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Abstrakt 
 

Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En 

kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. 

Författare: Lotta Nilsson 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande 

flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har 

också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. 

Studien är av kvalitativ karaktär med semistrukturerade intervjuer av fem stycken unga män från 

Afghanistan, Somalia och Ryssland samt integrationsutvecklare på Länsstyrelsen och lärare vid 

integrationsprogrammet. Resultaten visar på att behoven varierar mellan informanterna men att 

behovet av tillhörighet och längtan efter familjen i hemlandet är något som förenar samtliga. Vad 

som också blir tydligt är hur olika behov påverkar individens val och förmåga till koncentration och 

fokus. Mottagandet av nyanlända å andra sidan har formats efter den svenska mallen där utbildning 

och språk ses som en förutsättning för en lyckad integration och tillhörighet. Något som visat sig 

inte helt stämmer överens. Teorierna som denna studie bygger på är bland annat Maslows ”A theory 

of human motivation” och van Genneps ”passageriter”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nyckelord 
 

Ensamkommande flyktingbarn, asylsökande flyktingbarn, mottagande, tillhörighet, 

gruppidentitet, integration 

 



 IV  

Abstract 
 

Titel: To stand in the hallway and wishing to join in: Unaccompanied minor refugees and their 

needs. A qualitative study about the needs among these children and youths. 

Author: Lotta Nilsson 

 

The purpose of this study has been to investigate what needs unaccompanied minor refugees have, 

both as newly arrived and after leaving a HVB-home. The purpose has also been to compare their 

needs with the perceived needs that form the basis for the reception process in Sweden. The study is 

qualitative with semi-structured interviews with five young men from Afghanistan, Somalia and 

Russia, as well as with an integration officer at the county administration and teachers working with 

the integration program. The results show that the needs vary between the informants, but that the 

needs for belonging and longing for the homeland are needs that they all have in common. What 

also becomes apparent is how different needs affect the individual choices and the ability to 

concentrate and focus. The reception of newly arrived on the other hand has been formed after a 

Swedish model where education and language are seen as preconditions for successful integration 

and belonging. This connection is not entirely correct. The theories used in this thesis are, among 

others, Maslow’s ”A theory of human motivation” and van Gennep’s ”rites of passage”.    
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Förord 
 

Ett stort tack till Aman, Ali, Johnny, Terry, Jawad och alla de ungdomar jag mött i min roll som 

handledare på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Utan er hade den här studien aldrig 

kommit till. Jag vill även tacka integrationsutvecklaren på Länsstyrelsen i Östergötland samt lärare 

på introduktionsprogrammet för att ni tog er tid att svara på alla mina frågor. Tack också till Ronja, 

Björn, Haydee och ett extra till Nicolle LaPorte för den fina illustrationen. Sist men långt ifrån 

minst, ett stort tack till min fantastiska handledare Åsa Nilsson Dahlström. 
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Inledning 
 

”Den andra oktober i år (2013), runt midnatt gick avresan från Libyen mot Italien. Efter 24 

timmars båtresa över Medelhavet nådde vi så äntligen ön Lampedusas kust. Båten låg på ett 

avstånd om cirka 800-900 meter. Det var natt och vi kunde inget annat göra än vänta på att någon 

skulle upptäcka oss. Vid tre-tiden väntade vi fortfarande. Två båtar närmade sig varav den lite 

större båten började åka runt oss utan att ropa något. Det enda som hördes var dialogen som 

pågick mellan besättningen men vi förstod inte vad de sa. Därefter åkte de sin väg. Någon på vår 

båt trodde att det kunde vara ’La guardia costiera’ Kustbevakningen. Vi fortsatte hoppas att någon 

skulle komma och rädda oss. Flera uppmuntrande röster från vår båt sa att nu har de ju sett oss, nu 

ska ni se att vi blir räddade. Men dessvärre, efter ytterligare ett par timmar började båten ta in 

vatten. Det var nu rädslan började göra sig påmind på allvar. Efter hand som vattnet fortsatte fylla 

båten kom några på att vi kunde ta en trasa och tända eld på den, som en signal för att kalla på 

hjälp, för ingen kom ju till vår undsättning. Kaptenen tog då en filt och dränkte den med bensin och 

en jättelåga flammade upp. Alla på båten trodde att vi fattat eld så de flyttade sig över till den 

vänstra sidan. Det tog bara 5 sekunder så välte båten och började sjunka. Vi skrek allt vi orkade 

men ingen hörde oss så jag och några andra försökte simma mot kusten. Vid 7.30 på morgonen kom 

några fiskare som sett oss och som hört hur vi skrek ’Hjälp! Hjälp!’ till undsättning. De började dra 

upp oss på sin båt och lyckades rädda 47 stycken1” (Repubblica Tv, 2013)  

 

Detta är en berättelse från en av de sammanlagt 151 flyktingar som räddades efter den 

stora katastrofen utanför ön Lampedusa i Italien den tredje oktober i år (2013). Med på båten fanns 

501 personer varav ett stort antal kvinnor och barn. De yngsta var bara ett par månader gamla. Flera 

av flyktingarna kom från Syrien och flydde ett land i krig med drömmen om ett bättre liv i Europa. 

För de flesta begravdes den drömmen på botten i ”Dödens Hav” som Medelhavet nu allt oftare 

kallas. 

Att människor flyr sitt land är inget nytt. Inte minst flydde cirka 1,3 miljoner svenskar över till 

Nordamerika mellan slutet av 1800-talet och 1920. Den största orsaken till dåtidens flykt var 

missväxt och en alltför dominant statskyrka. Precis som många idag tvingades även dåtidens 

svenskar fly över med båt och det var långt ifrån alla som nådde målet.  

 

Under 2012 beräknade UNHCR att närmare 500 000 personer sökt asyl i Europa 

(UNHCR 2012). Bland dessa återfinns ett stort antal s.k. ensamkommande flyktingbarn. Det är en 

grupp som består av både flickor och pojkar, (även om majoriteten är pojkar) de är under arton år 
                                                 
1 Författarens översättning 
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(vanligtvis 14-17) därav flyktingbarn och inte ungdomar, men vissa är så unga som nio år. De reser 

alltid utan en vårdnadshavare men det betyder inte att en vårdnadshavare inte finns och syftet med 

resan hit är att söka uppehållstillstånd p.g.a. krig, misär eller konflikt i hemlandet. Man flyr således. 

Dessa barn har de senaste fem-tio åren främst kommit från länder som Afghanistan, Irak och 

Somalia men p.g.a. det som nu sker i Syrien har man redan sett en stor ökning flyktingar, även 

ensamkommande, från detta land. Precis som ursprungsländerna är olika så även barnens bakgrund. 

Många hade en ganska bra situation i hemlandet med skolgång, familj och kompisar som vilket 

svenskt barn som helst, innan konflikterna bröt ut. Men det finns också många som levt nästan hela 

sitt liv på flykt undan förföljelse och krig, många som inte haft möjlighet att gå i skolan, som har 

fått hjälpa till att försörja familjen och vars far, ibland hela familjen, avlidit. Några med bättre 

möjligheter har kommit till Sverige med flyg men de allra flesta har vandrat, smugglats ombord på 

lastbilar och båtar som tagit dem på en livsfarlig resa över hela Europa och under många månader, 

ibland år, innan de nått slutstation. Bland dessa finns även dem som aldrig kom fram. Dem vars 

drömmar begravts någonstans längs vägen eller likt flyktingarna från Libyen, någonstans i ”Dödens 

Hav”.  

 

Men som tur är når de flesta sitt mål. Flera av dessa barn har jag haft förmånen att få 

möta i mitt arbete som handledare på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Jag har mött 

dem i glädje såväl som i frustration och sorg. Jag har sett dem kämpa. Vi har druckit te tillsammans 

och pratat om de mest alldagliga ting blandat med berättelser om oro över en familj som man inte 

hittar, en mamma som fått avslag på sin ansökan att komma till Sverige på anhöriganknytning, om 

krav att snabbt lära sig språket och skaffa ett jobb för att kunna bidra hem till familjen som har det 

svårt. Men i samtalen har också tonårspojkars vanliga funderingar över livet, flickvänner och hur 

det ska gå för Barca i fotbollen fått utrymme. Men jag kan inte låta bli att undra vad det blev av 

dessa ungdomar och andra ungdomar som befunnit sig i samma situation? Nådde de sina drömmar 

och har de lyckats bli en del av det svenska samhället? Eller kanske är det vi som arbetar med 

integration som tror det är viktigt. Kanske går det att leva lycklig i ett land utan att vara en del av 

det. Denna studie kommer att handla om dem.  

 

Media förmedlar ofta en bild av denna grupp som homogen. Detsamma är min erfarenhet att 

myndigheter gör. Således formas resurser och lösningar efter en grupps gemensamma behov men 

kan det verkligen stämma? Vad säger ungdomarna själva? Vilka är och har deras behov varit? Vad 

är det viktigaste när man kommer till ett nytt land? Hur stämmer deras upplevda behov överens med 

myndigheternas syn? Detta får bli syftet med studien. Fokus hamnar på tre teman: 

• Tillhörighet 
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• Behov 

• Myndighetsperspektiv 

 

Mina frågeställningar får bli: ”Hur viktig är tillhörighet när man kommer ensam till ett främmande 

land?” - ”Vilka är de primära behov man upplever sig ha?” - ”Vilka behov anser de svenska 

myndigheterna är viktigast och hur förhåller de sig gentemot ungdomarnas upplevda behov?” 

 

Avgränsningar och förtydligande 
 

 

Jag har valt att främst fokusera på mina informanters syn på sin situation då jag upplever att det 

finns en avsaknad av just detta perspektiv i den forskning som är gjord i Sverige. Det finns en 

doktorsavhandling av Marie Hessle från Stockholms Universitet (2009) där hon gör en 

tioårsuppföljning av tidigare asylsökande barn och tittar på hur deras liv ser ut idag. En annan 

intressant rapport kommer från UNHCR (2013) som valt att intervjua ett femtiotal flyktingar i ett 

försök att kartlägga deras integration i Sverige. Lokalt och regionalt börjar det komma in en del 

rapporter men fortfarande ligger fokus mestadels på hur andra upplevt/upplever denna målgrupp. 

Jag har därför helt valt bort sådana externa aktörer som boendepersonal, verksamhetschefer, 

socialsekreterare och gode män. Det får bli Länsstyrelsen som representerar 

myndighetsperspektivet. Det är inget konstigt med det då Länsstyrelsen är statens förlängda arm 

och vars uppdrag bland annat är att tillsammans med andra aktörer verka för att de 

integrationspolitiska mål som staten satt upp, uppnås.  

 

   

Metod – Etik – Informanter 
 

 

I det inledande kapitlet till denna studie redogjorde jag för mina motiv till att välja just detta ämne. 

En av anledningarna hör ihop med mitt fleråriga engagemang, där jag så gott som dagligen haft 

förmånen att möta främst pojkar från olika länder och som flytt undan krig, konflikter och svält. Det 

är och har varit ett arbete som ständigt väcker min nyfikenhet att ta reda på mer om vilka dessa 

individer är men också hur vi som möter dessa ungdomar kan arbeta för att tillsammans skapa en 

bättre framtid för dem. Då jag fick chansen att vara med från början när verksamheten där jag 

arbetar startade, har jag också sett resultat av olika beslut som tagits. För den som är villig att ta ett 

steg tillbaka och analysera och observera utifrån finns det mycket att lära. Min erfarenhet från de 
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människor och situationer jag mött och ställts inför, de många samtal jag haft genom åren med 

ungdomarna på boendet, deras vänner, lärare i skolan, gode män, socialsekreterare, personal från 

andra boende, migrationsverket, representanter från olika organisationer o.s.v., de erfarenheterna tar 

jag med mig in i denna studie. Svårigheten har bestått i att även kunna lyfta av sig de glasögon jag 

varit så van att bära och inta en neutral position. Även om erfarenhet kan vara en stor tillgång tror 

jag att det också kan finnas en risk att man blir hemmablind. Jag har försökt att ha med mig detta 

perspektiv både under mina möten med informanter såväl som under skrivandefasen.  

 

Min studie handlar om fem stycken unga män som alla kommit till Sverige som 

asylsökande. Samtliga kom mellan år 2008-2010 och de bor sedan ett par år i egna bostäder runt om 

i Sverige. Länderna pojkarna kommer ifrån är Somalia, Afghanistan samt Ryssland. När jag 

funderade på vilka jag skulle intervjua valde jag personer jag redan träffat i något sammanhang och 

som jag hade någon slags relation till. Anledningen till detta var att min erfarenhet har visat att det 

många gånger tar ganska lång tid att bygga en relation och att skapa någon slags plattform för tillit. 

Jag tror att varje människa behöver tid på sig innan han/hon vill släppa in en främmande människa 

så varför skulle någon som dessutom tvingats lämna sin trygghet bakom sig och förmodligen varit 

utsatt för våld och svek, varför skulle denna individ vara mer benägen att öppna sig för en ny 

person? Så för att komma ner på en djupare nivå också med tanke på den relativt korta tid man har 

på sig för att samla in material och skriva en c-uppsats, valde jag att fördjupa mig i några få 

informanter. I denna kvalitativa studie är metoden jag främst valt att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer eller samtal men även observation finns med som metod i någon form. 

Även om det fanns en frågebas att använda vid behov, var formen snarare av samtalskaraktär än ren 

intervju. Att välja någon man redan har en relation till kan också innebära nackdelar men jag ansåg 

och anser även efter att studien avslutats att fördelarna övervägde. En nackdel som man bör ha i 

åtanke är att det är lätt att informanterna ser forskaren i sin gamla roll och att man fastnar i det som 

varit. Men det som kan vara negativt kan även ses som positivt. Det viktigaste tror jag ändå är att 

vara medveten om vilka risker som finns. En annan faktor som blev viktig i valet av informanter var 

språket. Att kunna uttrycka sig utan större problem på svenska och förstå, var av stor betydelse. 

