusinen hade bott en längre tid i Sverige och hade en dotter, född i
Sverige, i samma ålder som Fauzia. Det fanns för övrigt många från samma
klan som Fauzia i grannskapet.
I skolan var dom jättetrevliga och snälla. Dom var vana vid somalier som inte
kan tala svenska språket. När jag sa till min lärare ´jag vill inte lära mej` så sa
hon ´du måste lära dej…´.Jag gick i förberedelseklass där i två år. Hela tiden
kom det nya elever.Araberna, dom som pratade arabiska, gick ut fort i vanlig
klass. Somalierna satt kvar hela tiden…

Efter drygt två år fick Fauzia permanent uppehållstillstånd. Hon var glad
över att bo hos sin kusin, även om åren där emellanåt präglades av konflikter.
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Jag kände mej utanför….precis som jag gjorde hos min farbrors familj i Somalia. Jag bråkade hela tiden….trots att vi hade en tv i varje rum. ´ Lämna
tillbaka mej hem….du hämtade mej hit´ sa jag när jag var arg….

Fauzia tyckte att det hade varit svårt att komma till Sverige utan sina föräldrar. Hennes högstadiepoäng inför gymnasiet var mycket låga. Hon fortsatte i
förberedelseklass och i så kallad IVIK och lyckades så småningom ta sig in
på omvårdnadsprogrammet. Hon var mycket glad för det.
.
Och jag ville söka ett program men, nej, det går inte tänkte jag. Men efter ett
tag sa jag, okey, jag vill lära….Jag började på omvårdnadsprogram med
praktik i hemtjänsten först… Jag drog mej tillbaka och ville inte prata om det
var någon från mitt land. `Du uttalar fel…´sa dom. Men med svenskar vågade
jag tala. Jag kommer aldrig att klara av det, tänkte jag men det gjorde
jag…….

Under tiden som Fauzia gick på gymnasiet bestämde hon sig för att gifta sig
och därefter flytta ihop med sin man.

Giftermål med en somalisk man och flytt från kusinen

2002 gifte sig Fauzia med en somalisk man. Kusinen ogillade bröllopet till
att börja med. Hon tyckte att Fauzia var för ung och bekymrade sig för att
mannen inte kom från samma klan som Fauzia. Fauzia hade länge velat flytta från kusinen, som hon emellanåt hade mycket konflikter med, men det var
omöjligt för henne att ens tänka tanken att bo själv.
Klarar mej inte så där självständigt….som ni gör i Sverige. Det är svårt om
man måste bestämma saker själv….

Man arrangerade bröllopet och festen hemma hos vänner. Fauzia bestämde
sig också för att klä sig traditionellt somaliskt i fortsättningen.
När man bär slöja har man ett stort ansvar för hur man lever…. Jag ber fem
gånger om dagen…. Vill bli en bättre muslim…

Fauzia tog studenten 2005 och bestämde sig för att läsa vidare till sjuksköterska. Praktiken innebar också erbjudanden om arbete. På varje praktikställe
fick Fauzia erbjudanden om jobb. Hon har arbetat inom äldrevården på tre
olika ställen och trivts mycket bra. För knappt ett år sedan föddes familjens
första barn, en dotter. Familjen lever på ett somaliskt sätt i Sverige.
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Kontakten med modern i Somalia

Fauzia berättar att den regelbundna kontakten med modern i Somalia är
mycket viktig.
Jag skickar pengar varje månad och det har jag gjort hela tiden. Och så ringer
jag varje månad…..en eller två gånger. Mamma mår ganska bra nu, men hon
hade problem förut med blodtrycket. Jag vill jättegärna hälsa på mamma. Innan min bror försvann för ett år sedan mejlade jag flera gånger i veckan…..och jag är orolig för att han kanske blivit dödad i kriget…..Man vill åka
dit, men jag tror inte jag klarar det…Mogadishu är kaos. Vill inte se allt det
svåra…klarar nog inte av det. Kan inte hjälpa hela landet. Man kan bli kidnappad. Jag önskar ibland att min mamma var här…Jag drömmer att jag snart
ser henne igen…och dom andra i familjen…

Fauzia trivs mycket bra i Sverige.
Jag trivs i Sverige och har ett mycket bra liv här. Det enda som fattas, jag
önskar att min mamma var här. Hon skulle barnvakta, om hon är sjuk ( dottern). Jag har inga bilder på mamma, tänk om hon dör och jag inte hinner se
henne…..

Aktuell situation och tankar framåt

Den lilla familjen bor i en fin lägenhet i en förort till Stockholm. Mannen
arbetar som hantverkare. Fauzia är för närvarande föräldraledig och trivs
med det. Hon träffar andra kvinnor i samma situation på den öppna förskolan
några dagar i veckan. Familjen är förankrad i den somaliska gruppen och har
många vänner de umgås med. På vardagarna tar Fauzia hand om dottern,
hemmet, matlagningen, tvätten osv. På helgerna tar pappan hand om barnet
och lagar mat så att Fauzia kan göra något annat. Hon går då gärna och träffar vänner och tränar på ett gym i närheten.
Vi försöker leva jämlikt. Jag har kommit in i det svenska samhället och har
båda kulturerna i mig. Jag är somalisk och svensk ….I Sverige måste båda
föräldrarna jobba. Man måste kunna stå på egna ben. Det kan jag om något
händer….

Fauzia drömmer om att få möjlighet träffa sin mamma och att läsa vidare till
sjuksköterska.
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Jag är samma människa som jag var därhemma innan allt
hände
Sandra var 17 år då hon kom till Sverige från Kongo. Hon hade ingen släkt
eller några anhöriga här. Hon var helt ensam. Sandra växte upp i en familj
med tre yngre syskon i Kinshasa.
Vi bodde i ett stort hus och vi hade ett bra liv och gick i skolan. Inget fattades
oss.

1994 dog modern i en allvarlig sjukdom.
Det var en stor sorg för mej och för hela familjen. Livet blev sig aldrig likt
efter det. Pappas familj hjälpte oss för att vi skulle ha det bra. Mammas familj
bodde i L.,i grannlandet. Men vi hade många bra år innan problemen startade.
Ja, 1996 hörde vi att nån rebell, Kabila, skulle komma. Alla som var i Mbutos
parti var oroliga. 1997 kom Kabila och tog makten. Alla var tvungna att fly.
Pappa mördades. Jag fängslades.. Ja, det var mycket elände! Dom slog oss,
ja, jag har varit med om mycket…..Trodde dom skulle döda mej. Jag levde i
mörker i fängelset i nästan ett år då jag hamnade på sjukhus….Pappas vänner
tog ut mej från sjukhuset….Sen åkte jag bil, båt och flyg med någon. Resan
gick bra men jag var rädd. Åkte raka spåret. Visste ingenting om Sverige….

Sandra togs emot på ett av Migrationsverkets grupphem. Hon hade som tidigare framhållits ingen släkt eller några anhöriga i Sverige. Hon var ensam
och kände sig ensam. Under asyltiden fick hon kontakt med två andra ungdomar som också bodde på grupphemmet. De kom från samma land som
Sandra.
De blev som mina syskon.

Sandra började i skolan och hade under asyltiden också nära kontakt med
såväl personal vid gruppboendet som med sin gode man. Hon fick också
psykologisk hjälp vid BUP. Sandra bereddes också under en period plats på
ett boende för flickor i behov av utökat psykosocialt stöd. När hon fick permanent uppehållstillstånd efter elva månader hade hon hunnit fylla arton år.
Hon flyttade till en mindre ort i Mellansverige.
Jag började leta efter mina syskon när jag fått PUT. Frågade alla jag kände i
mitt land och skickade frågor. Efter fyra år fick jag kontakt med min bror.
Han hade också letat….Han bodde i Holland, Amsterdam. Vi träffades i Belgien första gången där vi hade vänner. Det var som i en dröm. Vi kramades
och jag berättade allt jag upplevt. Det tog två dagar innan jag fattade att vi
hade träffats…..han är inte så pratsam. Han har upplevt mycket negativt. Huvudsaken är att vi är tillsammans. Åkte senare med min bror till Frankrike
och letade efter min mammas familj. Och vi hittade dom. Har varit mycket
med mina kusiner. Och mina två systrar bor i Kinshasa. Dom är gifta som
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man gör tidigt i mitt land. Vi ringer så ofta vi kan på telefonkort. Och jag
skickar pengar…. Min bror gifte sig med en kvinna från Holland 11/2 år efter
att jag träffat honom den första gången. Jag var på bröllopet. Dom gifte sig på
samma dag som mamma dog, för att göra den dagen positiv… Och nu har jag
planerat att åka till mitt hemland och träffa mina systrar. Ja, jag har en stor
familj igen….Vi träffas ofta, dom kommer från Amsterdam, Paris och Bryssel… vi åker dit och vi ringer ofta ofta. Ibland varje dag…..

Sandra har upplevt det svårt med ensamheten.
Ja, det har inte varit så enkelt med ensamheten och oron för vad som hade
hänt min familj. Och att bli självständig….och bestämma själv. Det är inte
enkelt….

