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Abstract 
Author: Viktoria Hansson 
Title: Unaccompanied children’s migration 
- from the perspective of children [translated title] 
Supervisor: Norma Montesino 
Assessors:  
 
 
The aim of the study was to examine and analyse unaccompanied children’s migration from 
their perspective. The questions that were formulated were those about resources and 
strategies that child migrants use in their everyday lives and the extent to which these 
resources and strategies can be considered transnational. I also examined how child migrants 
maintain transnational ties as they begin to establish themselves in Sweden and which role 
these transnational ties play in children’s lives. Subsequently I examined and analysed how 
child migrants create transnational social spaces. The empirical data was based on thematic 
and semi-structured interviews with eight children who migrated to Sweden. Snowball 
technique constituted the study sample and the children were aged between 16 and 19 years 
old. The theoretical approach I used was transnational social spaces. Transnational social spaces 
refer to the lasting ties of geographically mobile individuals, networks and organizations that 
cross over several nation states. These global spaces of flows not only encompass the 
physical movement of people, but also several transactions of ideas, remittances, goods, 
symbols and cultural norms. The analysis was based on a perception that child migrants are 
actors. Their agency is realized by the conditions that occur in their lives and in the strategies, 
which they develop to cope with these conditions during the entire migration process. When 
child migrants feel excluded and misunderstood, undermined and blocked they instead seek 
inclusion, understanding and fellowship with others who live in similar conditions. They 
relate to and contact family and new relationships they acquired during the trip, which they 
maintained through various communication channels. Then they develop persistent flows of 
moral and economic support, information, symbols and gifts, which consolidate 
transnational social spaces between children and their contacts. The transnational reciprocity 
and solidarity flows between children’s social network and create a consensus, which develop 
into new social units/entities and networks that cross the borders of nation-states. This 
dynamism, with its bonds and benefits, is precisely because of the relations in the space of 
origin and destination countries, and it is the child migrants who create, consolidate and 
develop these social spaces. This is due to the migration, shared problems and experiences 
and the everyday life in the country of arrival. To gain knowledge about child migrant’s 
everyday strategies assumes that social workers incorporate the transnational mind-set. New 
relationships and transnational social spaces question conventional/local interventions. 
Inferring the nation state as the obvious basis for interventions prevent social workers from 
understanding child migrant’s strategies and everyday life. There is also a danger that we in 
our approach block the children’s resources, assets and capabilities. 
 
 
Key words: Children and migration, unaccompanied children’s agency, transnational 
migration, transnational social spaces, transnational social work 
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Förord 
Nu sitter jag äntligen här med en färdigskriven masteruppsats. Att skriva en uppsats upplevs 
ibland som en ensam resa, men det finns många människor i min omgivning som har hjälpt 
och stöttat mig på vägen, varav några nämns här: 
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Norma! Tack för att du genom 
arbetets gång har engagerat dig i allt, stort som smått. När allt har varit som tyngst har du 
stått vid min sida, i ur och skur. Tack för alla trevliga handledningar och kloka reflektioner. 
Slutligen vill jag tacka dig för att du aldrig har slutat tro på mig och fått mig till att kämpa det 
där lilla extra, sista glöden - det betyder otroligt mycket för mig! 
 
Det finns också andra som hjälpt och stöttat mig under denna resa: 
 

• Kattis som stöttat mig på ett alldeles utmärkt sätt genom konstruktiv kritik och ett 
flertal peppningar. 

 
• Min kära, kära familj som alltid funnits omkring mig och stöttat mig, inte minst med 

mantrat om att aldrig ge upp. 
 

• Jacob som fått stå ut med mitt ensidiga fokus det senaste halvåret och som hjälpt 
mig utforma de transnationella nätverkskartorna och resvägarna. Dig kan jag alltid 
luta mig mot när resten av världen gungar. 

 
 
Slutligen vill jag rikta mitt största Tack till alla ungdomar som delat med sig av sina 
berättelser och erfarenheter! Varje berättelse är unik, har berört och nyanserat samt berikat 
studien. Det är verkligen en gåva att ha fått tillgång till er tid. Er vardag har fått mig att inse 
att socialarbetare idag arbetar i en annan verklighet. Ni som idag lever era liv utifrån 
handlingar och relationer som sker i ett transnationellt socialt rum ifrågasätter det sociala 
arbetets lokala interventioner. Tillsammans har vi försökt fylla denna kunskapslucka inom 
socialt arbete – Tack! 
 
 
Lund, juni 2013 
Viktoria Hansson 
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1. Inledning 
När jag bodde i Grekland, där lärde jag känna många. De som jag pratar med nu, i Holland och 
i Storbritannien. Vi var tillsammans i Grekland… […] Grekland, jag vet inte varför Grekland. 
Dåliga dagar i Grekland. [---] Asså när man har varit i Grekland i ett år, även om man är åtta år 
så man kan fixa allt. Ja, när man är i Grekland så man är nästan 40 år, även om man är tio år. 
Man måste klara sig varje dag... från polisen... från folk där i Grekland... så man känner mycket. 
(Abdi, 19 år, intervjuperson) 

Denna studie handlar om barn som migrerat ensamma till Sverige. Ensamkommande barn, 

enligt Migrationsverket, är barn under 18 år som anlänt till Sverige och varit skilda från båda 

sina föräldrar eller likvärdig vårdnadshavare (Migrationsverket, 4: 2010). När media, 

myndigheter och organisationer beskriver ensamkommande barn rör det påfallande om 

barnen som passiva och hjälplösa offer för faror, såsom sexuellt utnyttjande och övergrepp, 

militär rekrytering, barnarbete, krig, fattigdom, frihetsberövande, naturkatastrofer eller andra 

missförhållanden. Jämt och ständigt uppmärksammas barnens utsatthet genom en stor 

mängd text- och bildmaterial, men där deras egna berättelser ofta negligeras (CRC1, 2012). 