Anledningen till detta val har att göra med min önskan att undgå en tredje person i rummet, tolken, 

då jag tror att detta kan påverka resultatet negativt. Återigen, tillit. Det kan också uppstå en 

maktobalans i rummet med fler personer närvarande. 

 

 Jag valde att träffa dessa pojkar för ett första lite längre samtal som varade i snitt två och en 

halv timmar, ibland längre. Därefter gavs utrymme till flera, kortare och mer riktade samtal. Dessa 

skedde via mejl och telefon och handlade om frågor jag önskade ett förtydligande på eller ville 
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fördjupa mig i. Samtidigt hade informanterna möjlighet att fundera hemma i lugn och ro och det har 

funnits gott om utrymme för den som önskat göra några tillägg. I den mån det varit möjligt och 

informanterna gett sitt godkännande, har samtalen spelats in och transkriberats. När jag bestämde 

mig för att göra denna studie visste jag bara en sak helt säkert, det var att jag ville undersöka vilka 

behov ungdomarna själva ansåg sig ha och då framförallt efter att de lämnat sina boenden och 

skulle klara sig själva. För övrigt ville jag låta informanterna styra samtalen så att deras behov och 

önskningar fick forma syftet med studien. Efter att ha beskrivit upplägg och gått igenom sekretess 

fick alla samma fråga ”Hur ser ditt liv ut idag?”. En öppen fråga med syfte att låta informanterna 

själva styra in samtalet på det som var viktigt för dem. Kanske någon skulle anse detta som 

oortodoxt. För mig personligen har det snarare varit utvecklande och öppnat upp för fenomen och 

frågeställningar jag förmodligen aldrig själv hade hittat om jag valt att enbart fokusera på ett låst 

syfte. 

 

Förutom de fem ungdomarna intervjuade jag även integrationsutvecklaren på Länsstyrelsen 

och lärare på ett av landets introduktionsprogram. Innan mitt möte med Länsstyrelsen mejlade jag 

över frågor indelade i fyra olika teman för att ge henne möjlighet att förbereda sina svar. Detta 

frågebatteri finns bifogat i appendix. Att jag skulle ta med materialet från skolan var inget jag 

bestämt från början. Jag var där i ett annat syfte och tillbringade 2-3 timmar vid två tillfällen att 

observera och samtala med personal och elever. Frågorna var oftast öppna och utrymme till 

reflektion och egna tankar gavs. Det var först efter jag analyserat det övriga materialet jag bestämde 

mig för att lyfta in även mina samtal med läraren. 

 

Som hjälpmedel för min analys och diskussion kring temat ”ensamkommande barns” 

situation och villkor i Sverige har jag främst valt att använda mig av Maslows behovspyramid men 

även Mazzetti och Bezzerra de Mello. Valet av Maslow kommer säkert att bli omdiskuterat precis 

som det nästan alltid varit. Vad flera kritiker, bland dessa återfinns bland annat Andrew Neher 

(1991), främst vänder sig mot är att den inte anses kunna verifieras empiriskt. Även påståenden från 

Maslow som att mental ohälsa blir följden om de lägre behoven inte tillfredsställs, är något som ofta 

figurerar bland kritiker. Maslow har också blivit kritiserad för att han har ett evolutionistiskt 

perspektiv på människors behov, från ”primitiva” fysiska behov till självförverkligande, 

underförstått från ”primitiva” till ”civiliserade” samhällen. Men om man använder teorin för att 

analysera hur individer måste tillfredsställa sina egna behov, utifrån sina egna förutsättningar, så 

kan behovspyramiden hjälpa till att förklara hur individuella människor hanterar olika typer av 

problem och i vilken ordning. Trots all kritik har teorin haft stor genomslagskraft främst inom 

försvarsmakten och reklamforskning och jag anser den användbar för att diskutera prioriteringen av 
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de olika behov som mina informanter lyfter fram och myndigheternas sätt att prioritera behoven inte 

minst.  

 

Sekretess är A & O när man arbetar inom socialtjänst och bildningssektorn. För mig hör 

sekretess och etik ofta ihop. Därför blev det också viktigt att skydda mina informanter och låta dem 

som önskade få vara anonyma. De flesta har valt anonymitet men någon enstaka valde att behålla 

sitt namn i texten. Vem som gjort vilket val kommer inte att framgå. Att berätta var i landet de bor 

har jag också valt bort. Mest av etiska skäl, för att de inte ska gå att spåra, men även för att det 

saknar relevans då studiens syfte inte är att jämföra olika län och/eller kommuner. Det har också 

varit viktigt att kontrollera med respektive informant att jag förstått rätt. Detta skedde regelbundet 

under samtalets gång och vid något tillfälle även efteråt. 

 

För att det ska bli lättare att följa mina informanter följer en kort presentation av var och en. 

 

Ali kommer ursprungligen från Afghanistan. Han har bott själv sedan två år tillbaka. Han kom till 

Sverige för fyra år sedan. 

Terry har sitt ursprung i Somalia. Han kom till Sverige som 16-åring. Han har bott själv i ca fyra år 

och två år på HVB-hem (hem för vård eller boende). 

Jawad kom hit från Afghanistan för lite mer än tre år sedan och har bott själv i två år nu. 

Aman har sina rötter i både Turkmenistan och Ryssland. Han kom till Sverige för fyra år sedan och 

har bott själv i två år. 

Johnny är somalier. Han bodde två år på HVB-hem och har eget boende sedan drygt tre år. 
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Vem är jag nu? 
 
Om tillhörighet… 
 

Det låg några färgglada stenkulor i facket på passagerarsidan på bilen. Ali lyste upp när han fick syn 

på dem. Han tog dem i sin hand och som om kulorna hade innehållit någon magisk trollformel 

färdades han tillbaka i tiden, till en plats hundratals mil från Sverige. Platsens namn var 

Afghanistan.  

 

”När jag var liten var jag den bästa av alla kulspelare bland mina kompisar. Jag älskade att spela 

kula för jag vann alltid. Men mina kompisar blev sura och ville inte spela mer. Jag blev arg och bråkade med 

dom. Dom skvallrade för min mamma och hon var alltid arg på mig. Men jag sprang fort så min mamma 

hann inte med. Sen på natten när jag sov och min pappa kom hem berättade mamma för honom att jag varit 

bråkig. Pappa väckte mig och då hann jag inte springa min väg” 

 

Alis berättelse från sin barndom speglar en del av hans identitet. För att förstå 

betydelsen av detta måste vi börja med att undersöka hur identiteter uppstår och på vilket sätt de 

påverkar oss. Thomas Hylland Eriksen skriver i sin bok Rötter och Fötter: Identitet i en föränderlig 

värld (2004) om hur vetenskapen eller låt oss säga vetenskaperna ännu är oense om vad som är 

viktigast, miljö eller arv. Men flertalet inom främst sociologi och antropologi anser att människan 

föds social och Eriksen menar att ”Gruppidentiteten är inte bara en social nödvändighet; den är 

också nödvändig för att vi skall bli individer”(2004:37). Förmodligen räcker det inte att födas med 

vissa gener eller en universell predisposition till att socialisera om det inte finns andra människor att 

socialisera med. Och de andra som omger barnet fungerar som lärare. De visar och barnet härmar 

efter. Denna typ av grupp kallade professor Charles H Cooley för ”primärgrupp” (1909: 23-24). Det 

är i denna grupp vi lär oss vilka vi är och de normer och regler som gäller, vad som är 

manligt/kvinnligt, hur man uttrycker känslor, hur man uppför sig i olika sammanhang etc. Men 

någonstans längs vägen dyker så ”Den andre” upp. En annan forskare, George Herbert Mead (1976: 

120-121) gör en distinktion mellan å ena sidan ”den betydelsefulle andre” d.v.s. den eller de 

personer vi känner oss trygga med och som har rollen som läraren (föräldrar, syskon eller andra som 

barnet växer upp med) och ”Den andre” d.v.s. en person som är annorlunda mot det man själv lärt 

sig. Att möta ”Den andre” kan göra oss otrygga men det är också först genom detta möte som vi 

förstår vilka vi är.  

 

 Ali pratar mycket om sin familj och om den kultur han växt upp i. Skillnaderna är 

många men för det betyder det inte att det ena är rätt och det andra fel, bara annorlunda. Men vissa 
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saker har varit svårare än andra att vänja sig vid för honom. När Ali först kom till Sverige fick han 

bo hos en familj eftersom transitboendena2 var fulla. Där trivdes han för det påminde honom 

mycket om hans egen familj i Afghanistan. Det var först när han kom till boendet i 

anvisningskommunen som det blev jobbigt. 

 

”Jag hade blivit lite van vid familjen… de brukade tvätta kläder… mina kläder haha …det 

kändes precis som hemma… tvätta kläder, laga mat… när jag kom hem från skolan lämnade jag väskan 

haha.. alltid färdig mat.. men sen blev det lite jobbigt … jag brukade vakna själv till skolan …jag fick fixa 

allting själv…det var inte svårt men det var skillnad…laga mat och så”  

  

 Det är lätt att tro att Ali bara var en bortskämd tonåring, men jag tror det handlar även 

om andra saker, likheter/olikheter med hur han hade det hos sin familj i hemlandet. När en miljö 

påminner om den miljö man är van vid tror jag det är lättare att känna sig hemma, att känna 

tillhörighet. Att ha en stabil grund att stå på är viktigt men kanske ännu viktigare när man tvingas 

migrera. Psykiatrikern och barnläkaren Marco Mazzetti som arbetat med flyktingar i alla åldrar i 

över 30 länder använder följande metafor 

 

 ”Att ha en solid kulturell identitet att luta sig på är som att vara en båt i hamn: med rätt hjälp 

och bra verktyg blir det lätt att hitta en ny kurs, men om identiteten är svag blir resultatet som för en båt på 

öppet hav: att ta ut en ny kurs blir mycket mer komplicerat3”  (Mazzetti, 2008)  

 

Det finns flera faktorer som är av betydande vikt för att en migration ska få så positiv 

utgång som möjligt menar Mazzetti. Han delar in migrationen i faser, en pre-migration och en 

postmigration. Att själv vara delaktig i beslutet och motivationen bakom är lika viktiga som att 

projektet blir lyckosamt. Därför underlättar det om målet med resan är någorlunda realistiskt, att 

inte sätta ribban för högt, säger han. Men lika avgörande kan det vara att ha det rätta sociala stödet, 

emotionellt men också av mer praktisk karaktär, d.v.s. att stötta individen och ge denne de redskap 

han/hon kan tänkas behöva för att nå sitt mål i det nya landet eller ha förmågan att omvärdera detta 

och ta nya beslut. Det finns dock en sak de flesta migranter upptäcker att man tagit farväl av först 

när man når slutstation för resan; det är varken hemlandet eller de närmaste utan en annan person, 

nämligen den individ man var innan man reste iväg.  

 

Shahram Khosravi, docent i socialantropologi, gör följande beskrivning i artikeln om 

sin egen flykt från Iran 

                                                 
2 När en asylsökande först kommer till Sverige får han/hon en tillfällig placering på något av landets 

transitboenden. Därefter ska Migrationsverket anvisa till en kommun som får ansvara för boende och boendeform. 
3 Författarens översättning 
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’If I take a step,’ I thought,’I will be somewhere else. When my foot touches the ground on the 

other side of the road, I will not be the same person. If I take this step I will be an “illegal” person and the 

world will never be the same again’. (Khosravi, 2007:321) 

 

Att tillhöra något är viktigt, det gör sig ständigt påmint under samtalen med mina 

informanter. Längtan efter att känna tillhörighet visar sig på olika sätt och antar olika skepnader. 

Konsekvenserna av denna längtan kan också se olika ut. I Alis berättelse låg fokus allt som oftast på 

hemlandet och familjen. Det märktes att hans tillhörighetskänsla på sätt och vis fastnat i det som 

varit. Han beskriver sin längtan efter familjen som en sjukdom. Jag frågar Ali om han ångrar att han 

flyttade till Sverige. 

 

” Nej, bara när jag tänker på min familj...de är oroliga för mig och jag för dom...önskar jag 

skulle kunna åka dit nån gång”  

 

Jag vill veta hur han tror det skulle förändra honom om han reste dit. 

 

”Jag tänker hela tiden att nästa månad, kanske jag får träffa dom... om jag får träffa dom tror 

jag att jag kan släppa det lite… kunna koncentrera mig på vad jag ska göra här… mina kompisar säger 

samma sak…åk tillbaka säger dom…det har hjälpt dom massor” 

 

Det är flera av informanterna som pratar om hur viktigt det var för dem att hälsa på sin familj 

för att bli hela igen. Det är som om det inte räcker med att höra deras röster på telefon. Jawad beskriver hur 

det var för honom före och efter att han besökt familjen. 