Giftermål, studier och jobb

Kort efter att Sandra fått permanent uppehållstillstånd och flyttat in i en egen
lägenhet träffade hon den svenske man som hon senare gifte sig med. Hon
bodde i sin lägenhet cirka åtta månader, varefter hon flyttade till samma stad
som sin blivande make. De förlovade sig. Samtidigt studerade Sandra på
Komvux. Snart gifte de sig och hon flyttade till mannens stora lägenhet.
Vi hade det bra i början. Snart föddes vår första dotter och tre år senare vår
son…..Men det var mycket konflikter med hans mamma och syskon. …..För
tre år sedan lämnade jag alltihop. Tog bara med mej en plastpåse med lite
kläder…

Åren präglades för övrigt av studier, arbete och föräldraledigheter.
Nu har jag mitt eget hem, min egen säng, min egen kudde att lägga huvudet
mot…..och mina barn….Jag är nöjd…

Aktuell situation och tankar framåt
Jag har ett bra liv och trivs nu. Jag är skild och bor med mina två barn, tre
och sex år gamla. Jag har ett bra jobb och jag är i harmoni med mig själv.

Sandra bor i en lägenhet i en mindre stad.. Hon har utbildat sig på högskola
och har ett bra administrativt arbete i resebranschen där hon får använda sina
språkkunskaper. Hon har körkort och bil. Religionen är viktig. Sandra går
regelbundet i kyrkan en gång i veckan. Hon träffar där landsmän och andra
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vänner. Och hon åker regelbundet till Stockholm och träffar vänner från sitt
hemland
så att mina barn får träna på sin franska.

Hon har en stor vänkrets i staden hon bor. Och Sandra berättar att hon har ett
mycket bra samarbete med sina barns pappa.
Mina drömmar är att det ska fortsätta vara så här bra. Jag har mina barn, mina
syskon och hela min familj. Och E. som är som min mamma (en svensk
kvinna som bor i närheten). Med henne och hennes familj firar vi alla jular
och födelsedagar. Och A. som kommer från Jugoslavien. En nära väninna
som jag känt i tio år nu. Och U. och hennes familj som bor i Belgien (väninna som kommer från samma land som informanten och som hon träffat i Sverige, min kommentar). Och att jag kan fortsätta göra allt för mina barn….som
jag älskar.

Sandra trivs mycket bra i sitt liv i Sverige. Hon är svensk medborgare och
har många vänner i Sverige och vidare en tät kontakt med sin familj i hemlandet, Holland, Frankrike och Belgien.

Jag är född som kurd och kommer att dö som kurd
Samir föddes i H. i Kurdistan och var det fjärde barnet i familjen. Han har tre
äldre systrar. 1988 dödades fadern i kriget. Han var gerillasoldat, partisan.
När Samir var 6 år, 1988, bombades staden kemiskt av Saddam Hussein
Massor med folk som dör framför mina ögon…jag kommer aldrig att glömma. Det var som i går. Familjen tvingades fly till Iran och återvände till Kurdistan efter en tid och bosatte sig då i S-stad. Vi var en politisk familj och
hade alltid problem i mitt land. Vi levde med ständig rädsla och oro. Vi var
hotade och jag misshandlades många gånger. Märkena jag har på mina händer följer med mig ända till graven. Och jag ville bli som min pappa och bli
militär. Jag läste om politik och var medlem i PUK. Jag ska följa i pappas
fotspår tänkte jag hela tiden.

Samir gick nio år i skolan i hemlandet. En dag sa modern till honom:
Du ska få leva, du ska få åka…..Jag hade en mycket nära relation till min
mamma. Hon var både min mamma och min pappa. Hon bestämde att jag
skulle åka…..och jag ville lämna…
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Samir var femton år när han kom till Sverige en kväll för drygt tio år sedan.
Han hade då vara på flykt i nästan fem månader med svåra umbäranden.
Vi gick, klättrade i berg, åkte buss och båt och jag var rädd hela tiden….jag
vill helst inte tala om flykten.

Samir hade med smugglarhjälp flytt från Kurdistan till Turkiet och därifrån
vidare till Grekland. Från Grekland färdades han till Sverige med ”fartyg”,
som han uttrycker det. Samir berättar att han var glad över att han hade
pengar med sig hemifrån, vilket gav honom en viss säkerhet under flykten.
Betalar man så får man alltid hjälp….

När Samir stod på flyktingslussen en vinterkväll för drygt tio år sedan kom
två män fram till honom och frågade om han hade gått vilse. De visade
honom till gruppboendet för ensamkommande barn på Carlslund. Samir
hade äntligen kommit fram till Sverige. Hans liv i exilen hade börjat. En
kusin i en Stockholmsförort väntade på honom. Samir kände sig också trygg
med att det fanns tio andra unga killar från Kurdistan som bodde på samma
grupphem. Han började i skolan och besökte kusinen på helgerna. Efter cirka
fyra månader återvände kusinen till Kurdistan för att gifta sig och stanna där.
Det var hemskt. Kände mej övergiven. Hade ingen. Jag var då den ende på
grupphemmet som inte hade någon att åka till på helgerna. Att sitta där, i ett
stort hus, ensam…det var hemskt. Jag trodde också att jag snart skulle åka
hem till Kurdistan. Här skulle jag bara stanna 4–5 månader. På grupphemmet
var dom snälla. Min kontaktman tyckte jag mycket om. Och min gode man
var också snäll…

Under asyltiden hade Samir inga möjligheter att nå kontakt med familjen i
hemlandet. Det gick inte att ringa. Men asyltiden blev förhållandevis kort.
Efter 7 månader fick Samir permanent uppehållstillstånd och planeringen för
det fortsatta livet i Sverige tog vid. Samir flyttade till ett grupphem för ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd i södra Sverige.
Han kände sig tvingad. Helst ville Samir bo i Uppsala, men där fanns det
inga platser. Och han började på IVIK. Efter cirka 11/2 år i Sverige var det
möjligt att ringa familjen i hemlandet. Sedan dess har han mycket kontakt
med familjen. Samir bodde på detta grupphem i nästan tre år då han avbröt
gymnasiestudierna och flyttade till en gammal kompis från Carlslundstiden.
Kompisen bodde i A-stad i ett rum.
Jag var helt borta, fanns ingenting jag kunde göra, sökte jobb, fel spår. Fick
matkuponger av Socialen…
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Efter några månader flyttade Samir till en annan kompis, också från Carlslundstiden. Han bodde i B-stad där Samir stannade i sex månader, varefter
han flyttade vidare till C-stad och till ett rum utan kök.
Jag började ett nytt liv. Fick praktik i en livsmedelsaffär i sex månader och
sedan följde praktik på praktik. Jag flyttade till Tensta efter två år och gick på
deras utbildningscenter. Sedan flyttade jag till Liljeholmen och fick verkstadspraktik, kanske, kanske kan du få jobb här senare sa dom…..men det
blev inget. Jag flyttade till A-stad. Här bor jag nu.

År 2006 åkte Samir för att hälsa på sin familj i Kurdistan. Det hade gått 8 år
sedan han lämnade Kurdistan.
Det finns inget ord för hur svårt det var att komma till samma hus som jag
flydde ifrån. Systrarna kom fram gråtande. Mamma stod helt stilla. Chockad.
Det var som i en dröm. Satt tre timmar utan att säga ett ord. Det var en skön
känsla. Jag önskade att jag tillbringat de sju åren med dom. Jag stannade i 25
dagar. Nej, jag kan inte stanna i Kurdistan. Korruption. Folk svälter. Svårt.
Familjen har det bra nu. Man mår bättre här, jobbar, hjälper familjen. Skickar
pengar varje månad. Det har jag gjort hela tiden. Ska plugga och skaffa en
bra utbildning….