Ovanstående citat säger något annat i relation till rådande konceptualisering av barn-

migration där man kan se att trots barnens sårbarhet och ofta dramatiska bakgrund lyckas de 

göra en resa där de utnyttjar resurser och utvecklar strategier för att ta sig fram i olika länder 

(Orgocka & Clark-Kazak et. al., 2012). Barnen skapar relationer med andra ungdomar som 

de upprätthåller trots att de förflyttar sig. Sådana initiativ visar vikten av att studera barnen 

som självständiga aktörer för deras utveckling, liksom kraftfulla aktörer där de också kan 

påverka livet för deras familjer och vänner samt ursprungsländer och ankomstland. 

Inom socialt arbete används ofta den utvecklingsekologiska modellen när en problematik är 

förknippad med barn. Modellen baseras på att barn och ungas utveckling främst sker i 

dennes naturliga närmiljö och att han/hon påverkas av och samspelar med sin omgivning. 

Den utvecklingsekologiska modellen är indelad i fyra olika nivåer. I modellens centrum, på 

mikronivån, befinner sig barnet i sin omedelbara närmiljö. Ett barn ingår då i ett flertal 

närmiljöer såsom med familj, skola, med kompisar och så vidare. Mellan dessa närmiljöer 

finns en interaktion och i dessa relationer skapas mesonivån. Områden som barnet själv inte 

har direkt kontakt med men som påverkar barnets situation kallas för exonivån. På denna 

nivå kan bland annat föräldrarnas arbetsmiljö, socialtjänsten och den kommunala barn- och 

ungdomspolitiken ingå. Sista nivån är makronivån och där interagerar förhållanden på 

mikronivå, mesonivå och exonivå. På denna nivå kan det handla om lagstiftning, politik och 

samhällsekonomi. I Brunnberg, Borg och Fridströms (2011) forskningsöversikt diskuteras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Committee on the Rights of the Child är FN:s Barnkonventions kommitté, vilket under hösten 2012 hade en 
konferens om att antalet unga migranter ökar. 
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även den globala nivån. De menar att den utvecklingsekologiska modellen inte räcker till för 

att fånga den problematik som gäller ensamkommande barn. Relaterat till barns migration 

sker det upplösningar och händelser på exo- och makronivå, vilket ger vidare konsekvenser 

på dess mikro- och mesonivå. Bland annat finns inte längre familjen och kompisarna i 

barnets fysiska närhet, däremot har barnet många gånger gränsöverskridande relationer till 

dessa personer. Dessa konsekvenser innebär alltså att en global nivå inkorporeras i barnets 

vardagsliv, där han/hon kan ha kontakt med familj och vänner på ett distanserat sätt.  

Barnen gör en lång resa där de är tvungna till att klara sig själva och när de kommer till 

Sverige möts de av en normalitet som är annorlunda än den de skapat under resan 

(O’Higgins, 2012). Från socialarbetares perspektiv blir barnen omhändertagna och skyddade, 

men detta kan också skapa en problematik i kommunikationen eftersom barnen är vana vid 

att klara sig själv. Inom socialt arbete måste vi därför ha förståelse för denna globala nivå för 

att kunna förstå den problematik som kan komma att uppstå för dessa barn. 

1.1 Problemformulering 
Barn som migrerar uppmärksammas i olika sammanhang, både lokalt, nationellt och 

internationellt. Barn är också aktörer i ett globalt rum och för att kunna förstå detta 

sammanhang förknippat med socialt arbete behöver vi uppmärksamma deras migrations-

erfarenheter i ett bredare sammanhang.  

Barnmigration är inget nytt fenomen. Redan i början av 1900-talet fanns det pionjärer inom 

socialt arbete som lyfte problematiken kring barn som migrerade från Europa till Amerika. 

En av pionjärerna i socialt arbete var Grace Abbott (1917). Hon belyser den särskilda 

problematiken som ensamkommande flickor hade när de migrerade till USA innan och 

under första världskriget. Flickorna hade dåliga villkor och utsattes för faror under resan och 

många försvann spårlöst när de väl nådde USA. Abbott (1917) skriver att unga kvinnor 

(”girls”, förf. översättn., s. 58-59) tog egna initiativ till den långa resan. Hon menade att de 

inte nödvändigtvis reste på grund av fattigdom i hemländerna, utan det fanns också mer 

välbärgade flickor som hade initierat migrationen för att finna sin egen väg i USA. Det fanns 

en del som också bestämde sig för att resa för att kunna ta hand om sina fäder och mödrar 

som var kvar i hemländerna, eller för att se till att deras yngre syskon gavs möjligheter som 

annars fattigdom och isolation hade förvägrat dem. Unga kvinnor migrerade också till 

släktingar eller vänner som tidigare flyttat. Abbott (1917) beskriver att dessa släktingar hade 

vissa obligationer och plikter att se till att flickorna fick arbete och bostad, men så fort de 

hade uppfyllt sin plikt övergav de dem. Flickorna hade miserabla villkor i USA och 

diskriminerades bland annat på arbetsmarknaden. (Abbott, 1917). Abbott (1917) var 
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bekymrad över att de unga kvinnorna var oskyddade under migrationen samt i 

ankomstlandet och hon försöker genom sin studie visa de unga kvinnornas bredare 

erfarenheter, sammanhang och behov. 