 

”När jag kom till Sverige jag kommer ihåg att jag hade så mycket tråkigt… jättemycket...för 

att när en person kommer till ett nytt land…länder har olika kulturer ..och jag tror om man flyttar till annan 

kultur …det blir tråkigt…jag kunde inte språket. När man kommer till Sverige utan mamma det är som att 

komma till ett hav, förstår du…det finns ingenting…du måste bada…det är bara att kasta sig i” 

 

Jawad beskriver hur utlämnad och otrygg han kände sig. När han lämnade Afghanistan var det 

först tillsammans med familjen, då var planen att de skulle bo tillsammans i Iran. Men där ändrades allt. Det 

lever många afghaner i Iran som har flytt sitt hemland p.g.a. oroligheter och hög arbetslöshet. Enligt Jawad 

behandlas de inte så bra. Det går inte att få arbetstillstånd eller andra tillstånd och det spelar ingen roll ens 

om du föds där. Detta innebär att de flesta om inte alla tvingas vistas illegalt i landet med rädsla att när som 

helst deporteras tillbaka till Afghanistan. Det var då han bestämde sig för att försöka ta sig till Europa för att 

få utbildning och jobb, det var enda sättet. Jawad berättar att det var framförallt en sak som har hjälpt honom 

att hitta fokus på det mål han satte upp innan han kom till Sverige. 
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”Du förstår för människor är det viktigaste som finns att andas men för en afghan är 

föräldrarna ännu viktigare… hemma för min kultur... för oss är när man kommer hem från skolan eller 

jobb... jag träffar min mamma och min pappa och mina syskon och sen på helgen går vi ut tillsammans... 

först när jag hälsat på dom, min mamma och mina syskon kunde jag börja tänka igen” 

 

Jawads beskrivning påminner mycket om Alis där han målar upp den molande längtan efter familjen som en 

sjukdom som inte släpper taget och som gör att man inte kan tänka klart. Marie Hessle tar upp liknande 

fenomen i sin doktorsavhandling ”Ensamkommande men inte ensamma” (2009). Bland hennes informanter 

återfinns bl.a. en ung man från kurdiska delen av Irak som kom till Sverige som 15-åring. Mannen gick i 

terapi för att bearbeta oron för familjen som var kvar i hemlandet och sina ensamhetskänslor. Psykologen 

hjälpte mannen så han fick chansen att träffa sin familj som då flytt till Syrien. Så här beskriver han själv sitt 

mående efter besöket: 

 

” Psykologen som jag gick hos beställde biljetterna. Efter att ha träffat min familj mådde jag 80 % 

bättre….” 

 

Även om familjen är det viktigaste och mest kära man har går det dessvärre inte alltid att 

besöka dem. Det kan bero på många olika saker men främst lever familjen ofta kvar i samma land och under 

samma konflikt som innan barnet lämnade familjen. Beroende på orsaken till att barnet har fått 

uppehållstillstånd kan det också förekomma restriktioner för en resa tillbaka. Om skälet t ex är att det finns 

risk för att barnet dödas brukar man normalt nekas inresa om inte läget förändras (detta är information som 

står i passet)4. Det händer också att man tappar kontakten med familjen, ibland för att man kommit ifrån 

varandra under en gemensam flykt, ibland för att familjen är fattig och inte har tillgång till dator och telefon. 

Om de lever under hot kan det innebära livsfara om man försöker kontakta dem. Detta gäller främst för 

kvinnor. Röda Korset som bl.a. arbetar med att hitta familjer och via vilka man kan skicka ett s.k. Röda 

Kors-meddelande till anhöriga, avråder ifrån att skicka till kvinnor och barn i Afghanistan (URL1: Röda 

Korset, 2012). Vad som också är vanligt är att smugglarna tar de medskickade mobilerna från barnen för att 

ha makt över dem. Alla deras kontakter både i hemlandet och i det nya landet kan finnas där (UNHCR, 

2010b:20-21).  

 

 En annan tillhörighet som Aman beskriver så tydligt är den till den nya gruppen, i det nya 

landet. När jag först frågar honom hur hans liv ser ut idag får jag svaret: 

  

”Det har blivit mycket bättre i år sen jag har träffat nya kompisar… jag har blivit medlem i en 

församling. Jag tror att på det sättet är det lättare att komma in i samhället också… därför att det är ungefär 

som att jag blivit en del av en stor familj… det är viktigt att vara i nån grupp för att fungera… ” 

 

                                                 
4 Se appendix – Asylprocessen för mer information 
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Aman går andra året på ett yrkesprogram. Han rör sig i kretsar där ”vanliga Svensson” 

befinner sig. Hans svenska är mycket god och han sticker inte ut med sitt utseende. Ändå upplever 

Aman att det är och har varit svårt för honom att få inträde i det svenska samhället. 

 

”Om man kommer till ett annat land så är det inte bara att komma dit, man måste komma in i 

kulturen på nåt sätt… vi säger så här att alla svenskar det är en grupp men den innehåller många små 

grupper… det är ungefär så här, om man kommer till Sverige då kommer man till ett hus liksom men inte i 

nåt rum… så det är det jag menar hela landet är huset men jag står i hallen liksom och då känns det 

jättejobbigt liksom när man står där för det kan ta hur många år som helst… fast man är i det här landet och 

tror att man är en del av det här landet och tror att man är en del av den här kulturen, men man är inte det 

alltså om man inte är med i någon grupp…så man måste börja umgås med folk som tycker 

om…styrketräning eller dansa…Nåt måste förena dig och den här kulturen som vi lever i just i det 

landet…det kan vara nåt intresse eller religion…för att inte stå i hallen utan komma vidare till ett rum 

hahaha…” 

 

Det Aman beskriver här liknar till mångt och mycket vad Arnold van Gennep 

beskriver som den liminala fasen i sin bok Rites of Passage (1960). Även van Gennep beskrev 

samhället som ” […] similar to a house divided into rooms and corridors […]”(1960:26). Han 

hävdade vidare att när man tar sig från ett socialt utrymme till ett annat passerar man ett område 

som inte tillhör någon. För att använda Genneps teori och omtolka denna något skulle man kunna 

beskriva migration som en förflyttning mellan två världar, fysiskt såväl som emotionellt. Att stå i 

hallen som Aman beskriver det kanske är det utrymme mellan dessa två världar, man är inte längre 

kvar i den gamla världen eller det gamla jaget som man enligt Mazzetti (2008) lämnade kvar 

tillsammans med familjen i hemlandet. Samtidigt har man ännu inte fått tillgång till någon ny värld. 

Man befinner sig i ett slags ingenmansland. I Shahram Khosravis berättelse om sin flykt från Iran 

till Sverige i slutet av 80-talet, återkommer flera liknande passager när han måste ta sig över olika 

gränsövergångar. Han beskriver ”border crossing” som ”a zone of betwixt and between”, men också 

som att sitta fast, att vara en del av gränsen. Som flykting upplevde han sig som en ”quasi-citizen”, 

en oönskad person som både tillhörde och uteslöts på en och samma gång (Khosravi, 2007:330 -

332). Men hur länge blir man kvar i detta tomrum, och hur många gränser måste man ta sig över? I 

Khosravis artikel återuppstod denna gränsövergång när han blev stoppad och ifrågasatt, något han 

blev långt efter att hans uppehållstillstånd var klart. Således skulle man kunna säga att migration 

inte bara handlar om de rent fysiska förflyttningarna över de gränsposteringar en flykting måste ta 

sig över. Tvärtom är det många gånger, trots alla faror man utsätter sig för, den enklare biten, rent 

mentalt. Varje gång man tvingas förklara vem man är och varför man är här, som under 
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asylprocessen, eller vid mötet med nya människor, står man där vid gränsövergången igen eller i 

hallen som Aman upplevde det.  

 

 Aman beskriver att stå i hallen som att inte känna sig levande längre och han tror 

också att det finns en risk att man ersätter tomheten med dåliga saker som att börja med alkohol, 

droger eller söka sig till mindre bra grupper. Därför menar han spelar boendena och personer som 

arbetar runt dessa ungdomar en jätteviktig roll här. Det är viktigt att man får hjälp att hitta nya 

nätverk, nya dörrar att öppna och redskapen att öppna dem. Han säger också att det är vanligt att 

ungdomar från samma land söker sig till varandra och det bildas separata grupper. För dem kan det 

bli ännu svårare att komma in i den svenska kulturen för de håller fast vid sin egen grupptillhörighet 

och har inget egentligt intresse av någon ny. Kanske handlar det Aman beskriver, vad Anthony 

Giddens kallar för ”ontologisk trygghet” (1996:91/1999: passim) d.v.s. ”en känsla av att livet och 

världen runt oss är under kontroll”. När man kommer till en ny miljö där språk såväl som vanor 

skiljer sig åt mot dem man är van vid uppstår det Mazzetti kallar för ”stress da transculturazione” 

eller ”kulturchock”(2008). Följden kan bli en känsla av isolering och ensamhet, som i värsta fall 

skulle kunna leda till ångest och otrygghet. Ett sätt att återskapa denna ”ontologiska” trygghet sker 

genom det Asplund beskriver som ”växelsång” eller ”call and response”, ett samspel mellan sig 

själv och andra i en miljö man förstår och känner igen. Således genom människor som talar samma 

språk och/eller delar samma kulturella koder (Asplund 1987 se Johansson & Lalander 2013:94). 

Men Asplund varnar samtidigt för en isolering tillsammans med människor av samma bakgrund, 

förmodligen det Aman syftade på ovan, som han såg som en risk. 

 

Men vad krävs då för att man ska komma in genom dörren? 

 

”För min del gäller det också att visa att jag vill komma in i nåt rum… för att vissa kanske 

kommer till Sverige och när de står där i hallen visar de att de inte vill komma in i nåt rum alltså… kanske 

de inte tycker om samhället. Jag tror man måste bli medveten om att man själv måste visa att man är 

intresserad. För mig är det jättesvårt att komma in i det svenska samhället…det är svårt fortfarande för det 

är inte samma relationer som jag hade i hemlandet…Svenskar är mer självständiga…det är kanske lättare 

att skaffa nya kompisar i Ryssland…dom är mer öppna tror jag…så fort de ser en ny människa så blir de 

intresserade av vem han är och så där…” 

 

Johnny har många likheter med Aman. Både hans bakgrund och en stark vilja att 

förbättra situationen för sin mamma har tagit honom till Universitetet. Även Johnny i likhet med 

Aman rör sig i alla möjliga kretsar. Vid sidan om studierna jobbar han extra. Men fast Johnnys liv 

på ytan ser ut som ett ganska lyckosamt liv tycker han det är svårt att leva här. 
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”Sverige är inte mitt liv…’My heart doesn’t belong to Europe, it belongs to Africa…här är jag 

bara en bland många invandrare…I Afrika ’I’m part of the people’…här vad jag än gör är jag en liten fisk, 

kan aldrig ta mig ur ’invandrargruppen’” 

 

Johnny har väldigt starka känslor för Afrika men han säger samtidigt att om han 

lyckades ta sig in i den svenska gruppen skulle han inte ha samma behov av den afrikanska 

identiteten. Han funderar en del på varför det är på det här viset. Han beskriver hur det var när han 

började på Universitetet i för honom en helt ny stad. 

 

”På Universitetet bildades grupper på en gång… man drogs mot sin etnicitet…vi försökte 

umgås men har inget gemensamt…även när man hamnar i samma grupp med en svensk…samtalet går trögt, 

man vet inte vad man ska snacka om…sitter mest och tittar på klockan och hoppas tiden ska gå fort…” 

 

Johnny berättar att han oftast pratar med andra somalier eller svarta, om de inte är där 

just då dras han till andra invandrare. Han menar att det är svårt med kemin mellan invandrare och 

svenskar. Jag frågar Johnny hur man vet att man inte har något gemensamt? 

 

”Det bara blir så… svenskar vs resten liksom… men om jag bodde i Italien skulle jag nog 

vara kompis med svenskarna där… det skulle kanske vara somalier och svenskar mot italienare…” 

 

 

När man som dessa ungdomar rivits upp från sitt sammanhang och hamnat i ett helt 

nytt, där både språket och gruppernas normer och värderingar skiljer sig åt på många vis är det lätt 

att förstå att förvirring och osäkerhet uppstår. Man letar per automatik efter likasinnade, någon som 

förstår en. Det är bara att gå till sig själv när man reser som turist till ett annat land och något 

oförutsett inträffar, man blir sjuk eller ska beställa en tågbiljett men det finns ingen som pratar 

engelska, än mindre svenska. Känslan är frustration och oro, man känner sig utlämnad. När man sen 

upptäcker engelsmannen i kön bredvid uppstår kemi, man förstår varandra, båda befinner sig i 

samma utsatta läge. Detta är ett bevis på att vi inte bara tillhör en grupp, utan flera. Något som vi 

inte alltid är så medvetna om. Närmast oss finns primärgruppen där familjen oftast ingår, men som 

svensk tillhör man även gruppen svenskar. Ju mer positionerna flyttas ut, desto fler grupper 

upptäcker vi plötsligt att vi är en del av. När de som står en närmast inte finns tillgängliga väljer 

hjärnan någon i ens närhet som mest liknar en själv. I biljettkön på tågstationen var engelsmannen 

den som hade störst likhet med oss, i Johnnys fall när somalierna inte finns tillgängliga söker han 

sig till andra svarta eller invandrare.  
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 Men det är inte alltid det är den närmsta familjen som bildar primärgruppen. Aman 

beskriver sin familj som kylig, man fick inte visa känslor. Så var alla familjerna i det område där 

han bodde som barn. Ett område där militärfamiljer, missbrukarfamiljer och fattiga levde sida vid 

sida. Bland dessa uppstod en annan grupp; barnen i dessa familjer. 

  

”Man hade samma behov… vi letade efter samma saker” 

 

Innebär det att man skulle kunna söka efter personer som delar samma bakgrund även här? Borde 

inte det föra samman? 

 

”Nej, jag tror det måste finnas fler trådar… samma sår… Vad vi sökte var fred hos varandra. 

Vi ville inte ha mer problem... man avslöjar situationer, hemligheter som förenar... man är som bröder. I 

Ryssland bland två bästa vänner finns det alltid nån kris som de gått igenom tillsammans... om du förstår 

vad jag menar... jag har tänkt mycket på det men jag tror bara det är kris och problem som kan skapa riktig 

vänskap". 

 

Terry är liksom Johnny även han från Somalia, men hans uppväxt har sett lite 

annorlunda ut. Han drogs tidigt in i klanens kamp i vad han själv kallar "familygäng". Han anser 

inte att gänget var kriminellt utan att de försvarade sitt område, sin stad som de varit med och byggt 

upp. Han berättar hur gruppen brukade kräva pengar från de andra grupperna som en slags 

straffavgift när de handlade fel. Terry valde aldrig själv att flytta till Sverige. Det gjorde hans 

mamma för att rädda livet på honom. 