Aktuell situation och tankar framåt
Denna lägenhet här i A-stad, har jag hyrt i andra hand. Jag hittade jobb, deltid
på ett vårdboende och nu har jag fast jobb. Och så har jag en arvodestjänst
som stationsvärd…Jag har nu arbetat i 11/2 år. Ingen hjälpte mej, jag gjorde
allt själv, tog mej upp till den här nivån själv. Det går jättebra. I Kurdistan,
alla finns där för dej, en helt annan relation. I Kurdistan är banden starka.
Alla bryr sig om dej. Det går inte att jämföra med Sverige….Jag ringer
mamma om inte varje dag, så varannan dag. Vill kolla vad som händer med
familjen. Min familj är det viktigaste jag har. Jag har kurdiska kompisar här
som jag litar på och kan prata med…. Nu har jag också en kurdisk flickvän
sedan ett år. Ska inte gifta mej nu. Jag ska bygga upp mitt liv nu när jag
kommit på det rätta spåret. Ska utbilda mej för att fortsätta arbeta inom vården…..Jag har kämpat och kände mej övergiven, mindre värd. Jag kämpade.
Hade inget annat val. Jag tackar Sverige för dom tog emot mej när jag behövde. När jag gifter mej ska jag kanske åka tillbaka hem. Jag föddes som
kurd och jag kommer att dö som kurd…..
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Sammanfattande kommentar
De tre fallbeskrivningarna visar att dessa unga vuxna informanter har det
gemensamt att de trots en relativt stabil uppväxt utan undantag kan berätta
om unika traumatiska och stressfyllda händelser som satt spår i deras liv.
Gemensamt är också en styrka – som de delar med många andra informanter
i denna undersökningsgrupp – att hantera de utmaningar som livet har haft i
beredskap för dem när de sökt asyl i Sverige. Fallbeskrivningarna illustrerar
också hur viktiga de transnationella relationerna är för socialisationen och
etableringen i det svenska samhället. Som slutkommentar är det också intressant att uppmärksamma att majoritetssamhällets formella stöd- och omsorgssystem tycks ha fungerat väl för dessa informanter, och särskilt väl för dem
som har haft stort behov av dessa insatser. Oavsett bakgrundserfarenheter
tycks informanterna ta till sig av de resurser som finns till hands.
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DEL V ENSAMKOMMANDE MEN INTE
ENSAMMA

I denna avslutande del presenteras och diskuteras studiens huvudresultat
utifrån formulerade syften och utifrån det generella kunskapsläget. Jag har
valt ut resultat från studien som kan få praktisk betydelse liksom några rekommendationer för fortsatt forskning. Transnationella relationer i socialisation och etablering diskuteras avslutningsvis.
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Kapitel 11. Ensamkommande men inte
ensamma. En sammanfattande diskussion

Inledning
I detta avslutande kapitel ska jag ta denna studies syfte som utgångspunkt för
att se hur de resultat som redovisats i de tidigare kapitlen kan besvara de
frågeställningar som formulerades i samband med att syftet fastställdes. Som
huvudsyfte formulerades i inledningen att studera hur ensamkommande
asylsökande barn hanterar livsvillkor och utmaningar in i vuxen ålder i Sverige. Ytterligare hade studien syftet att söka kunskap om ensamkommande
asylsökande barns levnadsförhållanden i ursprungslandet, motiven bakom
och flykten till Sverige. Resultaten ska också betraktas i ljuset av det generella kunskapsläget om ensamma flyktingbarn och vad de kan tillföra forskningsområdet, praktiskt och teoretiskt.
Som tidigare konstaterats är studien uppföljande till sin karaktär. Jag fick
goda möjligheter att studera vad som hänt med de unga ensamkommande
barnen över tid. Det handlar om en tioårsuppföljning av de ungas socialisation i tonårsåldern och etablering som unga vuxna i Sverige. Forskningsområdet ensamma asylsökande barn har hittills studerats i begränsad omfattning. Därför är förhoppningen att min studie ska kunna inspirera andra inom
forskningsområdet. Innan jag går in på studiens möjliga generalisering från
resultaten, ska jag kortfattat sammanfatta denna studies specifika karaktär.
Ensamma asylsökande barn är starkt kontextberoende. Varje land har sina
egna regler och förordningar hur ensamma barn ska tas om hand i asylprocessen och i det eventuella fortsatta boendet i landet. Detta får givetvis betydelse för de unga när det gäller deras socialisation och etablering i det land
där de sökt asyl. Här spelar också sociokulturella liksom välfärdspolitiska
villkor in som utmaningar för de unga. Vidare, under de tio år som förflutit
har självfallet villkoren för mottagandet och asylhanteringen förändrats.
Dessutom har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökat
dramatiskt de senaste åren. För tio år sedan kom ett par hundra barn till Sverige under ett år, under det senaste året har det rört sig om drygt hundra barn
i månaden (se bil. 1). Man kan också konstatera att de tre ursprungsländer
varifrån de flesta barn kommit – Irak, Afghanistan och Somalia – är de länder som de flesta unga anlänt från varje år under hela denna tioårsperiod (bil.
1). Det här kan betyda att både skälen för att barn skickas ut ur sitt land för
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att söka asyl i Sverige och villkoren för ett fortsatt liv i Sverige förändrats
påtagligt under den här tioårsperioden.
Studien påbörjades vid Flyktinghälsovården på en flyktingsluss utanför
Stockholm. De hundra ensamkommande barn som jag mött i denna studie
har bland annat det gemensamt att de erbjöds en hälsoundersökning med en
förstärkt psykosocial del. Detta för att uppmärksamma de ensamkommande
barnens eventuella behov av särskilda psykosociala behandlings- eller stödinsatser. Över hälften av barnen fick härigenom tidigt i mottagandet särskilda insatser för sina symtom och problem. Det här är förvisso ingen effektstudie av tidiga insatser. Dock kan man anta att de stöd- och behandlingsinsatser som barnen/ungdomarna erbjöds tidigt efter ankomsten till Sverige
kan ha haft en viss betydelse för dem i deras fortsatta liv i Sverige
Beträffande generalisering av resultat från en studie av det här slaget, har
jag i metodkapitlet hänvisat till ett generellt teoretiskt universum, det vill
säga en teoretisk princip för generalisering (kapitel 6). Möjligheterna att
generalisera från denna studie finns i de teorimässiga och begreppsmässiga
värden som studien kommit fram till genom analysen. Det transnationella
perspektivet kan således prövas som en bidragande förklaringsgrund specifikt för ensamma flyktingbarns lyckosamma etablering i mottagarlandet. Det
transnationellt gränsöverskridande nätverksskapandet kan ses som ett generellt fenomen.
När jag i det följande diskuterar mina resultat kommer jag att beakta
ovanstående begränsningar och möjligheter. Jag tar upp breda resultatteman
för diskussion från den uppföljande delen. Diskussionen kommer att följa
fyra huvudteman, vilka jag betraktar som studiens huvudresultat.

Studiens huvudresultat
1. De ensamkommande asylsökande barnen/ungdomarna som stannade i Sverige efter att ha fått permanent uppehållstillstånd har tio år
efter ankomsten, med några få undantag, etablerat sig i en gynnsam
situation som unga vuxna.
2. Barnen/ungdomarna kom ensamma, men var inte och förblev inte
ensamma. En majoritet togs om hand av släktingar i Sverige, personer
i ursprungsfamiljens transnationella nätverk. De övriga barnen sökte
själva upp personer i sina transnationella nätverk som var en nödvändig anknytningsgrund i deras socialisation och etablering i Sverige.
3. Vägen till etablering i vuxenlivet i Sverige kännetecknas av specifika utmaningar i avgränsade tidsperioder i processen från
hemlandet.
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4. Ett transnationellt perspektiv kan kasta ljus över de ungas viktiga
gränsöverskridande nätverkskapande, med betydelse för deras socialisation och gynnsamma etablering i Sverige.

Etablering i en gynnsam situation tio år
efter ankomsten till Sverige
Det har framgått att det går att teckna en ljus bild av de unga vuxnas liv efter
tio år i Sverige. Detta var en överraskande ny kunskap mot bakgrund av
den tidigare internationella forskningsgenomgången. Forskningen tar som
genomgående tema upp de ensamkommande barnens utsatta situation och
psykiska belastning efter trauma och stresserfarenheter (se kapitel 4). I en
ettårig uppföljningsstudie kan man till exempel läsa följande: ”… The continuously high severity levels reported by minors, their guardians and teachers indicate a chronic course of primarily traumatic stress reactions among
this specific population…” (Bean, m.fl., 2007, sid. 1211). I min egen studie
är den kliniska bilden av dessa barn vid ankomsten, att de i allmänhet visar
upp symtom på stress och oro. Denna oro kunde bl.a. förstås som uttryck för
den situation barnen befann sig i; skilda från sina familjer och sina sociala
sammanhang. Efter en påfrestande flykt med en okänd smugglare och nyligen anlända till ett främmande land befann de sig i en asylsökandefas med
oviss utgång. Drygt hälften av dem fick erbjudande om olika former av stödinsatser. Eftersom uppföljningsdata saknas internationellt, med få undantag,
har jag själv fått bereda väg för att förstå villkoren för de ungas socialisation
och etablering i Sverige.
Det kan också konstateras med stöd av forskningsgenomgången att det är
skillnad i resultat mellan kort- och långtidsuppföljningar i en del studier när
det gäller barn i migration (Montgomery, 2008). Montgomery (ibid) drar den
viktiga slutsatsen att problem efter ankomsten inte har något samband med
de eventuella problem som visas upp åtta till nio år senare. En resurs i min
egen studie är dels att jag har haft tillgång till primärdata om de unga vid
ankomsten, dels att ha kunnat följa dem till vuxen ålder – genom både sekundär- och primärdata. Dessa fördelar menar jag tyder på att studiens resultat grundas på viktiga forskningsmässiga förutsättningar.
De kriterier som utgår från registerdata för en gynnsam situation, är att de
unga efter att fått permanent uppehållstillstånd så småningom också fått
svenskt medborgarskap, att de har en sysselsättning (studier/arbete) och ett
etablerat samlivsförhållande. Självfallet är dessa kriterier inte odiskutabla.
Det är grovmaskiga bedömningsgrunder i ett registerdatamaterial. Men därutöver finns tillgång till de unga vuxnas egna utsagor. De uttrycker ett starkt
välbefinnande, de trivs och de har etablerat sociala relationer utifrån sina
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egna behov. Att vara svensk medborgare är för dem liktydigt med att de valt
att vilja bli svenska medborgare och att de accepterats i Sverige; att ha en
meningsfull sysselsättning (arbete/studier) är vad de drömt om och att ha
relationer de trivs med är nödvändigt. Inga unga vuxna är helt ensamma!
Även de som kom helt ensamma och som fortfarande inte har några familjemedlemmar i Sverige, har byggt upp ett relationsnät i Sverige och har återknutit banden till sina familjer. Kanske är det just relationsmässigt som denna studie visar upp ett nytt mönster. En gynnsam etablering kan ha samband
med om och hur de unga har lyckats återknyta till sina familjerelationer och
eventuellt skapa en egen familj.
Därmed tycks vardagens livskvalitet i Sverige vara beroende av de band
man har till ursprungsfamiljen i hemlandet eller till dessa familjemedlemmar
var de än befinner sig i världen. De här viktiga relationerna har självklart en
annan betydelse än de personer ur majoritetskulturen i Sverige som de unga
möter på vägen i sin socialisation och etablering. Dessa personer är, enligt
informanterna, mycket viktiga i sina olika roller, framför allt i det formella
nätverk som stöttar de unga på vägen mot etablering. De unga har mött ”viktiga andra” personer i Sverige i rollen som stödjande och engagerade lärare
under skoltiden, som ideellt och stödjande ledare i idrottssammanhang, som
bekräftande och stödjande personal vid grupphemmen, som stödjande psykologer och terapeuter i behandlingssammanhang och som engagerade och
stödjande präster i religiösa församlingar m.m. Och senare som stödjande
arbetsledare på arbetsplatsen. Alltid har de unga mött någon viktig annan på
vägen. Men, i det informella nätverket hittar man få personer från majoritetskulturen. Kontakter med personer från majoritetskulturen behövs inte
som nära vänner i vardagen, uppenbarligen. Detta resultat ger stöd till Eides
norska studie (2000) som framhåller att de vuxenkontakter som de unga
uppgivit som viktiga i majoritetskulturen (förutom omsorgspersonerna)
framför allt finns i det formella nätverket.