Mellan åren 2000 och 2010 fanns det cirka två miljoner internationella migranter som var 

under 20 år (CRC, 2012). Inom socialt arbete lyfts det fram att barnets perspektiv ska gälla i 

alla sammanhang och enligt FN:s Barnrättskonvention har varje barn rätt att utrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Inom FN hade Barnkonventionens 

kommitté under hösten 2012 en konferens där det diskuterades om unga migranters ökning i 

sökandet för överlevnad, trygghet, bättre levnadsstandard, utbildning, skydd mot utnyttjande 

och övergrepp (CRC, 2012). Under konferensen diskuterades också att migrations-

forskningen länge enbart skildrat migration i termer av vuxna män i rörelse. Det är först 

under de två senaste decennierna migrationsforskning börjat uppmärksamma ensam-

kommande barn (Orgocka, 2012). När barnmigranter väl presenterats i litteratur har de ofta 

skildrats som passiva, sårbara och utnyttjade; ett tillvägagångssätt som enligt rapporten lett 

till en felaktig bild vad gäller deras motiv och behov till migrationen (CRC, 2012). White et. 

al. (2011) hävdar att ”barndom”, ur västerländska glasögon, skildras som en tid av oskuld, 

sårbarhet och beroende. Detta har lett till en syn på barn som oförmögna att verka som 

intervjupersoner inom forskning där man istället forskat om dem än med dem. Därför har 

barn som migrerar tenderat att konstrueras på ett sätt som förnekar både deras aktörskap 

och subjektivitet och där man missar det som kännetecknar barns migration.  

Migrationsforskningen har inte helt negligerat studier om barnmigration, men den har ofta 

tenderat att fokusera på ett antal områden. För det första tenderar forskningen att neka barns 

aktörskap samt deras perspektiv. Detta återspeglas i forskning om barnmigranter som en 

särskilt utsatt grupp (Orgocka, 2012; White et. al., 2011). För det andra finns det ett stort 

fokus på barnens "integration" till det ”normala” i det nya landet snarare än hur deras 

transnationalitet kan skapa specifika förutsättningar för deras etablering i ett nytt land (jmf. 

Penn & Lambert, 2009). Forskningen har också en tendens att fokusera på barnens framtid 

som vuxna snarare än på deras erfarenheter som barn som migrerar här och nu (White et. al., 

2011). 

Att förstå barn som aktörer synliggör dem som subjekt inom ramen för olika sociala 

strukturer (de los Reyes & Mulinari, 2005). Detta innebär att barn och ungdomar medverkar 

inom olika sociala sammanhang där de kan vara både passiva och utnyttjade men även 

agerande och sökande. Man kan förstå barnmigranter som aktörer som agerar, skapar och 

mobiliserar både strategier och resurser för att klara sin vardag (Ensor & Gozdziak et. al., 

2010; O’Connell, 2007; Orgocka et. al., 2012; White et. al., 2011).  
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Ensor och Gozdziak (2010) och ett antal andra forskare menar att ensamkommande barn 

kan vara motvilliga att se sig som offer, däremot finns en motsatt uppfattning som innehas 

av bland annat socialarbetare, ofta på grund av att media framställer barnen som just offer 

(Orgocka, 2012; White et. al., 2011). Faktum är att ensamkommande barn ofta skildras i en 

väldigt sårbar kontext. Till exempel kategoriserar FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 

ensamkommande barn som en särskilt sårbar grupp (Orgocka, 2012; UNHCR, 2005). 

Samtidigt som denna bild syftar till att belysa problematiken och underlätta för hjälp och 

assistans till barnen kan det leda till ”offermentalitet”, varigenom ungdomar medvetet 

skildrar sig som utsatta offer för att kunna ta del av internationellt stöd (jmf. O’Higgins, 

2012; Clark-Kazak, 2012a). O’Higgins (2012: 82) refererar till Utas (2005) när hon skriver att 

barnen gör ” […] a manifestation of agency, it is the self-staging as a victim of war to benefit 

from support and assistance”. Utsatthet och aktörskap behöver alltså inte utesluta varandra. 

Aktörer tolkar och agerar i relation till de förutsättningar som finns (Orgocka, 2012).  

Hopkins och Hill (2008) menar att fler studier börjar uppmärksamma migranter som 

transnationella. Mindre fokus har riktats på den roll som barn har i transnationell migration 

tillsammans med de nätverk de skapar med sina erfarenheter av migration och rörlighet 

(White et. al., 2011). När barn är föremål för migrationsforskning tenderar de att ingå i 

forskning om familjer istället för att behandlas som aktiva subjekt och aktörer som tar egna 

initiativ (Hopkins & Hill, 2008; White et. al., 2011). Barn inleder migration och deras 

migration kan skilja sig från när familjer migrerar. När barn migrerar ensamma lämnar de sitt 

sociala nätverk såsom familj och vänner som ger ett traditionellt ramverk av stöd för deras 

utveckling. Orgock (2012) menar att det dock är troligt att barn inte enbart fattar beslut 

baserat på information som tillhandahålls av detta nätverk, utan snarare kan skapa nya sociala 

nätverk som stöttar/hindrar migrationsprocessen och som påverkar den miljö de lever i 

(Brunnberg et. al., 2011; Orgocka, 2012). Barn som migranter initierar och hanterar sin 

migration transnationellt och är med och skapar transnationella sociala rum (Hopkins & Hill, 

2008; Orgocka, 2012; White et. al., 2011).  