 

" [...] Jag lyssnade inte på min mamma och gick ute med gäng. Min mamma visste inte allt 

men hon fick reda på och hon brukade straffa mig... typ hela tiden... fast jag har alltid varit en känslig 

människa alltså... jag har inte gjort nåt dumt... jag gilla bara umgås med dom och göra vad dom gör och så 

där om det är nåt rätt. Fast jag skulle inte döda nån eller mina kompisar, de skulle inte göra nåt illa förstår 

du. Jag umgås med dom och så där fast jag aldrig gjort nåt dumt och så där... nåt stort dumt alltså..." 

 

Men vad drogs du till? Vad gav det dig att vara med i gänget? 

 

"Vi spelar fotboll. Vi är många som är nästan samma familj och vi umgås och gör allt att vi 

ska få makten i staden men det fanns andra gäng också... vi kunde inte alltid spela på fotbollsplan för att det 

fanns ett annat gäng där. Fast där vi bor vid stranden alltså fick inte de andra komma. Vi måste tillåta dom 

så var det... sånt är landet... folk kan behandla dig hur illa som helst... så man måste va mé. Så tänkte jag 

när jag var liten... annars blir du dödad. Där jag kommer ifrån man litar på folk... man säger 'Du ska inte 
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säga nåt och inte berätta'... så var det alltså... man ger varandra, man hjälper varandra. Men när jag kom 

hit (till Sverige) jag ställer upp på alla alltså fast ingen ställer upp tillbaka..." 

 

Terry beskriver den grupp han tillhörde i Somalia, hur normerna och reglerna var. 

Själv var han ung när han drogs in i gänget, bara en liten pojke och som han själv berättade tillhörde 

medlemmarna familjen, samma klan. Även om han inte tycker att allt de gjorde var rätt så förstår 

han ändå varför man agerade som man gjorde. Han rättfärdigar deras handlingar. Kanske beror det 

på att hans pappa blev dödad p.g.a. klanbråk. Trots att Terry hade sin primära grupp och kände 

tillhörighet till den såg han upp till "gänget". Det blev för honom en slags referensgrupp, något han 

drömde om att få tillhöra.  

 

Redan på 1940-talet myntade Herbert Hyman begreppet referensgrupp (1942). Hyman 

ansåg att individens syn på sin egen status står i relation till den grupp man är medlem i och ju 

högre man skattar värdet av medlemskapet desto mer är man beredd att göra för gruppen. När Terry 

pratar om klanen låter han stolt men han säger också att vissa saker de gjorde var inte rätt. Terry ser 

sig själv som en social person. Han har lätt att komma i kontakt med människor. Redan dag två i 

Sverige hade han hittat kompisar och blev bjuden på fest5. Han pratar med alla säger han, för 

honom går det lätt. Men jag undrar naturligtvis hur han gör för att få kontakt. De flesta jag pratat 

med hittills har ju uttryckt något helt annat. Vad är hemligheten? 

 

"Jag bara pratar med dom... jag är bara ärlig och läser liksom hans tankar... vad han vill 

säga... vad han gillar...försöker veta exakt vad han gillar...frågar saker liksom. Om jag vet exempel allt du 

gillar, förstår du, så du kommer gilla mig"  

 

Men om du möter en hel grupp då, låt oss säga svenskar? 

 

"Svenskar alltså är helt okej för mig. Efter bara några veckor blev jag bjuden på fest av en 

kompis... de flesta var svenskar där. Han som öppnade dörren sa 'Såå svart' sen skrattade han. Förut när jag 

var ung har jag slagit killar bara dom sa neger till mig... förut blev jag arg men nu skiter jag i det. Jag är 

stolt jag är neger alltså... jag har aldrig varit slav det vet jag... neger alltså är dom som varit slavar i 

Amerika, jag vet... men jag är svart och jag är stolt över det...” 

 

                                                 
5 Det är inte helt ovanligt att olika kriminella gäng ganska omgående bjuder nykomlingar på fest. Detta är en 

strategi de använder sig av för att rekrytera nya medlemmar. Om just denna fest var en sådan vet jag inte, men flera 
ungdomar jag pratat med tidigare har alla berättat samma sak och de poliser jag diskuterat detta med har bekräftat att 
det är så. 
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Det Terry beskriver är flera saker. Först och främst verkar han ha en teknik när han 

pratar med folk som gör att de får förtroende för honom. Men han är också snabb på att läsa av folk, 

vad de gillar och inte och det verkar inte spela någon roll vilken bakgrund de har. 

 

Vad som också blir tydligt hos Terry är att han identifierar sig med det afrikanska, 

kanske utan att vara riktigt medveten om det. Tidigare, efter vad han berättar, blev han arg när 

någon sa ”neger” till honom, nu är det tvärtom. Många gånger när man byter grupp, lämnar sitt 

land, blir normer och värderingar man delade med sina gruppmedlemmar ännu viktigare, de 

förstärks. Den gamla identiteten förstärks. På 80-talet flyttade jag själv utomlands, till Italien. Jag 

minns än idag hur svenskgruppen bokade en buss två gånger per år, i december månad samt till 

Påsk. Denna buss körde sedan gruppen på 20-30 personer i olika åldrar, samtliga kvinnor som gift 

sig med italienska män och bosatt sig i Italien, 40 mil till närmsta IKEA, som då låg i Milano. Det 

var så viktigt att kunna fira de stora högtiderna som man var van från det gamla hemlandet. På den 

tiden var det svårt att få tag på produkter från Sverige så varje förpackning, även med sådant man 

tidigare aldrig åt, blev betydelsefullt, och man var beredd att resa långt för att få tag på dem. 
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Hur får jag ett lyckosamt liv? 
 
Om olika behov längs vägen. 
 
 

”Just nu har jag ett bra liv. Jag är oberoende och kan skicka pengar till min mamma. Situationen är mycket 

lättare nu för min mamma, hon har det bra och jag kan hjälpa henne… förut när jag gick på socialbidrag 

var jag alltid orolig över hennes situation, om det skulle hända nåt. Mamma behövde opereras och jag kunde 

betala för operationen. Det gjorde mig lugn. Förut var det svårt att bestämma om jag skulle plugga eller inte 

p.g.a. brist på pengar. Det enda jag tänkte på var ’how I’m gonna help my mum’. Nu lever jag i en slags 

’comfort zone’… det har blivit mycket lättare att ta såna beslut…lättare att tänka och att tänka stort…nu kan 

jag fokusera på att utvecklas som människa” 

 

Johnny har kommit långt på de nästan fem år han har bott i Sverige. Han läser på 

Universitet och har ett jobb vid sidan om som gör att han kan hjälpa sin mamma ekonomiskt, som 

bor kvar i hemlandet. Precis som många andra i Johnnys situation har även hans mamma fått avslag 

på sin ansökan att få komma till Sverige på anknytning. Strax efter avslaget ändrades lagen för 

somalier vilket har underlättat för familjer att få hit nära familjemedlemmar, men dessvärre inte för 

Johnny och hans mamma. Många gånger kan det upplevas som ett lotteri om man ska få 

uppehållstillstånd, få hit sina anhöriga eller inte. Lagar ändras hela tiden, så gör även olika 

situationer i hemlandet. Under hösten 2013 kunde man t ex läsa följande på Migrationsverkets 

hemsida:  

”Fler syrier och statslösa kommer att få permanenta uppehållstillstånd 

Migrationsverkets nya bedömning av konflikten i Syrien är att situationen i dagsläget är extrem och präglad 

av generellt våld. Konflikten är inne på sitt tredje år och har gradvis blivit värre. I normalfallet kommer 

därför personer som kommer från Syrien och som söker asyl i Sverige att få permanent 

uppehållstillstånd. ”(URL2: Migrationsverket, 2013) 

 

Det är mycket som avgör hur utfallet kommer bli. Att få hit en anhörig är oftast inte 

lätt. Det påverkas bl.a. av hur svenska myndigheter ser på möjligheten att identifiera sig i 

hemlandet. Under många år har Somalia varit ett statslöst land och Migrationsöverdomstolens 

domar krävt en styrkt identitet från de anhöriga för att ett uppehållstillstånd skulle beviljas, något 

som sedan länge varit en omöjlighet, men nu har samma domstol öppnat nya dörrar genom att 

erkänna DNA-analys som möjlig väg till att styrka ett släktskap.  

 

 Det Johnny beskrev ovan var hur hans situation förändrats under åren i Sverige och 

hur viktigt det har varit och ännu är för honom att kunna hjälpa sin mamma. Det är motorn hos 
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Johnny. Men han säger samtidigt några viktiga saker. I början var det svårt för honom i Sverige. Det 

var inte bara att kulturen och språket var annorlunda. Det som å ena sidan var hans motor var 

samtidigt hans käpp i hjulet och det hans tankar ständigt kretsade kring ”How I’m gonna help my 

mum?”. Det var först efter att han tagit sig igenom gymnasiet med ekonomiskt bistånd som enda 

inkomstkälla och hittat ett jobb tack vare andra invandrare som han mötte på universitetet som allt 

föll på plats och han äntligen kunde börja ” fokusera på att utvecklas som människa”. Under de gångna 

åren har han flera gånger funderat på om han kanske borde strunta i studierna och leta jobb istället. 

Men samtidigt visste han att det inte var lätt. De CV han skickat iväg fick han oftast inte ens ett svar 

på. Vad Johnny säger är också att han nu äntligen hamnat i någon slags ”comfort zone” där hjärnan 

kan börja fokusera på andra saker. Hans första och viktigaste mål har han ju uppfyllt nu. 

 

Terrys historia ser lite annorlunda ut mot Johnnys. De kommer från samma land men 

miljön de växt upp i har inte varit densamma. Terry som sökte sig till gäng kanske för att ha någon 

att se upp till eller helt enkelt för att det inte fanns något val i den miljön han levde i, hade det lätt 

att få vänner i Sverige. I början såg allt ljust ut för honom. Han gick i skolan, på fritiden var han 

med vänner. Men kanske det som han lärt sig hos sitt ”familygäng” i det gamla hemlandet, 

nämligen att lita på andra och att alltid ställa upp på varandra, tillsammans med den saknad även 

han kände, fick honom på avigvägar och att fatta fel beslut. När vi pratar om allt det som sedan 

hände honom i Sverige säger han själv följande  

 

”Allt var nytt för mig alltså… flytten till Sverige…allt var nytt…så därför hade jag behövt nån 

som kunde ta hand om mig…säga att om du gör det här kommer du få det här…och förklara reglerna inte 

bara säga gör så här, gör så här…” 

 

Terry erkänner själv att han är lite av en rebell, framför allt om han inte förstår varför 

han ska eller inte ska göra något. När Terry efter något år fyllde 18 var det dags för honom att stå på 

egna ben. Enligt lagen kan ett boende förlänga vistelsen för ungdomen till det den fyller 21 år om 

man anser att det finns särskilda behov. Det är vanligt att det är socialsekreteraren tillsammans med 

boendet som föreslår detta men därefter måste socialnämnden ta beslut om man ska förlänga 

vistelsen eller inte. Ungdomen måste själv gå med på detta. Men i Terrys fall fick han egen lägenhet 

som han snart blev vräkt ifrån. I många kommuner är ungdomarna ganska utelämnade åt sitt eget 

öde sedan de flyttat från boendet. I några fall finns det möjlighet en tid efter utflytten att man kan få 

ett visst stöd från boendepersonal men ofta handlar det om att lotsa ungdomen vidare. Naturligtvis 

har kommunen ett ansvar och kontakten följs oftast upp via socialsekreterare (så länge ungdomen 

får ekonomiskt bistånd) eller med handläggare på Arbetsförmedlingen. Jag vet inte vad som gick 

snett i Terrys fall. Han själv beskriver det som att ”socialen” ville ha en massa papper från honom. 
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Han menar att han gav dem allt de frågade efter men ändå kunde de inte hjälpa honom. Han bodde 

hos olika kompisar, flyttade från en stad till en annan. Levde i princip på gatan en längre period. 

Efter något år träffade han en kille och genom honom fick han kontakt med ett gäng. Han hade lätt 

att kommunicera med dem, visste precis hur han skulle vara, kände sig nog hemma på något sätt. 

Kanske för att likheterna med gänget i Somalia var många.  

 

”Där var vi alla lika som bröder. Färg och ursprung spelade ingen roll. Alla var bröder alltså…” 

 

Men vad förväntades det av dig? 

 

”Jag går ut alltså med dom och hjälper till. Om jag får problem…jag behöver inte ta hand om 

mina problem…dom tar hand om mina problem…om nån skadar mig, slår mig…så har jag folk som tar hand 

om mig…och samma sak alltså när min kompis behöver att jag tar hand om nånting åt han...jag måste ställa 

upp…man hjälper varandra som bröder” 

 

Terrys beskrivning av gruppens normer och värderingar liknar mycket den grupp han 

var en del av under sin uppväxt i Somalia. Från att ha varit eller åtminstone känt sig helt ensam och 

övergiven har han nu hittat en "familj" som skyddar honom och tar hand om honom. Det är med 

stolthet i rösten han berättar om dem. Men "familjen" har som han beskriver också krav på honom, 

krav som han accepterar och förstår. Han ser dem som sin räddning. Utan dem hade han fått 

fortsätta att bo på gatan. 

 

”Jag blev hjälpt av dom alltså....jag var jättestolt över det också. Eftersom jag var på gatan... 

sova som en tattare. Är det inte bättre att ha cash i fickan alltså... leva som en rik människa…"  

 

Trots allt det positiva kom andra saker in i bilden som blev en fara för hans liv. En dag 

när det höll på att sluta riktigt illa bestämde han sig för att lägga av. Han tänkte på sin mamma och 

varför hon hade skickat honom till Sverige. Han ville göra mamman stolt. Men vägen tillbaka var 

minst lika tung och snårig. Han sökte upp personer, däribland personal från sitt första boende, för att 

få hjälp.  