De är inte ensamma trots att de kom ensamma
En överraskande och positiv kunskap är självfallet att en stor majoritet av
dessa barn/ungdomar hade släktingar som väntande på dem i Sverige, och att
några förenades med familjen åren efter det att de hade fått permanent uppehållstillstånd. De ungdomar som inte hade någon anhörig i Sverige, och som
heller inte fick hit någon från hemlandet som kunde axla föräldraansvaret,
visade sig ta en helt egen väg till en tillfredsställande livssituation som unga
vuxna. I mitt material har de etablerat transnationella kontakter med sina
anhöriga var de än har befunnit sig, i hemlandet eller någon annanstans i
världen. De har ända sedan ankomsten till Sverige varit uppfyllda av oro för
sina anhöriga och har haft en mycket stark drivkraft att söka information och
kunskap kring var familjemedlemmarna finns och vad som hänt dem. De
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visar med all tydlighet att de själva är experter när det gäller att på olika sätt
söka efter de anhöriga samtidigt som de behållit hoppet om att kunna träffa
dem. Flera unga vuxna har också sökt upp sina anhöriga i olika delar av
världen och ser dessa relationer som en avgörande och viktig förutsättning
för sitt aktuella välbefinnande.

Vägen till etablering i vuxenlivet i Sverige
kännetecknas av specifika risker och möjligheter i
avgränsade tidsperioder i processen från hemlandet
Jag har velat följa de ungas väg till etablering i Sverige genom olika tidsperioder av det slag som Eide (2000) presenterade. Konturerna till sekvensmodellen drogs upp redan vid hälsointervjun, men utvecklades sedan till att
bli ett antagande om perioder med specifika risker och möjligheter för de
unga i migrationen: trygghet kontra otrygghet i uppväxten i hemlandet –
förtvivlan kontra tillförsikt då barnet delgavs beslutet om att lämna landet –
osäkerhet i flykten – ovisshet under asyltiden och olika påfrestningar och
möjligheter under tiden för socialisation/etablering efter det permanenta
uppehållstillståndet. Den bakgrundsbild som har tecknats, i första hand genom intervjuerna, visar att de ensamkommande barnen nästan genomgående
upplevt trygga familjerelationer i sina urspungsfamiljer i hemlandet under
uppväxten. Endast några få berättar om inre otrygga familjeförhållanden.
Plötslig politisk turbulens eller familjen som förföljd minoritet under många
år har skapat massiv påfrestning för familjen, och lett fram till beslutet att
skicka barnen/ungdomarna ur landet. Beslutet om flykt har nästan alltid fattats av föräldrar eller andra närstående. Barnen/ungdomarna valde inte själva
att fly, även om de flesta i min studie var tonåringar vid tidpunkten för flykten. Beslutet möttes i en del fall, främst av flickorna, med förtvivlan, men
några berättar också om tillförsikt i situationen och inför framtiden. Flykten
påbörjades kort efter att de unga delgivits beslutet. Och beroende på flyktvägen gick resan tidsmässigt snabbt eller så tog den lång tid i anspråk, ibland
upp till ett år innan destinationen Sverige nåtts. För några barn/ungdomar rör
det sig om något dygn med flyg till Stockholm, för andra har det varit stressfyllda svåra umbäranden som präglat den långa flykten över berg och hav,
till fots, med buss, båt eller annat färdmedel och tillsammans med olika
människor längs vägen.
Efter ankomsten till Sverige då de unga bodde på grupphemmet på flyktingslussen eller hos släktingfamiljer erbjöds en hälsoundersökning. Något
mer än hälften av barnen/ungdomarna uppvisade symtom efter svåra påfrestningar. Barnen fick också erbjudande om behandlings-/stödkontakt. I väntan
på beslut i frågan om eventuellt permanent uppehållstillstånd fortsatte de att
bo i sina släktingfamiljer, kvar på Grupphemmet för asylsökande barn eller
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flyttade vidare till ett annat gruppboende för ungdomar äldre än 16 år. Denna
period i väntan, asyltiden, hade olika tidsutdräkt för barnen/ungdomarna från
under ett år upp till fem år (de långa tiderna har innefattat flera avslag och
nya ansökningar, vilket var möjligt enligt regelverket vid den aktuella tidpunkten). Med få undantag visar det sig att varken boendealternativ eller
väntetiden i sig har varit särskilt påfrestande för denna grupp av ensamkommande barn/ungdomar. För det fåtal som fått vänta mer än fyra år har dock
väntan på ett positivt besked varit mycket plågsam. Efter beslutet om permanent uppehållstillstånd flyttade de flesta till sina anhörigfamiljer och fortsatte
sin skolgång. De som hunnit bli myndiga har ofta flyttat till en egen bostad.
Och de som var under 18 år och utan släkt i Sverige flyttade till ett grupphem för ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Under åren som sedan följt har de unga vuxna fortsatt sin utbildning, börjat
arbeta och hittat en egen bostad. En del har bildat familj och har då oftast
gift sig med någon från sitt eget ursprungsland.
Kännetecknande för de ungas väg från permanent uppehållstillstånd till
den gynnsamma etableringen har kunnat delas in tre vägar, som varit olika
problembelastade. De flesta har haft en rätlinjig, målinriktad och harmonisk
väg; en annan stor grupp unga vuxna nådde etableringsmålen efter vissa
kriser på vägen; en tredje mindre grupp tog sig fram trots stora svårigheter
på vägen.
Den modell för utmaningar i perioder på väg till etablering i exillandet
visar sig ha fått empiriskt stöd i min undersökning. Den skiljer sig från Eides
fasmodell i ett par väsentliga avseenden. De perioder som handlar om uppväxt i hemlandet fram till asyltiden har Eide benämnt med Osäkerhetsfasen,
medan jag själv fått empiriskt stöd för en uppdelning i fler perioder enligt
ovan. Å andra sidan har Eide delat in socialisationen i Norge i fyra faser:
Trygghetsfasen, Utvecklingsfasen, Etableringsfasen och Framtidsfasen,
medan jag själv utifrån stöd i empirin valt att beskriva vägen till etablering
utifrån en kategorisering byggd på hur rätlinjig vägen till etablering varit för
de unga. Det kan finnas många skäl till denna skillnad. En rimlig orsak är att
de båda studierna har olika observationspunkter och därmed olika fokus.
Min utgångspunkt är de etthundra hälsointervjuerna direkt efter barnens
ankomst till Sverige, medan Eide sökte upp sina informanter tio år efter ankomsten. Sannolikt har jag mer detaljerad information om vägen till Sverige
än vad Eides empiri tillåter. Medan Eides fokus har varit omsorgssituationen
och skolan under socialisationen i Norge. Härigenom kan de båda studierna
närmast betraktas som komplementära till varandra. Ett annat skäl till skillnaden är att studierna genomfördes vid olika tillfällen. De ensamkommande
flyktingbarnen/ungdomarna i Eides studie kom till Norge i slutet av 1980talet och början av 90-talet, medan barnen/ungdomarna i min studie anlände
till Sverige 1996–97. Både skälen till flykt och mottagandet i exillandet har
förändrats i både Norge och Sverige sedan dess.
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Kulturmöte har fått utrymme i teorikapitlet (kaptel 5), som en särskild
utmaning för de barn och ungdomar som kommer från samhällen med en
gruppcentrerad ideologi. Hur har de hanterat mötena med de individualistiska utmaningar som den svenska kulturen erbjuder? Det framgår att de
flesta av de ensamkommande barnen/ungdomarna kommer till familjesammanhang som är bekanta för dem. Alltså får de tidigt efter ankomsten en
förankring hos nära anhöriga och släktingar. De utmaningar som dessa barn
möter i sin fortsatta uppväxt i Sverige buffras sannolikt inom släktingfamiljerna. De ”helt ensamma barnen” fick erfara en större utmaning i sin socialisation. Det framgår i flera av deras utsagor att kulturmötet i Sverige har varit
särskilt påfrestande för dem.