I studierna ”Globala familjer” (2007) och ”Transnationella rum” (2007) skildras trans-

nationella perspektiv på migranters liv. Basch, Glick-Schiller & Szanton Blanc (1994: 6) 

definierar transnationalism. 

We define ‘transnationalism’ as the processes by which immigrants forge and sustain multi-
stranded social relations that link together their societies of origin and settlement. We call these 
processes transnationalism to emphasize that many immigrants today build social fields that 
cross geographic, cultural, and political borders.  

Det är alltså ”[…] en process där migranter, genom sina dagliga aktiviteter och sociala, 

ekonomiska och politiska relationer skapar sociala fält som överskrider nationsgränser” 
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(Eastmond & Åkesson, 2007: 11; Gustafson, 2007: 16, förf. översättn.). Från att framförallt 

ha studerat anpassningsprocesser i ankomstlandet har forskningen utvidgats till att även 

inkludera migranters interaktioner och sociala nätverk utanför ankomstlandets gränser (Faist, 

2000; Mulinari, 2009; Wahlbeck, 2002). Det transnationella perspektivet lyfter migranter som 

aktörer och sätter deras gränsöverskridande handlingar i fokus. I de två ovan nämnda 

studierna saknas emellertid barnmigranters perspektiv.  

Migranter knyter band över nationsgränser genom att upprätthålla flera och gräns-

överskridande familjära, ekonomiska, sociala, religiösa, kulturella och politiska relationer. 

Detta innebär också indirekta rörelser såsom varor, idéer, information och symboler, vilket 

benämns som transnationella utbyten. Skillnaden mellan ursprungs- och ankomstland kan 

här bli mer otydlig. Eftersom migrationsprocessen fortskrider blir det allt svårare att 

klassificera länder som antingen sändare eller mottagare (Faist, 2000). Konceptet 

”transnationella sociala rum” bidrar till att bredda ramarna för migrationsstudier till att 

omfatta en spridning av information, symboler och materiella ting, inte enbart människors 

rörlighet, utan ständigt pågående och dynamiska processer som involverar både mikro-, 

meso-, exo- och makronivå (Faist, 2000).  

Barnmigranters ansträngningar för att klara av sin vardag utifrån det förflutna och bygga ett 

nytt liv under en övergångsperiod mellan olika länder kan bli vad Gustafsson et. al. (2012) 

benämner som "ett liv på is". Barnen har genomgått en lång resa där de behövt klara sig 

själva och därmed utvecklats till självständiga aktörer. När de får uppehållstillstånd i Sverige 

möter de en normalitet där de ska skyddas, omhändertas och där deras liv kontrolleras av 

lagsystem och myndigheter. Det kan i samband med dessa omständigheter uppstå en 

problematik i kommunikationen mellan barnen och de olika aktörerna eftersom de utvecklats 

under andra förutsättningar. Barnens rörelse genom olika länder har skapat transnationella 

relationer som vidare utvecklats till transnationella sociala rum (ibid.). I dessa sociala rum är 

de värda att respekteras som självständiga aktörer och dessutom är de beroende av 

varandra/andra.  

Genom att istället undersöka ensamkommande barn som aktörer i olika relationer kan man 

avmystifiera föreställningar om barnen som enbart sårbara och passiva offer för 

omständigheterna och/eller för vuxnas beslut. Trots barns sårbarhet kan de vara aktiva 

beslutsfattare där de bestämmer sin rörlighet, gör motstånd mot stereotypa föreställningar 

och istället skapar nya nätverk där de formas av befintliga möjligheter och strukturer. 

O’Higgins (2012) menar att det finns en risk i att socialarbetare har dessa föreställningar om 

ensamkommande barn då en nedlåtande och förmyndaraktig bild av dem upprätthålls. White 

et. al. (2011) hävdar att socialarbetares aktuella syn på ensamkommande barn medför ett 
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förnekande av barnens aktörskap, vilket på lång sikt kan ge förödande konsekvenser. 

Socialarbetares begränsade förståelse av ensamkommande barns migrationsbakgrund kan 

exempelvis leda till att de kategoriserar dem som ”förtjänar stöd” eller inte baserat på 

perceptionen av deras visibla sårbarhet. 

Socialt arbete handlar om människors vardag och genom barnens perspektiv kan vi få en 

utvecklad och nyanserad bild av deras migration. Studien undersöker därför hur åtta 

ensamkommande ungdomars migration och situation är knutna till transnationella sociala 

rum.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka ensamkommande ungdomars migration utifrån deras 

perspektiv. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka resurser och strategier använder ungdomarna för att klara sin vardag? 

• I vilken mån kan dessa resurser och strategier betraktas som transnationella? 

• På vilket sätt upprätthåller ungdomarna transnationella kontakter när de börjar 

etablera sig i Sverige? 

• Vilken roll spelar dessa transnationella band för ungdomarnas liv? 

• Hur skapar ungdomarna transnationella sociala rum? 

2. Tidigare forskning 
Den aktuella forskningen kring ensamkommande barns migration och transnationella 

erfarenheter utifrån deras perspektiv är sparsam (Orgocka & Clark-Kazak et. al., 2012). 