 

”Jag tänkte ’Hur ska jag ha mitt liv’ ’ Hur ska jag fixa mitt liv’ ...Vem kände jag som... stan  

jag bodde i först, där hade jag personal... så jag försökte få tag på nån som kunde hjälpa mig på nåt sätt... 

vem som var nära mig som kan hjälpa mig och ställa upp"  
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Problemet kvarstod, han behövde en lägenhet. Efter fyra månader med hjälp från 

kunniga, vuxna personer, som kände till systemet, var han fortfarande utan både id-kort och 

bostad. Terry tog sig ur situationen av egen kraft och med hjälp av personer han lärt känna när han 

först kom till Sverige. Idag bor han inneboende och har börjat ta tag i studierna igen men långt ifrån 

allt är löst. Han bär fortfarande på en stark oroskänsla över att inte ha någonstans att bo. 

Vad är det viktigaste för dig just nu? 

 

”Det viktigaste för mig... jag har ett mål, jag ska lyckas med mitt liv. Om jag inte lyckas då åker jag 

tillbaka till mitt hem... Jag vill ha trygghet... jag vill ha mitt eget hem, så jag känner mig trygg, mår bra. Så 

fort jag har nyckel till min lägenhet förstår du... då kan jag klara allt... jag kommer gå upp i vikt snabbt och 

min hjärna fungerar. Alltid är jag ledsen och tänker "Var ska jag sova, var ska jag sova ikväll... jag har haft 

problemet så länge” 

 

Maslows behovsteori 
 

 

I slutet på andra världskriget lade en man vid namn Abraham H. Maslow grunden till en teori som 

beskriver människans olika behov och hur dessa påverkar individens beteende. Teorin ”A Theory of 

Human Motivation eller ”Maslows behovstrappa/behovspyramid” som den vanligtvis kallas, anser 

att alla människor oavsett kultur rangordnar sina behov på ett liknande sätt och innan det lägre 

behovet är tillgodosett börjar inte sökandet efter nästa fullt ut. Maslow gör en distinktion mellan 

grundläggande behov och ytliga önskningar och menar att ju ytligare ett behov är desto mer 

kulturellt betingat. Han ansåg vidare att när en individ hade brist på flera saker samtidigt, som mat, 

trygghet, kärlek och självförtroende var det bristen på mat som kom att bli det som mest utmärkte 

sig och därför placeras behovet av mat och sömn längst ner på trappan (Maslow, odaterad:9). Vi ser 

det tydligt hos Terry att det är de lägre behoven som styr honom. Utan lägenhet eller ett tak över 

huvudet, ett hem där han ”vet” att han får stanna, utan att detta behov blir tillgodosett har han svårt 

att ta nästa steg på trappan att skaffa sig en utbildning och fokusera på att utvecklas som människa. 

Resten får inte samma betydelse. Det första steget på trappan handlar om våra fysiologiska behov 

som mat och sömn, behov som tillhör det biologiska och finns inprogrammerat hos oss. Även steg 

nummer två finns väl förankrat sedan stenåldern och vårt liv som grottmänniskor och det handlar 

om säkerhet. Säkerhetsbehovet går in i nästa steg ”tillhörighet/kärlek”. Dessa två hör ihop då det 

ena oftast krävs för att det andra ska vara möjligt. Maslow menar att barn har ett stort behov av 

rutiner och att livet följer en viss rytm, en organiserad värld som han/hon känner igen. En 

beskrivning som även Cooley (1909: 23-24) och Mead (1976: 120-121) tar upp i sina respektive 
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teorier och som jag lyfte i kapitel ett, där primärgruppen innehar rollen som lärare, de som 

organiserar barnets värld och visar vad som är rätt och vad som är fel. Maslow var av den åsikten att 

de flesta i det västerländska samhället för det mesta har även säkerhetsbehovet tillgodosett men det 

finns människor, barn såväl som vuxna som utsetts för olika belastningar som påverkar deras behov 

av säkerhet. Exempel på sådana faktorer är separation från någon närstående, bråk, misshandel eller 

att man utsetts för fara på något vis (Maslow, odaterad:14). Det kan även handla om 

naturkatastrofer, krig, sjukdom, våld av olika slag eller att man hamnar i en svår, exempelvis, 

ekonomisk situation där man inte kan försörja sig själv och inte ser hur man skulle kunna ta sig ur 

situationen.  

 

Om vi då tar flyktingens situation och granskar den ur Maslows perspektiv kan vi se att 

exakt de faktorer han tar som exempel är ofta något man som flykting utsätts för. Först kommer 

separationen från familjen och från allt det som representerar trygghet. Barnet/ungdomen beger sig 

ut på en ofta lång resa till miljöer där det mesta framstår som främmande och skrämmande. Det är 

inte ovanligt med våld från både smugglare och olika myndigheter barnet kommer i kontakt med 

längst vägen. Samtidigt utsätts barnet för farliga och t.o.m. livshotande aktiviteter när de ska ta sig 

över ett stormande hav mitt i natten på en liten gummiflotte eller i full fart springa in i något av 

färjelägren i Grekland för att försöka gömma sig ombord på någon lastbil på väg till Italien. Det är 

lätt att förstå att den trygghet man förhoppningsvis har med sig hemifrån raseras när man tvingas 

leva i en så pressad miljö under en längre tid. Det finns dock faktorer som kan underlätta enligt 

Maslow, som att ha en livsfilosofi eller en religion som hjälper till att förklara och organisera 

världen och det som sker. Genom att förstå och kunna göra det som man utsätts för någorlunda 

greppbart håller man ihop som individ. Lite längre upp på trappan kommer de sista två nivåerna 

som handlar om självkänsla och självförverkligande. Låt oss backa tillbaka till Johnny och hans 

beskrivning av sin situation idag. Han går på universitetet och har ett jobb vid sidan om, han 

beskriver sin situation som att han hamnat i en ”comfort zone” där han äntligen kan börja utvecklas 

som människa. Han verkar befinna sig någonstans mittemellan de två sista stegen där han 

fortfarande vacklar. Han känner en tillhörighet med sin familj och det ”afrikanska” folket så på ett 

sätt är det behovet tillgodosett. Han känner stolthet över att nu ha möjlighet att försörja sin familj i 

hemlandet och känner även trygghet. Beroende på vart han lägger sitt fokus är han antingen nöjd 

eller missnöjd. När fokus hamnar på att vara en del i det svenska samhället då åker han ner på 

stegen. För att ha en god självkänsla behövs ofta något slags erkännande både från självet men även 

utifrån (Maslow, odaterad:18). Han får det från sin mamma och känner en egen inre stolthet över 

det han åstadkommer men när fokus ligger på det svenska samhället tillhör han plötsligt 

”invandraren” ”han som aldrig lyckas, han som aldrig kommer att släppas in i gruppen”.  
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Hur ser behoven ut egentligen? 
 

 

Att gruppen ”ensamkommande flyktingbarn” inte på något vis kan anses vara en homogen grupp 

blir ganska tydligt när man börjar spalta upp vilka olika behov som finns och under olika perioder i 

livet. Bara för att man levt fem år i Sverige som Terry gjort betyder inte detta per automatik att han 

står högst upp i trappan, det betyder heller inte att han ska vara längre ned. Vad vi kan se är att 

många delar liknande erfarenheter, men långt ifrån alla. Resan hit och deras bakgrund skiljer sig 

väldigt ofta åt ganska mycket. Det samma gäller även för hur utdragen och komplicerad exempelvis 

asylprocessen blir. För den som har haft tur och inte blivit stoppad i något av de länder som skrivit 

på Dublinförordningen, med andra ord, inte har lämnat fingeravtryck och/eller inlett en asylprocess 

i något annat land, blir processen mycket enklare (se appendix om asylprocessen och andra regler) 

likaså om man har turen att ha ett barnsligt utseende för då riskerar man inte att skrivas upp i ålder. 

Kort sagt några få glider genom asylprocessen och får sitt permanenta uppehållstillstånd (PUT) 

efter i bästa fall bara några veckor medan för andra kan det ta ett år eller mer av långdragna 

processer med överklagan och medicinska bedömningar. Detta gäller även för skolan. Utgångsläget 

ser väldigt olika ut där några har studerat sedan de var små och andra aldrig fått gå vare sig i skolan 

eller ens fått hemundervisning. Vid ett av mina samtal med en lärare som undervisar elever på 

introduktionsprogrammet tog hon upp olika behov som hon kan se hos eleverna. Hon tycker att de 

flesta elever är väldigt motiverade när de börjar skolan. De har då nått sitt första mål, att ta sig till 

Sverige, och kan pusta ut. I början verkar allt enkelt. Men när de gått ett tag i skolan hamnar de 

flesta förr eller senare i en svacka dels för att de upptäcker att det var svårare än de först trodde, 

men det finns fler faktorer som spelar in. T ex berättar många elever om den oro de känner inför 

familjens situation i hemlandet, många går också omkring och oroar sig över att kanske få avslag på 

sin asylansökan då det dragit ut på tiden medan ytterligare andra har svårigheter att hänga med i det 

svenska systemet. Jag frågar läraren om hon upplever att det är någon skillnad mellan de ungdomar 

som kommer själva och de som har sin familj med sig och om de har olika krav på sig? 

 

”Ja, det är absolut skillnad. De som saknar familj i Sverige är oftare oroliga över att inte veta 

vart familjen finns, för situationen i hemlandet o.s.v. De har också ofta krav på sig hemifrån att skaffa jobb 

och tjäna pengar för att försörja familjen. Detta gör dom ofokuserade och omotiverade till att studera. De 

som å andra sidan lever med sin familj här har ofta en större press hemifrån att klara studierna men de är 

lugnare och har lättare att fokusera på skolarbetet” 
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Ett annat problem hon upplever är tiden. Allt ska gå så fort när eleven kommer, det är 

så många mål som ska uppnås och så mycket eleven ska lära sig, inte bara ämnena inom ramen för 

själva skolundervisningen utan hur det svenska systemet fungerar generellt. Tiden räcker inte till 

och hon skulle behöva sitta tillsammans med var och en mycket mer för att bland annat förklara 

varför det är så viktigt med språket. Hon berättar att många elever kommer tillbaka och hälsar på i 

skolan efter att de slutat, elever som inte klarat betygskraven. De brukar säga:  

 

”Nu förstår vi vad du menade när du sa att vi måste ha svenskan för att kunna påverka vår situation” 

 

Och de behöver språket när de ska välja kurser eller jobb eller vad som helst i 

samhället. Har du inte språket blir det svårt och du kan inte påverka din situation särskilt mycket, 

menar hon. Ett annat problem som hon lagt märke till rör henne själv och förmodligen många 

lärare. Det handlar om förutfattade meningar och en övertro på sin egen förmåga att ha ett öppet 

sinne. 

 

”Många gånger, jaa nästan alltid tycker man att man är så påläst och öppen för olika 

kulturer. Man ”vet” hur man är om man t ex kommer från en liten bergsby i Afghanistan och har vallat får i 

hela sitt liv. Då ”vet” jag vilka kunskaper de har med sig… tror jag. Jag tar för givet att de kan eller inte kan 

vissa saker, drar slutsatser som nästan aldrig stämmer. Ofta har de med sig kunskaper man inte har en aning 

om, och som de inte har en aning om att de har. Om jag t ex frågar om de gått i skolan eller om de kan läsa 

eller skriva så svarar många nej och först långt senare upptäcker jag att de visst kan… åtminstone 

litegrann… och att de lärt sig av någon kompis eller släkting… men det är som att det inte räknas om man 

inte har gått i skolan ”  

 

För några år sedan fick jag möjlighet att träffa forskaren, pedagogen och grundaren till 

skolan Uerê som är belägen i en av Rio de Janeiros största slumstäder. Yvonne Bezerra de Mello 

som är hennes namn är också grundare till Uerê-Mello-metodiken som idag används på över 150 

grundskolor i Rio (Forsberg, SvD, 2009). Vad som är intressant med denna metodik är dels att den 

är framtagen för barn som lever i en miljö som på många vis liknar den som flera av de flyktingbarn 

som finns i Sverige kommer ifrån eller som har liknande problem med t ex inlärning och av samma 

anledning som många av dessa barn har. Bezerra de Mello upptäckte att all forskning som fanns om 

inlärning endast var inriktad på barn som tillhörde medel- och överklass i Europa samt USA, 

ingenting för fattiga barn eller barn som levde i kaotiska och hotfulla miljöer, som exempelvis 

krigszoner eller som här i Rios slum- och knarkkvarter. Bezerra de Mellos erfarenhet och det som 

hennes studier i neuropsykologi lärt henne är att när barn och ungdomar lever under stress tappar de 

sin inlärningskapacitet. Minnet blockeras och de har ofta psykosomatiska åkommor som ont i 
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huvudet, magen eller ryggen. Hon beskriver elevernas huvud som om de vore fulla av sopor. 

’Därför’, säger hon, ’ krävs en speciell pedagogik, soporna måste först rensas ut ur systemet innan 

dessa elever kan bli mottagliga för inlärning på nytt’. Intelligens anser hon inte ha något med saken 

att göra, det beror bara på en emotionell blockering och med rätt metod kan dessa elever lära sig 

vad som helst (2009). Vad Bezerra de Mello också är noga att poängtera är hur viktigt själva 

bemötandet av varje individ är. Eleverna har ett enormt behov av att bli sedda och känna sig väl 

bemötta. Därför är hon alltid noga med att inleda varje möte med ett leende och genom att säga 

något fint till eleven. Marco Mazzetti är av samma åsikt  

 

”Human beings are able to see beyond cultural and linguistic differences, and can sense if 

they are in relationship with a person who is open to them, welcoming and acting from an I’m ok, you’re ok’ 

attitude” (Mazzetti,2010:24).  