Ett transnationellt perspektiv
Genom abduktiv logik och strategi var det möjligt att i intervjuanalysen avtäcka konturerna av ett framväxande perspektiv som öppnade för en möjlig
förståelse för varför de flesta av dessa unga dels lyckades väl i etableringen i
Sverige, dels uppenbarligen inte varit så ensamma som de kunde synas vara.
I det mönster som intervjuutsagorna bildade för tolkningen av socialisationen och etableringen i Sverige, växte det fram en bild av intensiva relationer
med viktiga nätverkspersoner i hemlandet och i andra länder utanför Sverige.
Främst rör det sig om kontakter i vad man brukar benämna ”den utvidgade
familjen” (se kapitel 9 och 10).
De transnationella relationerna innebär bl.a. delaktighet i varandras liv,
vilket tyder på att närvaron av dessa transnationella relationer är av särskilt
stor betydelse då den fysiska frånvaron är påtaglig.
Från den forskning som fört fram det transnationella perspektivet – men
som först nu nått de ensamkommande asylsökande barnen – kan man hämta
en lång rad kriterier på kontaktintensiteten i de transnationella relationerna,
inklusive regelbundenhet i telefonsamtal, penningförsändelser, resor till
hemlandet eller till släktingar som kan finnas i olika delar av världen (se
kapitel 10). Skapandet och upprätthållandet av transnationella relationer kan
ses som en förutsättning för en gynnsam socialisation och etablering i mottagarlandet. De teoretiska modeller som hittills redovisats för belysning av
de ensamkommande barnens möte med mottagarland, har jag tidigare kategoriserat som antingen stress- och traumafokuserade eller som fokuserade på
barnens särskilda individuella stresstålighet och överlevnadsförmåga (kapitel
5). I ljuset av den gynnsamma socialisation/etablering som ungdomarna i
denna studie genomgått, framstår det transnationella perspektivet som närmast ett kompletterande perspektiv på samma fenomen.
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1. De ensamkommande barnen befinner sig i en särskild utsatthet när
de når mottagarlandet (vilket denna studie visat).
2. Det tycks också vara så att de har en individuell förmåga till socialisation och etablering efter permanent uppehållstillstånd (som denna
studie också visat).
3. Möjligen är det så att deras gynnsamma etablering har samband med
stödet i deras transnationella relationer (vilket framtida forskning
kan undersöka).

Kunskap från studien och rekommendationer
för framtida praxis och forskning
Med de begräsningar som jag tidigare anfört för resultaten i denna studie,
kan jag ändå föra fram några iakttagelser som möjligen kan bidra till ökad
kunskap om villkoren för de barn som kommer ensamma och söker asyl i
Sverige. Möjligen kan de få betydelse i mottagandet av dessa barn, både
praktiskt och forskningsmässigt.

Några slutsatser från studien med praktisk betydelse
Här presenteras tre slutsatser från studien som kan ses som inspiration och
utgångspunkter i det praktiska arbetet.
De nu unga vuxna har tillgång till ett skyddande nätverk av kontakter

Ingen av de nu unga vuxna som ingår i denna studie har som barn lämnats
vind för våg eller övergivits av sina anhöriga. Det har alltid funnits någon
eller några vuxna anhöriga någonstans i världen – inte nödvändigtvis i Sverige – som tilldelats eller tagit ansvar för barnen. De transnationella relationerna tycks fungera som ett viktigt nätverk under socialisationen och etableringen i Sverige
De har fått ett starkt stöd i sin socialisation av personer i det formella
systemet

I socialisationen har de antagit de utmaningar som skolan erbjudit; de har
arbetat hårt för att lära sig det svenska språket och de har kämpat för att klara
skolan på ett bra sätt. De har arbetat extra för att kunna skicka pengar till
sina anhöriga i hemlandet. De har sökt upp sina egna kulturella och religiösa
sammanhang; de har skapat ett nätverk av kontakter främst inom sin kulturkrets och med unga från andra länder.
De kontakter som funnits med inblandade personer från majoritetskulturen i de nu unga vuxnas liv är nästan uteslutande av formell karaktär. Men de
har varit viktiga kontaktpersoner: lärare och andra i skolsystemet; idrotts148

ledare och andra i fritidssektorn; personal vid grupphemmen; psykologer och
andra professionella i omsorgssystemet; präster och andra i olika religiösa
samfund, m.fl. Det har alltid funnits representanter från det formella nätverket vilka utpekas för att de på ett personligt sätt öppnat dörrar i det svenska
samhället för den unge.
De nu unga vuxna har resurser och har etablerat sig i Sverige

Mot bakgrund av de massiva påfrestningar som dessa unga vuxna erfarit i
sina unga liv är det positivt att de under tioårsperioden tagit sig an de utmaningar som erbjudits i Sverige. De har ett arbete eller en vidareutbildning
som de trivs med, många har bildat familj och skaffat barn, främst med en
partner ur den egna kulturkretsen. De har ett nätverk med familj och vänner
omkring sig.

Forskningsmässiga konsekvenser av studien
Kunskapsbasen för forskningen inom det här området har konstaterats vara
begränsad i Sverige. Därför kan mitt bidrag förhoppningsvis inspirera för
framtida forskning med utgångspunkt från de resultat jag lämnar.
Tidsperioder som underlag för framtida forskning
om ensamkommande barn

Indelningen av barnens erfarenheter i avgränsade tidsperioder på vägen från
sitt hemland till asyllandet har visat sig vara en fruktbar modell för kunskapsgenerering om dessa barns erfarenheter. Därigenom har jag kunnat
modifiera och vidareutveckla tidigare refererade studier som tagit samma
utgångspunkt (Eide, 2000; Ressler, 1988). En framtida studie kan således
rekommenderas att använda fasindelning som utgångspunkt för att söka kunskap om ensamma barnmigranters villkor. Genom att följa barnen från hemlandet och in i asyllandet, deras villkor och utveckling genom de olika perioder som beskrivits i denna studie, kan i framtiden ny kunskap utvinnas om
barnens väg över nationella gränser och utveckling till vuxna i en transnationell värld. Uppenbarligen är det också så att långtidsuppföljningar kan vara
av värde inom detta forskningsområde.
Transnationella relationer i migrationsforskningen

Det transnationella perspektivet har förvisso inte tillfört en ny begreppsvärld.
Det har jag tidigare visat. Men tillämpat för att öka kunskapen om dessa
barns/ungdomars socialisation och etablering in i vuxen ålder, så har det
transnationella perspektivet placerat deras utveckling på en ny tolkningsnivå.
De tidigare dominerande vulnerability-teorierna och resilience-teorierna
(kapitel 5) kan kompletteras med transnationell teoribildning, vid studier av
ensamkommande asylsökande barn.
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Socialisation, etablering och det transnationella perspektivet

Slutligen, integrationsbegreppet har jag undvikit i denna studie, vilket jag
anfört skäl för (kapitel 5). Jag har först och främst använt socialisationsbegreppet för att beskriva hur ungdomarna samspelar med det svenska samhällets villkor in i vuxenåldern. Socialisationsbegreppet är ett pedagogiskt
begrepp, varför det faller sig naturligt att använda det i denna studie. Härigenom har det varit möjligt att följa de ungas väg efter permanent uppehållstillstånd in i vad de själva benämner ”det svenska”, dvs. villkor för och lärande i skola, i omsorg och fritid. Samtidigt följer studien ungdomar i tonårsåldern in i vuxen ålder, då etableringsbegreppet i den uttolkning som jag
använder det (kapitel 5) har givit utrymme för studiet av hur de fått svenskt
medborgarskap, inrättat sig i arbetslivet/vidare studier, gått in i olika samlevnadsformer och ekonomiskt oberoende i vårt land.
Slutligen, det transnationella perspektivet har hjälpt mig att lyfta blicken
från ett invant fokus på sociokulturella sammanhang begränsande till nationalstaten. Avslutningsvis så har socialisationsbegreppet här alltså kombinerats med etableringsbegreppet och med det transnationella perspektivet för
ett fördjupat kunskapssökande om ensamkommande asylsökande barns uppväxtvillkor in i vuxenlivet i ett mottagarland.
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SUMMARY