Innefattar man forskning om ensamkommande barn utifrån andras perspektiv eller forskning 

om transnationell migration med andra grupper finns det dock mer att hämta. Jag har i 

ovanstående text introducerat studier om ensamkommande barn och transnationell 

migration och följande text redovisar dessa fenomen utifrån olika perspektiv, med 

utgångspunkt i både svenska och internationella studier.  

Fokus ligger på barn, men eftersom forskningen om transnationell migration med barn som 

aktörer är begränsad beskrivs transnationell migration också där barn ingår i familjer. 

Forskningen om självständiga barnmigranter förknippat med socialt arbete är också 

begränsat (Hopkins & Hill, 2008). Därför har jag använt mig av annan forskning också. Först 

beskrivs studier utifrån ett sociologiskt perspektiv, utifrån perspektiv på mänskliga rättigheter 

och slutligen utifrån en psykologisk infallsvinkel. Denna forskning tar upp just 

ensamkommande barn. Sedermera beskrivs transnationell migration utifrån ett 
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antropologiskt och etnologiskt perspektiv och med detta utgångsläge lyfts fenomenen med 

ett perspektiv utifrån socialt arbete.  

2.1 Migrationsstudier med barn 
Genom Rädda Barnen Sverige publicerade O ́Conell Davidson & Farrow (2007) en studie 

delfinansierad av SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). De 

hävdar att skildrandet av ensamkommande barn som offer för trafficking och farlig 

smuggling döljer en nyanserad förståelse om barn som migrerar. Vidare menar de att 

forskare enbart fokuserat på barns migration som negativt utan att belysa positiva aspekter 

för barn och dess nätverk. De menar att forskare tenderar att se barn som migrerar snarare 

som offer än som aktörer. De belyser olika motiv som barn haft innan de migrerar, att 

barnens migration sker på eget initiativ. Ett av dessa motiv är barnens behov och önskan att 

få en inkomst, ett arbete och en bättre framtid. Andra motiv är längtan efter utbildning, 

rädslan och/eller erfarenheter av våld och hot, misshandel, sjukdomar, konflikter, korruption 

och politisk instabilitet (ibid.). Helt enkelt önskan om ett bättre liv. 

Anna Lundberg, lektor i mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala politiska studier 

och Emma Söderman, doktorand vid Socialhögskolan i Lund, bedriver ett forskningsprojekt 

där de följer papperslösa ensamkommande barn och ungdomar i Malmö kommun. De 

menar att barnen som sårbar och utsatt grupp behöver höras mer för att forskare ska kunna 

få bättre kunskap. Deras studie fokuserar på barnens och ungdomarnas rätt till hälsa på lika 

villkor (Malmö högskola, 2012-01-30).  

Lundberg och Dahlquist (2012) har studerat ensamkommande barns nuvarande situation i 

Sverige utifrån barns perspektiv. De menar att uppfattningen av barnens situation bland 

annat beror på statusen för deras asylansökan. Barnen beskrev att deras situation var avsevärt 

svårare vid de fall där förekomsten av den svenska asylprocessen hade varit inblandad. Till en 

början verkade barnen nöjda med det faktum att de hade sina mänskliga rättigheter såsom 

bostad, mat och annat stöd. Vid närmare analys kunde författarna se att många barns 

situation var helt och hållet i skuggan av oro för framtiden och det fanns mer behov av stöd. 

Barnen beskrev asylprocessen som mycket oroande. Vissa barn hade inte kunnat gå till 

skolan, vissa kände sig kränkta när myndigheter tvivlade på deras berättelser och flera barn 

blev sjuka efter att deras asylansökan avslogs. Barnen underströk att information från 

myndigheter måste vara tydliga. Lundberg och Dahlquist (2012) anger möjliga förbättringar i 

nuvarande praxis; fortsatt information från myndigheter om asylärendet, mer terapeutisk 

vård samt stöttande kontakt med vuxna och vänner. 
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Hessle (2009) som är psykolog har gjort en longitudinell studie där hon gör en tioårs-

uppföljning av ensamkommande barns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. 

Syftet med studien var att undersöka hur ensamkommande barn hade hanterat nya 

utmaningar och livsvillkor in i vuxenlivet. Hon menar att ungdomarna kan ha migrerat själva, 

men senare rest med andra. De flesta av hennes intervjupersoner hade blivit mottagna av 

släktingar i Sverige genom familjens tidigare transnationella släktnätverk. De som inte hade 

haft sådana kontakter hade haft intention att försöka skapa nätverk på egen hand som ett 

första viktigt steg i etableringen i Sverige. I slutet av hennes studie presenterar hon kort att 

migranterna skapat tvärnationella nätverk och att dessa tycks ha varit av avgörande betydelse 

för deras etablering i Sverige. Hon visar hur unga vuxna kan leva i nära relationer med familj 

och vänner i hemlandet och i andra länder samtidigt som de har ett socialt nätverk i Sverige. 

Detta underlättas av teknikens utveckling då migranterna kan ha både mobilkontakt och 

mailkontakt (ibid.).  

2.2 Transnationell migration 
Eastmond et. al. (2007) menar att migrationsforskningen var begränsad ur ett transnationellt 

perspektiv, ett perspektiv som skildrar processer i globala rum. De publicerade därför en 

antropologisk studie av relationen mellan global migration, transnationella familjer och 

integration. Här undersöker de relationer inom transnationella familjenätverk och vilken 

betydelse dessa har för migranter i både Sverige och i hemlandet. De skildrar olika familje- 

och släktskapsdefinitioner samt kulturella skillnader och likaså normer kring gemenskap, 

rättigheter och skyldigheter som upprätthåller kontakterna. De visar också vad som 

förmedlas och förhandlas genom dessa kontakter.  