 

Att människan behöver bekräftelse från andra i sin omgivning ansåg 

Transaktionsanalysens grundare, Eric Berne (Mazzetti, 2010:24), vara en mänsklig egenskap och 

inte på något vis en kultur-specifik sådan. Behovet är detsamma hos alla människor men i olika 

grad, det är medfött och sitter fast rotat i vår kropp och vårt psyke. Mazzetti tycker sig se att 

människor som befinner sig eller har befunnit sig på flykt har ett utvidgat behov av bekräftelse och 

menar också att det finns kulturella skillnader i sättet som man bekräftar en annan människa även 

om behovet i sig är universellt. Kommer individen från en västerländsk kultur där man lever väldigt 

individualistiskt behöver denne få höra att den är duktig som individ. Om man däremot är van vid 

ett kollektivistiskt leverne där förfäderna spelar en viktig roll behöver man få höra att ”din far och 

dina förfäder” är stolta över dig (2010:25).  

 

Att bemötas väl och bli bekräftad hör ihop med tillhörighet. Flera av mina informanter 

lyfter fram hur viktigt det är att bli insläppt i gruppen och att känna sig ”respekterad”. När jag frågar 

Jawad om vad det viktigaste boendepersonalen skulle kunna tillföra är, svarar han  

 

”Man behöver inte göra så mycket… det viktigaste är respekt… att man är snäll” 

 

Men vad innebär det att visa respekt och att vara snäll? 

  

”Hmm… t ex man måste ha respekt… säga hej hur mår du? Kan jag hjälpa dig? Att vara 

glada. Jag sa till dig… om man är född i krigsland man blir snabbare vuxen eller hur… och man klarar av 

mycket…man behöver inte så mycket lära sig laga mat och så…personalen ska vara snällare…dricka te och 

prata och så” 
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Jawad tycker också det är viktigt hur man blir bemött i skolan. Om en lärare bara ser 

vad man inte kan, då blir det inte roligt längre. Han minns särskilt en lärare som alltid var glad och 

positiv, som gav honom goda råd och uppmuntrade honom. Han menar att det är viktigt, annars 

tappar man hoppet, man blir besviken om man bara får höra att man inte kan. Nästan samtliga av 

informanterna nämner bemötande som en viktig faktor, något som får dem att känna sig välkomna. 

De kan inte riktigt sätta fingret på vad det handlar om men att ha ett vänligt sätt, gärna le och skratta 

och visa intresse för dem, att se dem verkar viktigt. Det är inte bara vad som sägs utan snarare hur 

man säger det, hur tonläget är och kroppsspråket.  

 

Det svenska systemet och individens behov 
 

 

Myndigheter 
 

På Länsstyrelsens informationsblad om ”Ensamkommande barn” står att läsa följande om vad deras 

uppdrag i mottagandeprocessen av dessa barn handlar om: 

 

• Arbeta för en god beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande 

ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats 

uppehållstillstånd 

• Förhandla med kommuner om mottagande av ensamkommande barn 

• Främja och stödja samverkan 

 

I samma blad står också att läsa om FN:s barnkonvention från 1989 som säger följande: 

 

”Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som 

är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Varje barn har rätt att överleva, leva och 

utvecklas. Det gäller inte bara barnets fysiska hälsa, utan också den andliga, moraliska, psykiska 

och sociala utvecklingen. Barnet har rätt till egna åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som 

rör honom eller henne.” (Länsstyrelserna, 2013) 
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När jag träffar integrationsutvecklaren för Länsstyrelsen i Östergötland börjar jag med 

att fråga hur hon ser på integration och vad som är viktigt när man kommer ny till ett land. 

 

”För mig så handlar det om att invandrare likväl som alla andra i samhället har samma 

förutsättningar, man har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, då tycker jag att man har 

lyckats i sitt integrationsarbete. Sen behöver det ju inte betyda att alla ska behandlas precis lika, utan det 

kan ju vara att olika invånare i Sverige har olika behov… Man kanske behöver behovsanpassa insatser för 

olika individer eller grupper men alla ska ha samma förutsättningar till att nå målen” 

 

Hon fortsätter med att klargöra vad hon själv tycker och säger vidare:  

 

”Att lyckas med integrationen är för mig väldigt viktigt. Att man får möjlighet att lyckas i 

skolan och lyckas i arbetslivet. Att komma in på en utbildning. Att komma in och få ett arbete” 

 

Hon menar även att forskning visar på att arbete löser mycket av utanförskap därför 

bör man satsa en hel del på utbildning och arbete. Men hon säger samtidigt att en rapport som 

nyligen släppts visar på att Sverige statistiskt ligger väldigt långt ner på listan över länder som ger 

invandrare arbete. Hon tror att det delvis kan bero på synen på nyanlända men att faktorer som 

utbildning, diskriminering, ett generöst bidragssystem, en hög flyktinginvandring samt att mycket 

industriarbete har försvunnit också spelar en viktig roll. Att studier och arbete är en viktig del och 

också orsaken till att många söker sig till just Sverige tar även flera av mina informanter upp. Enligt 

den forskning som integrationsutvecklaren tagit del av löser det dessutom mycket av utanförskapet 

många nyanlända känner. Men samtidigt beskriver min informant Johnny sin situation, trots både 

arbete och studier på universitetet, som att han ändå bara ”är en liten fisk som aldrig kan ta sig ur 

’invandrargruppen’”.  Han längtar efter att bli ” part of the people” . Och även om Aman tror att språk 

och studier är viktiga för att lättare komma in i samhället säger han samtidigt att det är först nu, 

efter 4 år som han har hittat ett sätt att komma in i ”huset Sverige”, en dörr har öppnats för honom 

men att det är svårt och att fördomarna är många från bägge sidor.  

 

Hylland Eriksen diskuterar frågan ”Hur uppstår ett starkt ’vi’?” (2004:51). Hans 

slutsats blir att även om både erfarenheter, språk, religion är gemensamma är det inte tillräckligt, 

inte heller om vi delar hudfärg eller kön eller om vi bor på samma plats. Det är först när målet blir 

gemensamt, när vi delar ett projekt där alla är viktiga och kanske framförallt har en gemensam 

fiende, någon som hotar våra planer, först då uppstår en vi-känsla, en grupp tar form.  Mellan 1950-

69 kom ett stort antal människor till Sverige som arbetsinvandrare. Många rekryterades från övriga 

Norden och delar av Europa för att på så vis tillgodose behovet av arbetskraft som då fanns i 
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Sverige. Trots behov av arbetare och lätt att få arbete för den som kom ny är jag inte säker på att 

integrationen gick lättare då än den gör idag. När Mazzetti beskriver flyktingars förmåga att 

”lyckas” i det nya landet, att integreras, anser han att framgången delvis beror på vilket målet med 

migrationen var och motivationen bakom (2008). Målet för många av dem som reste till Sverige för 

att arbeta var just att spara pengar, för att kunna köpa ett hus i hemlandet och/eller för att försörja 

familjen ”hemma”. De hade inget ”behov” av att få inträde i det svenska samhället. Många av dessa 

personer valde senare att åka tillbaka och kände aldrig någon större tillhörighet med värdlandet. 

 

 Under hösten 2013 kom en ny rapport från UNHCR om hur integrationen fungerar i 

Sverige. Den visar på en rad faktorer som påverkar utgången av en lyckad integration som 

möjlighet till försörjning, hälso- och sjukvård m.fl. men även betydelsen av motivet till vistelsen.  

 
Men det är inte enbart omgivningens uppträdande eller känslan av tillhörighet som 

spelar roll. Att ha tappat bort och/eller varit tvungen att skiljas från sin familj har också stor 

påverkan på resultatet, visar även denna rapport. Känslor som oro, förlust, skuld och osäkerhet gör 

det ofta svårt för individen att ha fokus på utbildning och arbete som då mister sin betydelse 

(UNHCR, 2013:25,28,35). Likaså är den ekonomiska biten otroligt viktig för att motivera individen 

till att läsa svenska. Samtliga informanter som intervjuats under studien som föranledde rapporten 

var mycket positivt inställda till att lära sig språket gratis och ansåg att det var en betydelsefull 

faktor för att klara sig bra i det svenska samhället. De uppskattade även att få hjälp med 

försörjningen under studietiden men samtidigt upplevde många att försörjningsstödet knappt räckte 

till alla utgifter.  

 

Det som framkommer i denna rapport liknar till många delar den erfarenhet som 

läraren på introduktionsprogrammet hade. Språket är viktigt och man vill lära sig men andra saker 

hamnar i fokus. Att språket anses vara basen till en lyckad integration och ett bra liv i det nya landet 

är något som ständigt dyker upp. Bl.a. tillsatte integrationsminister Erik Ullenhag en 

medborgarskapsutredning (SOU 2013:29) och syftet med denna var att se hur ett svenskt 

medborgarskap skulle kunna främja integrationsprocessen. Bland de förslag som lämnades fanns 

bland annat en s.k. ”Språkbonus” som innebar ett tidigare medborgarskap som bonus om man nådde 

en viss nivå i det svenska språket.6 

 

                                                 
6 Man måste ha haft uppehållstillstånd i minst fyra år för att få ansöka om ett svenskt medborgarskap och i 

vissa fall upp till åtta år.  
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Jag fortsätter mitt samtal med Länsstyrelsens integrationsutvecklare om hur hon ser 

specifikt på gruppen för ensamkommande flyktingbarn och vilka deras primära behov är både under 

asylprocessen och vid utflytt. 

 

”När man kommer ny är det främst sådana basala saker som boende, mående, utbildning, 

rutiner och trygghet som är viktiga… om man sen pratar utflytt är boendet ett stort problem åtminstone i 

Östergötland. Det är svårt med mindre lägenheter. Många är för dyra för den som har studielån eller 

försörjningsstöd och efterhand som de kommunala bostadsbolagen försvinner och det bara blir kvar privata 

aktörer blir det också svårare att få hyra”  

 

Förutom bostad är försörjning en viktig del och det hänger ihop med studier. Hon 

menar även att boendena lägger mycket fokus på gymnasietiden men inte så mycket på den 

långsiktiga försörjningen och då barnen kommer utan sina familjer har de ingen att vända sig till. 

En lösning många kommuner har hittat är att låta barnet/ungdomen få en kontaktperson som stöttar 

en viss tid efter utflytt7. På bara några år har det även kommit nya reformer som t ex 

etableringsreformen (som kom 2010) som innebar att mycket av ansvaret gick över till 

Arbetsförmedlingen från att ha varit Migrationsverkets ansvar och hon menar att många år av 

erfarenheter försvann och man fick börja om på nytt. En annan svårighet som hon kan se handlar 

om samverkan och att ta fram en helhetsbild. Det är många aktörer på banan och det är svårt att nå 

ut till alla och ner i leden vilket bl.a. innebär att ungdomarna inte får all information om de 

möjligheter som exempelvis utbildningar som faktiskt finns. Dessutom saknar flera av aktörerna 

samma information vilket kan leda till förvecklingar och brister.  

 

Ansvarsfördelning mellan olika aktörer 
 

Jag kommer här endast i stora drag redogöra för vilka aktörer som finns runt barnet/ungdomen och 

hur ansvarsfördelningen ser ut. Detta i syfte att försöka belysa det komplexa system och den miljö 

som individen hamnar i när han/hon kommer till Sverige. När barnet först anländer placeras denne 

tillfälligt på ett s.k. transitboende men målet är att barnet snarast möjligt ska få en plats i en 

anvisningskommun, d.v.s. en kommun som MigV (Migrationsverket) finner lämplig8. Därefter 

inleder Socialnämnden en utredning och en vård- samt genomförandeplan upprättas. Det är 

                                                 
7 Min erfarenhet och efter samtal med bl.a. socialsekreterare som brukar handha just sådana ärenden som att 

hitta en kontaktperson, är att det generellt råder brist på personer som vill och anses lämpliga att ta på sig en sådan roll. 
Dessutom måste ungdomen ge sitt tillstånd. Jag tror inte alltid ungdomarna förstår syftet med en kontaktperson och det 
tillhör det komplexa system som många av informanterna och övriga lyfter fram som ett problem. 

8 Från och med 1 januari 2014 har MigV rätt att anvisa till samtliga kommuner i landet även där en 
överenskommelse saknas.  
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socialsekreterarens uppdrag att skriva vårdplanen som ska ligga till grund för själva 

genomförandeplanen och det gäller alla barn som placerats i HVB-hem (hem för vård eller boende) 

samt familjehem. En vårdplan beskriver vilka insatser som behövs och målet med vården och den 

görs tillsammans med barnet och dennes gode man. Genomförandeplanen däremot handlar om hur 

genomförandet av vården ska gå till och görs oftast i samråd med barnet, gode man, samt personal 

från boendet/boendechef. Barnet skall även tillförordnas en god man vars uppdrag är att besluta om 

barnets boende, skolgång och ekonomi och träda in i vårdnadshavarens ställe (URL3: SKL, 2013). 

Barnet har även rätt till juridisk hjälp under asylprocessen och ett juridiskt biträde tillsätts. Förutom 

boende har barnet rätt till vård och utbildning. Vanligen sker en hälsoundersökning när barnet 

kommer, ibland flera om barnet först har vistats på ett transitboende under en längre tid. Barnet har 

även rätt till vård som besök på vårdcentral och sjukhus samt tandläkare. Skolans uppdrag är 

förutom undervisning även att kartlägga vilka kunskaper barnet har med sig, en kartläggning som 

ofta förekommer även när genomförandeplanen skrivs. Runt barnet finns också olika aktörer som 

kan komma in när särskilda insatser krävs som exempelvis kurator och psykiatrin. Även olika 

organisationer som t ex Röda Korset kan bli aktuella för att söka efter en försvunnen familj eller 

skicka s.k. Röda Kors-meddelanden. Om barnet får PUT (permanent uppehållstillstånd) och när 

barnet fyllt 18 år blir även kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Skattemyndigheten 

m fl. aktörer aktuella. I och med den nya etableringsreformen som kom 2010 gick mycket av 

ansvaret över till Arbetsförmedlingen från att ha legat på MigV tidigare. För att bli mer konkret 

skulle jag vilja säga att detta innebär en rad olika möten med nya människor där varje möte oftast 

blir en form av kartläggning av individen. Barnet/ungdomen får svara på en mängd frågor som rör 

olika områden i livet och det är inte ovanligt att flera aktörer ovetandes eller inte om varandra sitter 

och ställer samma frågor. Om barnet/ungdomen sedan skulle må dåligt eller få problem kommer 

ännu fler människor in i det nya sammanhanget. Allt detta sker dessutom parallellt med att 

asylprocessen pågår som i sin tur innebär en stor påfrestning med oftast många och långa intervjuer 

där barnet tvingas återberätta det den varit med om (se särskilt kapitel om asylprocessen i 

appendix). 