Unaccompanied but not alone: a ten-year follow-up study
of the life conditions of asylum-seeking refugee children
and their experiences as young adults in Sweden
Introduction, aim and research questions

This study concerns the conditions of life and experiences of unaccompanied
refugee children who came to Sweden and extending from their childhood in
their respective countries of origin to adulthood in Sweden.
Since the end of the 1980s, Sweden has compiled statistics on unaccompanied refugee children seeking asylum in the country. In the intervening 20year period, over 10,000 unaccompanied children have come to Sweden
from different parts of the world (Migrationsverket, 2008). There have been
very few systematic follow-up studies and analyses of how the unaccompanied children have managed their life situation in the Swedish society. We
have little knowledge of their life conditions and experiences over time.
The present study originated in the mid-1990s at the Refugee Health Care
Centre located at Carlslund Transit Centre on the outskirts of Stockholm.
This primary health care centre under the jurisdiction of the Stockholm
county council was started in 1987 and offered health examinations and
emergency care to newly arrived asylum-seekers. The Centre employed
health care personnel and had two consultant psychologists, one of whom
was myself.
In the mid-1990s, the National Board of Health and Welfare allocated
funds to further develop the health check-ups in order to give added support
to unaccompanied children. The aim was to strengthen the psycho-social
aspects of the interviews which were conducted jointly by a nurse and one of
the two consultant psychologists. For about a year, some 100 children at the
Refugee Health Care Centre were given a health examination and interviewed, after which a preliminary assessment was made with information on
the children‟s origins and present psycho-social situation (Hessle, 2001).
The unaccompanied children who were in focus for this study were those
who had arrived in Sweden alone and sought asylum. Thus, the study did not
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include unaccompanied children who were rejoined with their parent/parents
in Sweden while they sought asylum24.
The general aim of the study was to develop knowledge about how unaccompanied asylum-seeking children manage their life circumstances and
challenges after being granted a residence permit and maturing into adulthood in Sweden. A second aim was to develop knowledge about the life
circumstances of these children in their respective countries of origin, what
means they used to come to Sweden and what motives lay behind their flight
to Sweden.
What are the life circumstances of these young adults, ten years after their
arrival in Sweden? What do they regard as the main prerequisites for making
a life for themselves in the new country? What experiences do these young
adults regard as important in connection with the conditions they faced in
their respective countries of origin and with their journey to the country that
gave them asylum?
Background – unaccompanied children in migration, an international
overview and history

The dissertation gives a historical review of a number of large-scale relocations, deportations and evacuations of unaccompanied children in Europe
throughout the 1900s, and by presenting those children who have come to
Sweden since the end of the 1930s. Records have been kept of the movements of unaccompanied children who came to Sweden between 1938 and
1958. There are no statistics, however, for the period 1958 to 1988. In 1988,
the Swedish Migration Board began to compile statistics on unaccompanied
children who came to Sweden, but it is first since 1996 that these statistics
can be regarded as reliable, according to the Migration Board.
The number of asylum-seeking children and youths without parents or
other caregiver has varied during the years, rising appreciably in recent
years. According to the latest figures, 1,510 children arrived in 2008, the
highest figure ever for a single year.
Delimiting the category unaccompanied children

There are various ways to define what is meant by unaccompanied children.
Since many of these children are not orphans upon their arrival to the new
country, the term separated children is often used in reference to them. Save
the Children uses this term based on Ayotte‟s definition for unaccompanied
minors in flight. Separated children are defined as: Children under 18 years

24

In addition, there is an undetermined number of children who arrive in Sweden alone and
who do not seek asylum. Terms that are often used for these children are „the irregulars‟ and
„undocumented‟ children. Their existence has been noted in Europe and they are difficult to
come into contact with in Sweden. (Save the Children, 2008)
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of age who are outside their country of origin and separated from both parents or their legal/customary primary caregiver.
How does Sweden receive unaccompanied asylum-seeking children?

Both state and municipal authorities in Sweden play a central role in the
reception of such children and in arranging their housing situation. Significant changes were made in 2006 in how children were received with the aim
of improving their situation, among other things by clarifying the responsibilities of the respective public authorities. The Guardian and the Specially
Appointed Custodian are two important juridical persons whose main responsibility is to oversee the children‟s interests and long-term planning.
Also, many volunteer organisations in Sweden, for example Save the Children, the Red Cross, churches and religious societies, have shown a great
interest in and engagement for the wellbeing of unaccompanied children.
Previous research on the life conditions of unaccompanied asylumseeking children

Compared with other children, unaccompanied children are a particularly
vulnerable group with respect to their psycho-social wellbeing. The conditions for socialisation and for becoming established after being granted permanent residence is also clearly different for these children compared with
the situation of refugee children who arrive with their families. Furthermore,
the United Nations has brought attention to bear on this group of children
through UNHCR‟s definition and delimitation of the children as belonging
to a special risk category. In other words, it is reasonable to regard unaccompanied asylum-seeking children as a separate category within a larger
research context – children in migration.
This delimitation of the research area yields a number of search words for
the current state of the art concerning research that is directed first and foremost toward unaccompanied children. My systematic literature search in
various databases has thus concentrated on the search words unaccompanied
minors, separated children, asylum-seeking children, refugee children, with
the supplementary search words follow up and longitudinal studies. The
search words have been used both with and without the supplementary
terms. I have also searched for and selected a number of peer reviewed articles of recent date that were important for the aims of the study.
The knowledge obtained from the research on specifically unaccompanied
children in flight is of course much less comprehensive than the knowledge
about children in migration research in general. Above all, there are very few
follow-up studies of unaccompanied children and hardly any research tradition in Sweden regarding this area of inquiry. The issue transcends thematic
boundaries and is a subject of inquiry in many scientific disciplines in international contexts. The following is a summary of the research that underpins
both the theoretical and method sections of the study.
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First of all, available data are to a certain extent uncertain because of the
definition problem and because different countries use different methods for
compiling statistics on unaccompanied children.
 The research review shows unequivocally that, regardless of what
country unaccompanied children originate from, their mental health
is very vulnerable as a result of their traumatic and stressful life experiences;
 Different cultural and ethnic conditions in the country of origin create different life chances for unaccompanied children, which means
that the reception in the country of exile must take into account the
individual child‟s particular life experiences and cultural background;
 In research of the situation of refugee children, it is essential to take
into account what we know about the differences between collectivistic and individualistic societies in how people relate to one another.
 Several studies have highlighted resilience as an important factor, by
which is meant in my field of study that some children have a special ability to withstand the stress of living as a refugee and in exile;
 In the few studies that have dealt with how unaccompanied children
become established or integrated in the country of exile, the predominant recommendations have to do with schooling, the presence
of a social network and the child‟s possibility to live in a family that
shares the same cultural background as the unaccompanied child;
 There is an evident lack of longitudinal studies that follow unaccompanied children through to adulthood:
Theoretical concepts and frames of reference

Four points of departure provide the basis for the study‟s method and analysis. The first is the search for knowledge concerning the children‟s mental
state and how they managed stress situations when they first arrived and how
they do so now, ten years later. The concepts trauma, stress and resilience
are important for making comprehensible the stresses that afflict – alternatively the challenges that strengthen – the individual child as he or she struggles to deal with the varying conditions they encounter in the life course.
The second concerns the different cultural mores and customs that these
young adults have had to relate to earlier in life and now in adulthood it is
assumed in the present study that the young migrants have moved from a
primarily collective social system of informal contacts to a social system in
which greater responsibility is placed on the individual at the same time as
the state, through its various formal systems, also has greater responsibility
for supporting the individual than the migrants‟ home countries. This trans-
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fer from one type of institutionalised cultural pattern to another I have chosen to call cultural encounter.
The third is the search for variables relating to these young adults‟ socialisation and establishment in Sweden. To be granted Swedish citizenship
after a number of years means that the young person has lived a „blameless‟
life. Having a civil status has to do with whether or not the young person has
formed a family. In the world they have come from, the establishing of a
family at a young age can have great importance. Housing arrangement,
school and the social network also have great importance for the young
adult‟s possibility to become established in the host country.
Becoming established focuses more clearly than the more general socialisation concept on the young adults‟ active endeavour to make a life for themselves and participate in the various arenas of society.
The fourth point of departure concerns ideas on, and ways of, referring to
the various risks/possibilities confronting unaccompanied children, beginning with their childhood in the country of origin and through to their life in
Sweden after having been granted permanent residence.
Model for five periods in the life of the unaccompanied children though their
flight to Sweden and maturity to adulthood.
Childhood in
the country
of origin