Gustafsson et. al. (2012) har gjort en etnologisk studie där de beskriver självständiga 

barnmigranters erfarenheter. Barnen ankom till Sverige mellan 1943 och 2008 och 

intervjuerna ägde rum mellan 2008 och 2011. Den äldste intervjupersonen var runt 70 år och 

den yngste runt 19 år. Författarnas syfte var att lyfta fram intervjupersonernas erfarenheter 

av migration, möten i den svenska nationalstaten och hur förutsättningarna såg ut baserat på 

det förflutna. De fokuserar också i viss mån på migranternas transnationella erfarenheter och 

hur övergångsperioden mellan barndom och vuxenliv har sett ut. De undersökte också hur 

barnens självförtroende var formade genom tillgång till och användning av sociala och 

materiella resurser. För vissa barn kan maximeringen av särskilda resurser för att öka 

självförtroendet (t.ex. dyra kläder) bli en kamp som leder till ett liv i limbo. Socialarbetares 

och fosterföräldrars förväntningar, men också begränsningar för vad barnen får och inte får 

göra, spelar en viktig roll i denna process. Gustafsson et. al. (2012) uppmanar slutligen till en 
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reflektion av betydelsen och vikten av att ungdomar tillåts utrymme att använda sociala och 

materiella resurser i processen för deras identitetsskapande.  

2.3 Migration och socialt arbete 
Melander (2007) beskriver sociala stödformer inom svensksomaliers transnationella 

släktnätverk, ur ett socialt arbetes perspektiv. Då skildrar Melander (2007) hur svensk-

somalier inte enbart anpassar sina liv till den svenska kontexten, utan också till ett 

transnationellt socialt rum bestående av deras globalt spridda släktnätverk. Det som 

upprätthåller de sociala banden här är likaså normer för både rättigheter och skyldigheter för 

socialt stöd – ett slags informellt men ofta gediget socialt försäkringssystem. Melander (2007) 

återger att somaliers transnationella nätverk gestaltar sig både materiellt och icke-materiellt. 

Vidare menar hon att skyldigheterna avseende ekonomiskt stöd blir betydligt tydligare än 

rättigheterna. Detta kan bero på att möjligheten till välfärd är påfallande olik mellan de som 

bor i Sverige och de som bor i Somalia och dess angränsande länder. Eftersom familjen 

betyder mycket så kräver detta ideliga prioriteringar för migranterna och hur de ska använda 

sin budget. Av olika anledningar kan detta ofta leda till svårigheter för migranten och ibland 

konflikter. Det kan exempelvis handla om valet mellan lågavlönat arbete eller utbildning som 

leder till varaktigt arbete (ibid.). Liksom Melanders (2007; 2009) studier finns det ett flertal 

andra studier som behandlar det transnationella perspektivet i förhållande till bland annat 

arbetsinvandring och anhöriginvandring (jmf. Lutz & Palenga-Möllenbeck, 2011; Moskal, 

2011; Grillo & Mazzucato, 2008). Det är emellertid knapert med det transnationella 

perspektivet i förhållande till unga migranter, och i synnerhet när det gäller ensam-

kommande barn. 

Brunnberg et. al. (2011) har presenterat en forskningsöversikt av ensamkommande barns 

bakgrund i hemlandet och de orsaker som ledde till migration, hälsoerfarenheter, 

mottagandet i ankomstlandet samt inkluderande och exkluderande processer. De påtalar 

också den begränsade forskningen kring ensamkommande barns migration och livssituation, 

i synnerhet inom socialt arbete. Det är först i denna forskningsöversikt som man får en 

nyanserad bild av ensamkommande barns situation i Sverige utifrån socialt arbete, men inte 

med ett fokus på transnationella sociala rum. 

O’Higgins (2012) arbetar med evidensbaserade sociala interventioner för unga migranter i 

Storbritannien. Hon menar att många unga migranter stöter på svårigheter i mötet med 

socialarbetare. Hennes studie beskriver att unga migranter medvetet kan uppfylla 

förväntningar om deras utsatthet för att dra nytta av större stöd från socialarbetare. När de 

inte tydligt visar sårbarhet nekas de istället stöd från socialarbetare, stöd som de egentligen är 
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lagligt berättigade till. Socialarbetare misslyckas också med att beakta unga migranters 

förmågor och förstå hur varje individ kan vara sårbar. Ungdomarna i O’Higgins (2012) studie 

påtalade att de kunde vara sårbara i vissa situationer, men att de likväl har kunskapen om 

deras behov och rättigheter och är därmed kapabla till att fatta beslut om sina liv. 

Hopkins och Hill (2008) undersöker ensamkommande barn som aktörer genom att fokusera 

på deras erfarenheter från hemlandet samt upplevelser och berättelser från deras migration 

till Skottland. De menar att det är viktigt att få en detaljerad bild av ungdomarnas upplevelser 

för att socialarbetare ska kunna utveckla, förbättra och visa känslighet för tidigare 

erfarenheter av de berörda ungdomarna. De poängterar också att det sociala arbetet bör 

möta de behov som uppstår i takt med ungdomarnas transnationella förflyttning. Detta 

kräver att socialarbetare tillägnar sig sociala, kulturella och känslomässiga anpassningar vid 

barnens ankomst utan familj och vänner. Dessutom kan socialarbetaren genom denna 

undersökning förbättra socialarbetares förståelse av just migrationen och de nätverk som 

bedrivs under sådana processer (ibid.).  