 

 Informanternas syn på systemet 
 

Under mina intervjuer med informanter och lärare på Introduktionsprogrammet framkommer vid 

flera tillfällen hur invecklat och komplext det svenska systemet är. Man upplever det ofta som att bli 

kringskickad och man förväntar sig att få hjälp någonstans ifrån men är många gånger osäker på 

vem som ska hjälpa. Samtidigt finns en viss frustration och maktlöshet hos utföraren som känner att 
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det saknas både tid och resurser. Ali slutade skolan för två år sedan och har varit arbetslös sedan 

dess. 

 

”Jag minns inte om nån berättade om olika utbildningar men jag tror ingen har förklarat 

systemet… Hade jag vetat hur viktigt det är att gå i skolan hade jag fortsatt” 

 

Han tycker ändå att han lärt sig väldigt mycket i Sverige. Nu förstår han att man måste 

ha papper på sin kunskap.  

 

” I Sverige måste ha papper på sin kunskap… man kan ha erfarenheter men inte har 

papper…man måste ha bevis…man får ingen chans att visa vad man kan…I Afghanistan finns inte 

praktik…jobb är bara jobb” 

 

Ali beskriver också hur han ofta blir skickad mellan olika personer och den ena tycker 

en sak och den andra säger något annat.  

 

”Min kompis förklarade för mig om en utbildning och jag tog mina betyg och åkte dit… men 

kvinnan på skolan sa att jag måste prata med min handläggare… jag åkte till min handläggare på socialen 

som sa att det är jobb på gång… ungdomsgarantin…jag har väntat länge”. 

 

Johnny menar att systemet vi lever i å ena sidan hjälper folk att känna sig trygga men 

å andra sidan att bli passiva. Hans erfarenhet är att alla ska följa i samma spår. Först ska man läsa 

SFI (svenska för invandrare), sen skaffa en utbildning vilket kan ta jättelång tid särskilt om man är 

analfabet. De flesta som kommer har olika bakgrund därför borde det finnas mer än en plan, anser 

han. Det är så lätt att ”fastna” i systemet och att känna hopplöshet.  

 

”Det måste finnas en plan för den som inte klarar av SFI, kommunen förlorar bara på det 

annars… Bättre ge ett fisknät än en fisk per dag” 

 

När Aman gör en jämförelse mellan det svenska och det ryska systemet anser han att 

den största skillnaden ligger i vilket fack man väljer att placera människor. I Ryssland är alla lika 

och man delar inte in dem i grupper utan både den ryskfödde och den nyinflyttade tillhör samma 

grupp (den universella). I Sverige däremot bildar de nya en egen kulturell grupp som isoleras från 

de övriga. Aman anser också att det finns olika vägar att gå, problemet ligger i att man helst ser att 

samtliga följer samma spår.  
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Medias betydelse  
 

Jag vill gärna lämna ett litet utrymme åt medias tolkning av vilka ”de ensamkommande” är och hur 

Sverige och svenskarna ser på och bemöter dessa såväl som andra nysvenskar. Jag tror nämligen att 

det som skrivs i tidningar och tas upp i olika debatter på många vis speglar vårt samhälle samtidigt 

som det även påverkar medborgarens syn. När jag börjar googla begreppet ”ensamkommande 

flyktingbarn” möts jag av rubriker som ”Kommuner tvingas ta emot flyktingbarn”(DN, 2013), ”Få 

kommuner vill ta emot flyktingbarn”(DN, 2011), ”Många vill komma till Sverige”( DN, 2012). 

Läser man vidare i artiklarna förstår man att de två första handlar om den debatt som nyligen varit 

och som lett fram till det nya lagförslaget där Migrationsverket har rätt att anvisa den nyanlände till 

vilken kommun som helst och inte längre behöver ta hänsyn till de överenskommelser som tidigare 

var nödvändigt. Detta är delvis en följd av det ökade behovet p.g.a. flera konflikter ute i världen 

som den i Syrien. Men vad signalerar dessa rubriker utåt? Flera saker, vill jag påstå. När ord som 

tvång används är det lätt att tolka att det är något ”icke önskvärt” som man ”tvingas” ta hand om. 

Icke önskvärda saker är i regel negativt och något som belastar, snarare än tillför. Det får läsaren 

(om denne tillhör gruppen ”infödd eller gammalsvensk”) att vilja ta avstånd, om läsaren däremot 

tillhör den andra gruppen (de nyanlända) att inte känna sig särskilt välkommen. Rubriker som 

”Många vill komma till Sverige” signalerar att Sverige är ett viktigt och kanske ”bättre” land och 

således definieras de andra som ”sämre” eftersom människan verkar vara född med ett behov av att 

alltid jämföra. ”Många” kan också lätt översättas till ”alla” och bortglömda är exempelvis de 

närmare två miljoner syriska flyktingar som flytt till grannländer som Irak och Jordanien, länder 

som själva är hårt belastade (URL4: UNHCR, 2013). Som tur är ser inte alla rubriker ut som dessa, 

det finns hopp. Många är de som nyfiket vill veta mer om vilka dessa barn och ungdomar är och 

varför de har kommit hit. Men vare sig rubriken är positiv eller inte pratar man om dem som grupp 

och som grupp anses de också ha samma behov och samma förutsättningar.  
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Olika fack olika lösningar… 
 

 

Behovet av att kategorisera människor finns inom varje kultur. I den föregående texten såg vi hur media ofta 

beskriver de ensamkommande barnen som en homogen grupp. Men precis som denna grupp anses dela 

behov och värderingar gäller det samma även för den svenska gruppen, d.v.s. de personer som arbetar runt 

dessa barn och ungdomar och vars uppgift är att integrera dem i det svenska samhället. Begrepp som 

demokrati och jämlikhet anses av många vara typiskt för Sverige. Under ett av mina samtal med Aman tar 

han upp ett exempel från sin vistelse på ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” där personal och 

ansvarigas sätt att agera kan ha sin förklaring i just dessa värderingar. Värderingar som ofta är så självklara 

och som man så gärna vill förmedla till den som kommer ny att man glömmer bort vissa saker.  

 

”När man kommer till ett annat land och har haft det dåligt blir man stängd… Historien är 

starkare än de gemensamma upplevelser som man delar, som att man flytt… det är svårt att bli vänner”  

 

Vad Aman syftar på i sin berättelse är två saker. Det ena handlar om att vissa länder, 

som exempelvis Ryssland och Afghanistan har ett historiskt förflutet som fiender. Han berättar hur 

han tillsammans med andra barn redan som sjuåring i Ryssland, fick titta på militärpropaganda där 

afghaner högg huvudet av ryssar. Sådant lämnar spår, menar han. Men han tror också att många afghaner fått 

se liknande propaganda där ryska soldater dödar afghaner. Det andra handlar om den svenska 

”jämställdheten” och ”demokratin” som flera boenden vill förmedla som ett led i integrationsprocessen 

genom att låta en afghan bo med en ryss och som han tror kan få negativa konsekvenser.  

 

”Att tvingas bo med varandra gör att man kan reagera negativt på varandra… när man kommer från 

krig och konflikt är det viktigt att man får vila både fysiskt och mentalt”. 

 

Aman berättar också att han håller på att förändras som människa. Han befinner sig mellan 

två världar och vet inte längre vilken han tillhör.  

 

”Jag är inte samma människa som för fyra år sen. Vet inte vilken grupp jag tillhör… accepterar inte 

samma saker längre. Är ryss men inte samma ryss som för fyra år sen, men inte svensk”. 

 

Amans beskrivning av sin identitet ger en bra beskrivning på hur grupper är föränderliga och 

att vi tillhör fler än en grupp. Det blir tydligt i hans berättelse att människan är både en individ som 
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gör egna val och skaffar sig egna erfarenheter samtidigt som vi både behöver och är delar av olika 

grupper, där vissa sätter tydligare spår än andra. 

 

 

 

 



 34 

Analys och reflektion 
 
När jag inledde denna studie var syftet att ta reda på vilka behov ett ensamkommande flyktingbarn 

har när det först kommer till Sverige men även sedan barnet blivit myndigt och lämnat boendet för 

att klara sig själv. Jag var också nyfiken på att se om staten hade samma bild av dessa behov som 

barnet/ungdomen själv. Detta ledde fram till tre teman som handlade om ”Tillhörighet”, ”Behov” 

och ”Myndighetsperspektiv”. Utifrån dessa formade jag sedan fyra frågeställningar: ”Hur viktig är 

’Tillhörighet’ när man kommer ensam till ett främmande land?” – ”Vilka är de primära behov man 

upplever sig ha?” – Vilka behov anser de svenska myndigheterna är viktigast?” – ”Hur förhåller sig 

dessa behov gentemot ungdomarnas upplevda behov?” 

 

För att ta reda på detta har jag bland annat träffat fem stycken unga män som flytt från sina 

hemländer som minderåriga och som numera lever i eget boende sedan några år tillbaka (i snitt två 

år) och har uppehållstillstånd i Sverige. Pojkarna kommer från länder som Afghanistan, Somalia 

och Ryssland. Förutom dessa pojkar har jag även intervjuat en representant från Länsstyrelsen vars 

uppgift är att arbeta med integrationsutveckling samt en lärare på introduktionsprogrammet. Jag har 

löpande i texten redovisat olika resultat jag kommit fram till och kommer i detta kapitel försöka 

göra en övergripande analys över de mest relevanta fynden utifrån de tre teman jag valt att fokusera 

på. 

 

Tillhörighet 

 

Bland alla de behov som mina informanter lyfte fram fanns det ett som var viktigare för samtliga än 

något annat. Behovet var tillhörighet. Detta behov visade sig på olika sätt och det handlade både om 

tillhörighet till ”huset” Sverige, som en av informanterna beskrev det, likaväl som saknaden efter 

familjen som befann sig illegalt i annat land eller kvar i hemlandet. Denna saknad efter familjen 

satte sig som ”sopor” i barnen/ungdomarnas huvuden och innan de kunde bli kvitt dessa sopor hade 

de svårt att koncentrera sig på annat som att studera svenska, planera för framtiden på olika vis. 

Flera av informanterna valde att resa tillbaka för att hälsa på familjen och samtliga upplevde en stor 

lättnad efteråt vilket innebar att de kunde börja fokusera på det som från början varit syftet med 

flykten till Sverige. De blev hela igen.  

 

 Att tillhöra något är viktigt för alla och utan familj i närheten blir längtan ännu 

starkare. När man blir helt utlämnad och tvingas klara sig själv, inte har någon här som kan stötta, 
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kan resultatet bli att man söker sig till vad eller vem som helst. Det kan även handla om 

grupper/gäng som förvisso skänker känslan av tillhörighet och någon man kan få hjälp av men som 

också kan innebära att man försätter sig i besvärliga situationer, och hamnar utanför lagen. Men det 

är också svårt för många att komma in i det svenska samhället. Man både är en del och inte av 

samhället. Man lever i Sverige men är inte en del på riktigt förrän man, som en av mina informanter 

beskrev det, lyckas komma in i något av rummen i ”huset Sverige”. Innan man gör det är det som 

att stå i en hall och inte veta hur man ska göra. När jag lyssnar på mina informanter undrar jag om 

det inte kan vara så att när man kommer ensam till ett nytt sammanhang handlar det om att både 

lära känna och skapa tillit till helt främmande människor med ofta annorlunda vanor än de man 

själv är uppvuxen med. Den som är född i Sverige (i det här fallet) är så starkt förankrad bland de 

traditioner som finns här och tillhör sedan födseln en grupp som lever i närheten och känner sig 

trygg medan den nyinflyttade ofta är ensam, har sin grupp lång bort och är otrygg. Detta skapar en 

osäkerhet och känslighet inför den nya miljön. När dessa personer möter varandra ifrågasätts 

identiteten och nykomlingen utesluts (eller upplever det så) från gemenskap och delaktighet vilket 

innebär en mental och känslomässig förflyttning tillbaka till hallen igen. Alla människor, eller 

åtminstone majoriteten, behöver känna att de har kontroll på sitt liv. När man hamnar i ett nytt 

sammanhang som man inte förstår är det därför lätt att man söker sig till människor och miljöer 

man känner igen och som innebär trygghet. Men samtidigt som detta kan vara en räddning för 

individen kan det också leda till isolering av grupp.  

 

Behov  

 

Tillhörighet är det behov samtliga av mina informanter lyft som det viktigaste bland dem alla men 

det finns fler som spelar en viktig roll för att man ska kunna skapa sig ett lyckosamt liv i Sverige. 