Decision to
send the child
out of
the country

Flight

Asylum-seeker
in Sweden

Period after
being
granted
permanent
residence

Security or
Insecurity

Despair or
Ray of hope

Vulnerability

Uncertainty

A new
beginning

Method

The present study can be described as a follow-up study consisting of two
parts: one qualitative and one quantitative. In the quantitative part, the overarching research question is: What are the life conditions of these young
adults today, ten years after their arrival in Sweden? Using secondary data
from the Swedish Migration Board, I have extracted several establishment
variables concerning the young adults becoming established in Sweden: the
possible reuniting of the family in Sweden; Swedish citizenship;
work/studies; and civil status with or without forming a family. The followup study was conducted in three steps:
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o

One hundred unaccompanied children were interviewed shortly
after their arrival using a health questionnaire. Based on an assessment of the children‟s psycho-social health status, those children who were in need of extra help were offered supportive and
treatment interventions. That work was published in a report
(Hessle, 2001) and is the present study‟s initial data material. That
phase of the project was conducted as part of the part of my duties
as a psychologist at the Refugee Health Care Centre at the
Carlslund Transit Centre. Thus, this first set of materials is clinical
in nature.

o

Ten years later, a register study was made of these now young
adults based on their individual dossiers (which hereafter is synonymous with register data) obtained from The Migration Board‟s
archives. Of the original 100 children, the research group was now
reduced to the 68 young adults who remained in Sweden after receiving their permanent resident permits. This second set of materials is quantitative in nature.

o

Of the 68 young adults who remained in Sweden, 20 of them were
chosen for interview by means of strategic selection by which is
meant that the informants selected were widely distributed with
respect to gender, age, country of origin, living arrangement and
need of support/treatment upon arrival. This third set of materials
is qualitative in nature.

The interviews were intended, first of all, to complement and more deeply
penetrate the register data by including questions concerning the informants‟
social network, the challenges they have met and their experiences in the
process of socialisation and becoming established (e.g. in the school, further
education, recreation, networks, religion), that is to say, in their encounter
with conditions of life in Sweden. What encounters, circumstances and experiences have been of special importance in forming the young adults‟ present life conditions? How do they manage these experiences and what possibilities did the social context make available to them both before and after
they received their permanent residence permits? Which earlier and current
experiences have either hampered or facilitated life for these young adults?
The interview material, together with relevant theory, has also been concerned with clarifying how the various outcomes were reached, with concepts that could shed light on the complex process that these young adults
have experienced, beginning with their situation in their respective countries
of origin, during their flight and during their stay in Sweden up to the decision that gave them a permanent residence permit.
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Children/youths that were excluded from the study
The available information about the 32 children/youths who were not selected for the ten-year follow up is rather meagre. Eighteen of the unaccompanied children/youths were subsequently reunited with their parents, either
in Sweden, in another European country or in their country of origin. The
majority of these children were very young and were soon reunited with
their parents. Eleven youths/young adults either left the country and/or their
asylum application was rejected. Three young adults left Sweden after receiving a permanent residence permit. Twenty-six of the 32 children/youths
were assessed through the health interviews to be in need of support interventions.

Results

One hundred children arriving in Sweden unaccompanied. Health
interviews 1996–97
Loneliness, uncertainty, estrangement and longing for one‟s family characterised the situation of the unaccompanied children at the time of the first
data collection when the children‟s general mental status was assessed upon
their arrival (Hessle, 2001) All of the children suffered severe anxiety, and
57 of them were assessed as requiring child psychiatric treatment because of
their post-traumatic stress reactions, depression, anxiety, aggressiveness and
acting out. The great majority of the children we met in the study had come
from Iraq, Somalia and Afghanistan. The majority were boys, 67 boys and
33 girls. Most were in their teens. Fourteen children were younger than 12.
The youngest child was 4 years old. The average age for the group as a
whole was 14.
War, persecution and organised violence were given as the primary reasons for flight. A combination of reasons emerged in that the situation in the
country of origin had forced the children to flee (push-factors) but positive
conditions in the country of exile (pull-factors), such as the chance to get an
education, also had an attraction force.
Young adults with permanent residence in Sweden – an overview of the
journey to Sweden and the present situation. Register study
It is evident that many of the 68 young adults in the study (one of whom is
still a teenager) who came to Sweden over ten years ago have had horrifying
experiences in their respective countries of origin and during their flight to
Sweden. Most of the children‟s narratives related in tangible terms the po-
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litical situation in their home countries as one marked by civil war, organised
violence, oppression. Several children mentioned more than one reason for
having fled their country, including conditions of poverty, marginalisation,
orphanhood and grievous abuse perpetrated in their own family. The desire
to study, the chance to get an education, was also mentioned by some of the
children.
Ten years after they arrived in Sweden as unaccompanied children, two
distinct groups emerged from the material on the young adults: those who
were united with relatives and family and a smaller group of unaccompanied
children that had no relatives/family in Sweden. Three-fourths (76.5 %) of
the young adults had relatives in Sweden when they first arrived. During the
ten year period, twenty of them were reunited with their parents.
The remaining small group of 16 young adults was wholly without any
family connection in Sweden.
How do the young adults relate to the Swedish society?
For this age group, and considering how they came to be in this country,
there are three important milestones in their becoming established in the
receiver country: Swedish citizenship, an occupation (study or employment)
and whether these young adults have formed a family of their own in Sweden.
A large majority of the 68 individuals with whom this part of the study is
concerned came from countries marked by war, persecution and organised
violence. They have all been separated from their families, their social contexts and their countries. The decision to leave the country of origin was
decided in most cases by the parents, and the informants had no say in the
decision. In other words, it was a highly vulnerable group of children and
youths who arrived in Sweden seeking asylum. More than three-fourths of
them have relatives who were already living in Sweden when the unaccompanied children first arrived. Clearly, the family in the country of origin had
counted on the child‟s being able to live with relatives in Sweden. Furthermore, 30% were able to bring their parents/siblings to Sweden after they
themselves had been granted permanent residence. This refers particularly to
those who had come from Iraq. One group of 16 children with no family at
all in Sweden were assessed to be particularly at risk. They had no relatives
who could receive them when they arrived in Sweden and no relatives joined
them after they became permanent residents.
On a positive note, over 75% of the young adults are engaged in work,
studies or in running their own business. Most of the group of 68 had applied
and were granted Swedish citizenship. Half of them are now married, most
with someone from their country of origin. Those who were completely
alone in Sweden have married to a greater extent than those were reunited
with their family.
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Many roads to becoming established in Sweden. Follow-up interviews
There is no indication in the material that there is a single broad road along
which the unaccompanied children have journeyed toward adulthood. It is
not the case that most of these young adults have had a painless journey
from their childhood in their respective countries of origin, throughout their
flight, followed by a period of waiting as asylum-seekers and on to receiving
a permanent residence permit and thereafter education, work and a full social
life. But neither is it the case that these young adults harbour accumulated
traumatic experiences from childhood that have been reinforced through
their long and stressful flight and the debilitating wait for news that they
could stay in Sweden. No, it is a mixed palette of experiences that emerges
in the informants‟ narratives. Yes, of course, painful experiences. And without doubt very special experiences for these now young adults with on average some 25 years‟ development through childhood and adolescents.
Most of the informants bear witness to having had a stable and secure
childhood, despite the fact that their family may have experienced either
specific and long-term persecution or were exposed to sudden political unrest, armed conflict and violence. Parents and other relatives made a decision
to send the child out of the country. And regardless of the length of the journey, it appears that the great majority of the children/youths landed in the
safe-keeping of their network of family and relatives in Sweden.
The utterances that form a pattern in these young people‟s lives show
clearly that the family network is of immense importance – wherever they
might be in the world. Worry about the family that remained in the homeland has followed these young people until they made contact with their
family or were reunited with them in Sweden, in the country of origin or in a
third country. The search for information on what has happened to brothers
and sisters and parents they became separated from because of the armed
conflict in the homeland continued throughout the years that the young
adults have lived in Sweden. Indeed, this pattern of transnational relationships and reunion is one of the main results of the study. Bash, at al. (2003,
p. 7) has described this transnational perspective as: „a process by which
immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that link together their societies of origin and settlement‟.
When asked what has been important for their life in Sweden, the young
adults mentioned school and obtaining an education; especially important
was the engaged involvement and support of individual secondary school
teachers. The church and religion were also important. All mentioned as well
the importance of the family, friends and their school- and workmates in
their social network.
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Summary of the study’s main results









The unaccompanied asylum-seeking children who, ten years
after becoming permanent residents, remained in Sweden
have, with few exceptions, become established into a favourable life situation as young adults.
The children/youths may have come alone, but they did not
remain alone. A majority were taken in hand by relatives in
Sweden who were links to the family's transnational network.
The other children who had no family with which to reunite
sought to establish such links on their own as a necessary step
in the socialisation and settlement process in Sweden.
The process of becoming established in Sweden as the unaccompanied children and youths approach adulthood is marked
by both risks and possibilities that occur in periodical sequences.
A transnational perspective can shed light on how these young
adults have created cross-national networks and this appears
to have been of decisive importance for their socialisation and
favourable establishment in Sweden.