2.4 Min studie i relation till forskningsfältet 
Ovanstående studier har som utgångspunkt att forskning och professionellt arbete måste 

börja se ensamkommande barn som aktörer som agerar och skapar strategier för att klara 

dels migrationen, dels livet i det nya landet. En annan del av den aktuella forskningen 

fokuserar på betydelsen av att införliva det transnationella perspektivet i människors 

migration för att lyfta dem som aktörer och sätta deras gränsöverskridande handlingar i 

fokus. I tidigare forskning har det transnationella perspektivet inte åsidosatts i förhållande till 

barnmigration, men min ambition är att genom ett konkret tillvägagångssätt fokusera på hur 

transnationella sociala rum skapas i ungdomarnas vardag, utifrån deras perspektiv. Målet är 

att undersöka hur de skapar och upprätthåller dessa rum samt vilken roll transnationella band 

spelar för deras liv. Vidare vill jag förstå variationer i hur deras vardag och sociala processer 

konkret utvecklas av dessa transnationella sociala rum.  

3. Kategorin ”ensamkommande barn”  
När man inom forskning och politik talar om barnmigranter använder man ofta termer som 

”separerade minderåriga” eller ”ensamkommande flyktingbarn”, termer som medför en bild 

av barnen som maktlösa och sårbara. Denna konceptualisering återspeglar inte den komplexa 

verkligheten där sårbarhet kan vara dynamiskt vid olika relationer och sammanhang för unga 

migranter. Clark-Kazak (2012b) menar att många självständiga ungdomar som migrerar 

utvecklar en stark känsla av solidaritet, ibland baserat på släktskap och alltid på gemensam 
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etnicitet. Hon hävdar emellertid att ungdomarna inte är en homogen grupp, utan det finns 

maktasymmetri mellan ungdomarna där kön, social utveckling, utbildning och klass spelar 

roll. Vidare påverkar dessa faktorer ungdomarnas nyanserade migrationserfarenheter. 

Uppmärksammar man unga migranters aktörskap så belyser man att de har förmågor att 

delta meningsfullt i konstruktionen av sin vardag samt kapacitet till anpassning och 

motståndskraft vid olika situationer. Dessutom kan ungdomarnas liv utan sina föräldrar 

medföra möjligheter och vissa ungdomar väljer till och med medvetet att migrera utan sina 

föräldrar och föredrar istället att leva tillsammans med jämnåriga (ibid.). 

I denna studie har jag som ambition att kontextualisera barnmigranters erfarenheter inom 

bredare sammanhang där även deras sociala nätverk finns. Det är också viktigt att medge att 

barns migrationsbeslut inte fattas helt oberoende från bredare sociala relationer, strukturer 

och nätverk (Clark, 2007). Barnmigranter har många gånger ett utspritt nätverk som de 

skapat under dynamiska rörelser. De påverkar dessa sociala nätverk samtidigt som de själva 

blir påverkade av de olika relationerna. Däremot bör det markeras att dessa sociala nätverk 

inte genomgående är av positiv eller skyddande karaktär (jmf. Bossin & Demirdache, 2012).  

4. Teoretiskt ramverk 
I kommande avsnitt beskrivs det transnationella perspektivet samt transnationella sociala 

rum. Transnationell migration leder till social förändring i både ursprungsländerna och i 

ankomstlandet. Det finns en dynamik i dessa sociala förändringar som kan skapa både sociala 

möjligheter och sociala problem. När socialarbetare inte besitter kunskap om att 

transnationella sociala rum kan existera finns det risk för att vi i vårt arbetssätt blockerar eller 

förbiser möjligheter och resurser vilket kan leda till kontraproduktivt problemskapande. 

Förändring är i vissa avseenden smärtsamt, men ett transnationellt perspektiv kanske kan 

bidra till en annan och mer nyanserad förståelse av unga migranters erfarenheter, 

förutsättningar och villkor. 

4.1 Transnationella sociala rum 
Det som kännetecknar migration är rörlighet. I det transnationella perspektivet betonar man 

en pågående process som ofta medför frekvent eller periodmässig rörlighet mellan olika 

länder (Gustafson, 2007). Portes (2012) hävdar att migranter behåller intensiva sociala band 

både med sina familjer, vänner och andra gemenskaper. Begreppet "transnationalism" 

används för att uttrycka denna intensiva kommunikation, information och resurser mellan 

olika länder.  
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Globaliseringen leder till migranters snabba spridning av så kallat transnationella 

gemenskaper (Vertovec, 2009). Dessa gemenskaper kan bli ett allt viktigare sätt att organisera 

aktiviteter, relationer och identitet för det växande antalet migranter med anknytningar i två 

eller flera länder (Faist, 2000). Levitt och Glick-Schiller (2004) hävdar att det ökande antalet 

människor i olika länder inte kan förstås genom att enbart titta på vad som händer inom de 

nationella gränserna. Det transnationella perspektivet bidrar till en annan förståelse av 

migranters erfarenheter och livsvillkor (Eastmond et. al., 2007).  

Trots att mindre uppmärksamhet ägnats åt just transnationella sociala rum så är det inget nytt 

fenomen, det har alltid funnits gränsöverskridande länkar över nationella gränser (Faist, 

2000). Transnationella sociala rum brukar hänvisa till varaktiga band av geografiskt rörliga 

personer, nätverk och organisationer som är gränsöverskridande över flera nationalstater. 