De flesta av både mina informanter och de som kommer till Europa gör det för att undkomma 

konflikter och för att så småningom hitta ett arbete så de kan hjälpa familjen som tvingats stanna 

kvar i hemlandet. Därför spelar ofta ekonomin en betydelsefull roll i emigrantens liv. Flera 

beskriver vilken lättnad det var när de äntligen fick arbete och kunde börja skicka hem pengar till 

familjen. En av informanterna beskriver denna lättnad som att leva i en ”comfort zone” där han 

äntligen kunde börja fokusera på sitt eget liv då han visste att mamman nu hade det bra, tack vare de 

pengar han kunde skicka ner. Maslow kunde genom sin ”behovspyramid” förklara hur individens 

olika behov relaterade till varandra (odaterad). Längst ned i pyramiden hittar vi de mest basala, 

fysiologiska behoven som sömn, hunger och luft. Utan dessa söker vi inte ens något annat. Efter 

hand som vi tillgodoser de olika behoven öppnar vi upp för nya. Dessa behov följer också en viss 
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turordning. Efter de fysiologiska följer skydd/trygghet, tillhörighet, självkänsla/respekt och högst 

upp kommer självförverkligande. När mina informanter får frågan om vilka behov de har och har 

haft upptäcker jag att de befinner sig väldigt olika på denna pyramid. Det verkar inte heller följa i 

någon direkt ordning som man skulle kunna tro, t ex att man som nyinflyttad har vissa behov som är 

lika för alla. Naturligtvis behöver alla någonstans att bo och mat på bordet vilket är kommunens 

uppgift att tillgodose, men bortsett från det ser det väldigt olika ut. Det finns den som levt i Sverige 

i flera år men som ändå inte känner tillhörighet, det finns också den som söker efter trygghet och 

skydd, någonstans att bo trots närmare sex år i Sverige men som däremot hittat sin grupp. Någon är 

till och med inne och nosar på självkänsla och självförverkligande men beroende på vart hans fokus 

ligger så varierar trappsteget han står på. Det får mig att fundera på om det verkligen räcker att man 

känner tillhörighet till en grupp, en nation när dessa är långt bort eller om man behöver ha dem i 

vardagen, runt omkring sig, för att tillgodogöra sig kraften den genererar. Som Johnny vars 

tillhörighet med sin afrikanska familj var stark och stärkte hans självkänsla när han kunde försörja 

mamman men vars självkänsla dalade när han istället identifierade sig med den svenska gruppen 

och kände sig som ”invandraren” som aldrig skulle bli något annat. Om man däremot jämför med 

den grupp arbetsinvandrare som kom under 50-60 talet till Sverige, beskriver många utav dem det 

som att behovet aldrig fanns att bli en del av det svenska samhället då deras fokus låg på att spara 

pengar för att investera i hemlandet. Därför drar jag slutsatsen att beroende på vilket motivet och 

målet med migrationen är ser behoven olika ut men inte enbart. Precis som en situation förändras 

för vem som helst gäller detta även våra flyktingar, och med förändring uppstår oftast nya behov.  

 

Myndighetsperspektivet 
 

Sverige anses generellt vara ett demokratins och diplomatins land. Precis som de flesta i Väst 

tenderar vi att röra oss åt det individualistiska hållet. Individen står i fokus men sida vid sida står 

rättviseperspektivet och jämlikheten och knackar oss på axeln. För staten verkar integrationen och 

mottagandet av ”ensamkommande flyktingbarn” handla om individens lika rättigheter och 

skyldigheter. Att vägen till ett bra liv i Sverige och en god integration går genom utbildning och 

arbete och att språket innehar en viktig roll lyfts från flera håll. Samtidigt säger FN:s 

barnkonvention att förutom att överleva och leva, har barnet även rätt till att utvecklas också 

andligt, moraliskt, psykiskt och socialt. Utbildning och arbete är även vägen till samhörighet och 

tillhörighet menar bland annat Länsstyrelsens representant och ändå drar jag i min korta studie 

samma slutsatser som UNHCR gjorde i sin betydligt längre, (om integrationen i Sverige, 2013) att 

det finns så många fler faktorer som man bör ta hänsyn till. 
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Flera av mina informanter beskriver det svenska systemet som komplicerat, så gör 

även läraren på introduktionsprogrammet. Dessutom förändras systemet hela tiden i takt med att 

nya reformer tar vid. Integrationsutvecklaren på Länsstyrelsen menar att mycket kompetens har gått 

förlorad på så vis och ser även samverkan som ett betydelsefullt problem likväl som en möjlighet 

när den fungerar. Det är många aktörer på banan som ska hjälpa till och lotsa de nyanlända vilket 

inte alltid är helt enkelt. Jag vill påstå att med så många människor involverade blir resultatet ofta 

att man på individnivå men även gruppnivå gör sina egna tolkningar. Det är också svårt att få med 

sig all information ner i leden vilket ytterligare gör systemet än mer komplext. Flera av 

informanterna upplever det som att ingen egentligen ”vet” och att de blir skickade fram och tillbaka 

mellan olika myndigheter. Vad händer om man hamnar utanför systemet är bland annat Terry en bra 

beskrivning på. Då blir det extra besvärligt för den som upplever allt som konstigt och främmande 

och inte har någon familj eller grupp att fråga om råd. Följer man inte mallen hamnar man utanför 

och får klara sig själv.  

 

Att staten vill både placera in i en förutbestämd mall och att man ska följa den är det 

flera informanter som vittnar om. Man ska gå från punkt A till punkt B och sen vidare. Det är 

likadant för alla vare sig man är analfabet eller har flera års studier. Först ska man läsa SFI, därefter 

följer utbildning som förhoppningsvis leder fram till arbete. Enligt mina informanter är det lätt att 

”fastna” i systemet och känna hopplöshet och misslyckande när man inte når upp till målen (som är 

skapade för en helt annan målgrupp). Flera anser att de isoleras som en egen homogen grupp, de 

placeras in i ett visst fack. Där har alla samma behov, oavsett härkomst, utbildning, erfarenhet och 

annat. De är och förblir ”ensamkommande flyktingar”. Det är även den bild media oftast förmedlar.  

 

 

Kanske vore räddningen ett mer flexibelt system som börjar med ett 

medvetandegörande av hur och att vi kategoriserar och kategoriseras. Att tro det finns en lösning 

allena, en mall för alla och att de som kommer nya till Sverige delar samma behov är en 

missvisning. Jag skulle önska att ungdomarnas röster fick höras mer än de gör idag. Jag önskar 

också att framtida forskning väljer att lyfta blicken och leta goda exempel från andra länder. Att 

samverkan är A & O när så många aktörer är involverade är ett som är säkert men hur kan den bli 

mer effektiv tillhör också en av utmaningarna. Det finns mycket att göra inom området för 

mottagande och integration men det handlar inte bara om en isolerad grupp. Det handlar om 

individer och det handlar om hur vi och dem kan bli mer nyfikna på varandra och lära oss se på 

varandra som människor först och främst. Att vi ska sluta med våra kategoriseringar av andra tror 
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jag är en utopi. Men kanske är kunskap ett fungerande verktyg för ökad förståelse. Att lära oss mer 

om hur vi själva fungerar är också ett sätt att förstå andra.  
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Appendix 1 
 

 
 

Asylprocess och Dublinförordning 
 
 

För att man som minderårigt, ensamkommande barn ska få söka asyl måste man först ha fått en god 

man, d.v.s. en myndig person vars uppdrag blir att tillvara ta barnets intresse då förälder eller annan 

vårdnadshavare saknas. Asyl söker den som lämnat sitt land för att söka skydd i ett annat land. Den 

minderåriga kan lämna in ansökan utan att god man har utsetts men Migrationsverket måste vänta 

med handläggning av ärendet till dess gode man och/eller offentligt biträde godkänt ansökan. Som 

asylsökande har man också i regel rätt till juridisk hjälp vilket innebär att ett offentligt biträde 

tillsätts. Det första Migrationsverket tittar på är om den sökande inlett en asylprocess i något annat 

land och om ärendet ska prövas där (Dublinärende).  

 

Vid första mötet på Migrationsverket får den sökande lämna fingeravtryck (gäller barn över 

14 år) som därefter körs i en databas som kallas Eurodac (den europeiska databasen för lagring av 

fingeravtryck). Detta system är gemensamt för hela EU samt ytterligare några länder som skrivit 

under Dublinförordningen. I praktiken innebär detta att om man lämnat sina fingeravtryck i något 

av dessa länder är det i regel där asylärendet ska prövas9. Det finns undantag som t ex om den 

sökande har sin familj i Sverige, då kan Migrationsverket pröva ärendet trots att han/hon lämnat 

fingeravtryck i annat land. Före juni 2013 gällde dessa regler även ensamkommande barn. Idag är 

det enbart i de fall ett asylärende redan prövats i annat land eller om barnets familj sökt asyl i annat 

land som barnet kan komma att överföras dit.  

 

Om beslut tas för prövning i Sverige startar en utredning med syfte att undersöka de skäl 

man uppgivit. Barnet får en handläggare på Migrationsverket som han/hon träffar tillsammans med 

                                                 
9 Då många av barnen som kommer till Sverige tar sig hit med hjälp av smugglare, är det många länder som 

passeras innan de når fram. Detta innebär att risken att bli stoppad är hög. Trots att barnet är tydlig med att det inte vill 
söka asyl utan ska resa vidare, tas nästan alltid fingeravtryck. Det är också vanligt att barnet av olika anledningar säger 
att de är över 18 år (många gånger för att smugglarna, eller någon annan, sagt till dem att göra så) något som sedan får 
konsekvenser om det får pröva ärendet i annat land (författarens åsikt).  
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god man och/eller biträdet och får här redogöra för sin situation, både hur det var före och under 

själva flykten. Vid dessa intervjutillfällen ska även en tolk finnas närvarande, per telefon eller i 

rummet. Det är vanligt att intervjuerna sker vid flera tillfällen. Det kan också bli läge att göra en 

språkanalys, d.v.s. man undersöker om barnet verkligen kommer från det land och den region som 

barnet själv säger. Då kallas experter på området in som ska avgöra om barnets språk är detsamma 

som talas i den regionen.  

 

Vad som har blivit allt vanligare är att man väljer göra en ”Medicinsk åldersbedömning”. 

Under 2012 tog Socialstyrelsen fram nya rekommendationer för ensamkommande barn 

(Socialstyrelsen, 2012). Målet var att på så vis minska risken för felaktig åldersbedömning. Tidigare 

gjordes dessa bedömningar främst genom en s.k. ”okulär besiktning”. Vad man i praktiken gjorde 

var att gå efter utseende och hur pass moget barnet upplevdes av sin handläggare. Socialstyrelsen 

menade i sin skrivelse att de mätmetoder som finns ännu är allt för osäkra framförallt den som 

endast tar hänsyn till utseende. Den medicinska bedömningen är något säkrare men även den har 

brister. Den medicinska undersökningen består i två delar, en tandröntgen för att se tändernas 

utveckling samt en handröntgen. Men även dessa har en skattad felmarginal på +- 2-4 år10.  

 

  

Om Migrationsverket anser att skäl för uppehållstillstånd saknas blir det avslag på ansökan. 

Då kan barnet vända sig till Migrationsdomstolen för att överklaga. Skulle även denna domstol ge 

ett avslag kan man slutligen begära en ”särskild prövning” hos Migrationsöverdomstolen, men det 

är inte säkert de tar upp ärendet. Det ska föreligga särskilda skäl eller nya skäl för att detta ska ske. 

Om denna prövning avslås måste barnet återvända till sitt hemland. Men även här gäller särskilda 

bestämmelser. När barnet är under 18 måste ett ”ordnat” boende finnas, en familj eller andra 

anhöriga, alternativt en ”fungerande” institution, som exempelvis ett barnhem. Problemet som varit 

är att i många länder anses inte ett barn vara barn om det är 17år. Många länder med konflikt och 

fattigdom saknar också resurser för att bygga upp sådana institutioner med tillräckligt hög standard 

(författarens summering efter samtal med personal på MigV). I andra fall kan det vara omöjligt att 

få inresetillstånd p.g.a. olika skäl, som t ex att landet saknar en fungerande stat, oroligheter etc. Då 

kan barnet vara tvunget att stanna i Sverige på obestämd tid och ärendet omprövas efter vissa 

tidsintervaller (inte för att få asyl i Sverige, utan för att se om det går att resa tillbaka).  

 

                                                 
10 När åldern är fastställd och den sökande skrivs upp i ålder (detta gäller endast om det inte är ett 

Dublinärende) kan socialnämnden välja att flytta ungdomen till ett boende för asylsökande över 18. Dessa boenden är 
oftast mycket större och kan ibland rymma närmare hundra personer med endast några få personal. Det saknas tillsyn i 
samma utsträckning som finns på ett mindre boende (författarens åsikt).  
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Skulle barnet beviljas uppehållstillstånd är det vanligast med ett ”permanent 

uppehållstillstånd” (Put). Vid särskilda situationer som exempelvis under massinvandring p.g.a. 

krig, kan även ett ”tillfälligt uppehållstillstånd”(Tut) utfärdas. Skälet till uppehållstillståndet ska 

också finnas angivet. Det kan vara skäl som ”flykting”, ”skyddsbehövande” eller ”synnerligen 

ömmande omständigheter”. Beroende på vilket skäl som angetts kan man i vissa fall nekas 

möjligheten att åka tillbaka till hemlandet då risken anses vara för hög men det kan också innebära 

att familjemedlemmar lättare beviljas uppehållstillstånd i Sverige.  

 

Trots att Migrationsverket har som mål att ett asylärende ska påskyndas för barnets bästa 

finns olika faktorer som många gånger påverkar handläggningstiden. Detta innebär att processen 

kan ta allt från någon vecka till flera år11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Informationen på denna sida är bland annat hämtad från Migrationsverkets hemsida om asyl (URL5). Där 

något annat gäller står det inom parentes. 
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Appendix 2 

 

 

Frågebatteri till integrationsutvecklare på Länsstyrelsen 

 

 

Integration   

Vad är integration för dig?  

 

Behov 

Vilka är de primära men även sekundära behoven för målgruppen "Ensamkommande flyktingbarn" 

både vid ankomst och utflytt? 

Hur vet man att behoven tillgodoses?  

Vilka mätmetoder används?  

Hur tycker du mottagande och introducering av ovan nämnda grupp fungerar i Östergötland?  

 

Samarbetspartners och ansvarsfördelning (för/nackdelar)  

Vad ser du för möjligheter/svårigheter när många aktörer ska dela på ansvar, både ur individens och 

aktörernas perspektiv? 

Finns det något samarbete över gränserna, regionalt/nationellt/EU/med ursprungsländerna? 

 

Ungdomarna röster 

På vilket sätt lyssnar man på ungdomarna på individ/gruppnivå vad gäller de beslut som tas?”. 

 