Conclusions

The young adults have access to a protective contact network
None of the informants in the study were ever left to fend for themselves on
their own, nor were they abandoned by their kin. There has always been one
or more adult relatives (significant others) somewhere in the world – not
necessarily in Sweden – who either were given or who took responsibility
for the children. The transnational relationships seem to have functioned as
an important network during the process of socialisation and establishment
in Sweden.
They have strong support in their socialisation by persons in the formal
network
In the socialisation process, the young people have accepted the challenges
that the school offered; they have worked hard to learn the Swedish language
and to do the best they can in school and their further education. They have
taken on extra jobs in order to send money to their relatives in the homeland.
They have sought their own cultural and religious contexts; they have created a network of contacts primarily within their own cultural circles and
with young people from other countries.
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The contacts they have had with persons from the majority culture who
were involved in their lives have almost always been of a formal nature.
These contacts have nevertheless been important – personnel in the group
homes, psychologists and other professionals in the care apparatus, ministers, priests and other religious officials, and so forth. There have always
been representatives of the formal network who were pointed out as having
in a personal way opened doors for them in the Swedish society.
The young adults have resources of their own and have become
established in Sweden
Against the background of the stresses that these persons have experienced
in their young lives, a positive finding is that during these ten years they
have accepted the challenges they faced and made good use of the possibilities available to them in the Swedish society. They have a job or an educational situation that they are satisfied with; many have started their own
families and have children, first and foremost with partners from their own
cultural circles. They have a close network of family and friends.
Periods in the unaccompanied refugee child’s life as a point of departure
for future research
The strategy of regarding the children‟s experiences on their journey from
their homeland to the country of exile as a sequence of periods has proved to
be a fruitful model for generating knowledge. It is recommended that future
studies use such a division as a point of departure for seeking knowledge on
the unaccompanied child migrants‟ life conditions. Following the children
from their homeland to the country of asylum, their life conditions and experiences through the various periods described in this study can give new
insights into the children‟s journey across national borders and their subsequent development as adults in a transnational world. Evidently, more longitudinal studies would also be of great value in this area of research.
Transnational relationships in migration research
A transnational perspective has been found that deepens our knowledge of
these children‟s/youth‟s socio-cultural development and establishment as
adults in their new country, and has placed their socio-cultural development
and socialisation on a new level of interpretation. The earlier dominant vulnerability theories and resilience theories can be fruitfully supplemented by
transnational theory formation in the study of the life conditions of unaccompanied asylum-seeking children.

161

Socialisation, establishment and the transnational perspective
Finally, I have purposely avoided using the concept integration in this study.
I have replaced it with socialisation and becoming established in order to
describe how the now young adults have interacted with the conditions of
life in the Swedish society life. Socialisation is a concept drawn from the
discipline of pedagogy, which also makes it a natural choice for the present
study. It has enabled me to trace these young people‟s steps after being
granted permanent residence in what they themselves call „det svenska‟ (the
specific Swedish), by which is meant the conditions for learning in school, in
the care apparatus and in leisure time. At the same time, the study follows
the young people from adolescents into adulthood, when the concept becoming established, as it is used in this study, enables us to study how they became Swedish citizens, how they made a place for themselves in working
life or the educational system, how they have settled down into various
forms of partnerships and financial independence in Sweden.
With a transnational perspective it has become possible to lift the sights
from the customary focus on socio-cultural contexts that are limited to the
national state. In conclusion, the socialisation concept has been combined
with the concept of becoming established and the transnational perspective
to generate a deeper knowledge on the life conditions of unaccompanied
children as they journey towards adulthood in a receiver country.
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Från följande 50 länder har kommit färre än 10 barn under den här perioden:
Benin, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Estland, Filipinerna, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Honduras,
Indonesien, Israel, Italien, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kroatien, Kuwait, Laos, Liberia, Litauen, Mali, Mauretanien, Mexiko, Moçambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Slovakien,
Spanien, Sudan, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.
Under utredning: 6 barn från 2006; 2 barn från 2007; 8 barn från 2008

Summa totalt antal länder: 48 (med fler än 10 barn) och 50 länder (med
färre än tio barn). Summa totalt 98 länder
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Bilaga 2
Frågeformulär 1996 -1997
Namn:
Ålder:
Land:
Aktuell adress
Kön
Pojke
Födelseår
Etnisk bakgrund:
Hemspråk:
Legal status:
PUT
TUT
Asylsökande
Avvisningsbeslut
Annat, vad
Ankomstdatum till Sverige
Situation i hemlandet
Varifrån i hemlandet?
Stad
Familjesituation i hemlandet
Mor ( namn, ålder yrke)
Far ( namn, ålder,yrke)
Syskon:
Var finns familjen nu?
Antal skolår i hemlandet?
När gick IP senast i skola?
Annan sysselsättning i hemlandet?
Traumatiska upplevelser i hemlandet
( När? Hur länge?)
Utsatt för våld mot egen person?
Bevittnat våld mot annan person?
Deltagit i våld mot annan person?
Krigsupplevelser?
Vistelse i skyddsrum/källare/husarrest?
Underjordiskt liv/flykt?
Vistelse i fängelse/fångläger?
Familjemedlem fängslad?
Familjemedlem saknad?
Familjemedlem dödad?
Tortyr/grovt våld?
Sexualiserat våld/våldtäkt?
Ensamflykt?
Flykt med okänd människosmugglare?

Datum:
Flicka
Ursprungsland:
Religion

Landsbygd
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Vem bestämde?
IP:s egen uppfattning och vilja? smugglare?
Levt under dödshot?
När slutade livet vara ett vanligt liv?
Hade IP ett gott liv dessförinnan?
Beslut att barnet skulle lämna landet
När bestämdes att IP skulle lämna sitt land?
Hur reagerade IP?
Flykten/resan
Restid?
Resväg?
Traumatiska upplevelser under flykten/resan?
Situationen i Sverige?
Aktuellt nätverk?
Släkt?
Vänner?
Boende?
Hur mår barnet?
Egen beskrivning
PTSD ? ( formulär)
Tankar om framtiden?
Kort sammanfattande beskrivning av IP:
Eventuella åtgärder( remiss, krisinsats eller annat)?
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Bilaga 3
Intervjuguide
Datum:
Plats:

2007-2008
Tid:

Datum för intervju ( 1996-1997):

Namn:
Ålder
Adress
Telefon
Mailadress:
1.Situation i Sverige
När fick inf. PUT?
Utveckling till nu:
Familj/familjer:
Boende ( boendeformer, ” minoritets-majoritets”, var, hur, hur länge?)
Utbildning
Arbete(n)
Aktuellt nätverk ( informellt-formellt)
Inf. uppfattning om Sverige och ”det svenska”?
Var finns familjen ? Hemlandet eller i något annat land?
Hur mår inf? ( Traumatiska erfarenheter och stress i Sverige?)
Vilka möjligheter har erbjudits?
Vilka strategier har inf. använt?
Drömmar inför framtiden?
2. Asyltiden
Hur lång var denna period?
Boende(n)? ( familjehem, grupphem, ”minoritets-majoritets”, hur länge)
Skola/utbildning?
Arbete(n)?
Nätverk?
Kontakt med familjen?
Hur mådde inf? ( Traumatiska/ stressande erfarenheter)
3. Situationen i hemlandet före flykt/resa?
Familjesituationen?
Skola?
Motiv för att lämna hemlandet? Vem bestämnde? Vad tyckte inf? Till Sverige eller annat land?
Traumatiska erfarenheter? Stressande villkor?
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4. Vägen till Sverige
Flykten/resan? Hur? Ensam eller tillsammans med andra? ” Vägen” till Sverige? Stannat i andra länder?
Asylsökande i land före Sverige?
Traumatiska/stressande erfarenheter?

5. Framtiden
Tankar? Drömmar?
6. Övrigt
Något annat viktigt som inf vill berätta om?
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Bilaga 4

Skriftlig information till dem som tillfrågats om deltagande i intervju:
Hej,
Just nu planerar vi att genomföra en studie om livsvillkoren för ensamkommande f.d.asylsökande barn i Sverige. Vi planerar att träffa
och intervjua ett antal unga personer som kom till Sverige efter 1996
ensamma utan föräldrar till Sverige och sökte asyl och som nu bor
och lever här.
Syftet är att ta del av fd ensamkommande barns egna erfarenheter i
Sverige. Hur är det att bo och leva här? Vad har varit svårt och vad har
varit bra? Ja, det är några av flera frågor vi vill ställa.
I Sverige behöver vi lära oss mer om hur det är att tvingas lämna sitt
land och sin familj och sedan bo och leva i Sverige. .
Du är en av de personer vi skulle vilja träffa och prata med.
Deltagandet som inte påverkar din situation i Sverige, är självklart
frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
Vi hoppas att du vill hjälpa oss med dina viktiga erfarenheter. Deltagandet är anonymt, dvs ditt namn kommer inte att skrivas eller synas
någonstans.
Projektet genomförs vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms
universitet.
Vi kommer att kontakta dej på telefon inom en vecka och berätta mer.
Hälsningar
Marie Hessle
Leg.psykolog, projektledare
Ensamkommande fd asylsökande barn i Sverige
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