Dessa globala rum av flöden omfattar inte bara den kroppsliga rörligheten av personer, utan 

också flera transaktioner av idéer, penningförsändelser, varor, symboler och kulturella 

normer (ibid.). 

Utan att använda begreppet ”transnationalism” introducerade Webber (1963) idén om 

individer och grupper som skapar gemenskap utan närhet (”communities without propinquity” 

förf. översättn.). Han menar att städer är som kluster av bosättningar med den urbana sfären 

av sina medborgare som bestäms av sociala band och ekonomiska nätverk i en ”Non-Place 

Urban Realm”. Han reflekterar över stadsutvecklingen i en snabbt växande kommunikation 

och rörlighet och menar därför att fokus bör ligga på både fysiska och informativa 

kopplingar/anslutningar snarare än på enbart fysisk transport. Mot bakgrund av nya former 

för kommunikation hävdar Webber (1963) att koncentrerade och täta städer inte 

nödvändigtvis behöver vara mer önskvärt än relativt spridda bosättningar. 

Faist (2000) hävdar att genom global migration uppkommer transnationella band av både 

social och symbolisk karaktär. Dessa band måste vara tillräckligt intima för att kunna 

upprätthållas. De sociala och symboliska banden skapar en unik möjlighet för utvecklingen 

av transnationella sociala rum mellan människor i ”mellanrummen” till två eller flera olika 

nationalstater. Faist (2000) menar att de sociala banden är de hållbara relationerna som 

sträcker sig transnationellt. De symboliska banden förklaras däremot i en större kontext och 

är nödvändigtvis inte kopplade till direkta relationer. Dessa större kontexter kan exempelvis 

vara gemensamma minnen eller förväntningar på framtiden.  

Faist (2000) hävdar att transnationella sociala rum för det första indikerar att migration inte 

är något bestämt och bestående och att transnationella liv i sig kan komma att bli en strategi 

för överlevnad och förbättring. För det andra visar transnationella sociala rum att migranter 
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som etablerat sig en längre tid i ett annat land än hemlandet ständigt upprätthåller starka 

transnationella band. Dessa länkar kan vara av mer informell karaktär, såsom familjelänkar, 

som i olika grad undkommer kontrollen av inblandade nationalstater (ibid.).  

Urry (2000) utvidgar rörlighetsbegreppet genom att skilja på kroppslig rörlighet (ex. resor), 

virtuell rörlighet (ex. genom internet, mobil o.s.v.) och imaginär rörlighet (ex. intryck från 

TV, radio, massmedier o.s.v.). Faist (2000) och Vertovec (2009) hävdar också att den 

kroppsliga rörligheten sker på mycket olika villkor eftersom detta kräver resurser. Bland unga 

migranter kan därför daglig transnationalism ske genom digital kommunikation, såsom 

internet. De skapar ett alternativt socialt rum där migranter även kan få en känsla av att alla 

faktiskt är ”tillsammans” även om de egentligen inte befinner sig på samma plats rent fysiskt 

(Vertovec, 2009). 

Faist (2000) hävdar att föreställningen om enbart en nationalstat som självklar grund för 

människans identitet inte stämmer. Utifrån det transnationella perspektivet behöver 

migranter såtillvida inte endast vara uppslitna från en social och historisk kontext, utan kan 

vidmakthålla ekonomiska, politiska, sociala och kulturella band till hemlandet samt till andra 

medlemmar genom transnationella gemenskaper (Faist, 2000; Eastmond & Åkesson, 2007; 

Basch et. al., 1994).  

Utgångspunkten i Faists (2000) teori är just begreppet transnationella sociala rum. Faist (2010) 

konstaterar att begreppet socialt rum i synnerhet är användbart för att visa mervärdet av 

samarbeten över nationsgränser. Vidare menar han att socialt rum har försummats under 

flera decennier inom samhällsvetenskap. Han hävdar att det finns en signifikant skillnad 

mellan sociala fält/områden/platser (social fields) och sociala rum (social spaces). Han 

beskriver skillnaden på följande vis: 

Space here does not only refer to physical features, but also to larger opportunity structures, the 
social life and the subjective images, values, and meanings that the specific and limited place 
represents to migrants. Space is thus different from place in that it encompasses or spans 
various territorial locations. It includes two or more places. Space has a social meaning that 
extends beyond simple territoriality; only with concrete social or symbolic ties does it gain 
meaning for potential migrants (ibid, sid. 45-46). 

Faist (2000) framhäver att det finns tre fördelaktiga villkor för att transnationella sociala rum 

ska skapas och förbli varaktiga. Förutsättningarna för bevarandet av transnationella band 

inkluderar (1) regelbunden och varaktig långväga kommunikation och/eller resor, (2) 

kontroversiell politisk minoritet i hemländerna samt (3) upplevd diskriminering hos 

migranterna i mottagarlandet, med hjälp av frånvaron av påtvingad assimilering och kanske 

även generös mångkulturell politik (Faist, 2000). Om migranter inte inkorporeras såsom de 
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förväntat i ett nytt samhälle vänder de sig till det de hade i de ursprungliga hemländerna 

(Andersson et. al., 2005). 

Vid förekomsten av sociala/symboliska band som utgångspunkt identifierar Faist (2000) tre 

typer av transnationella sociala rum: samhörighetsgrupper (kinship groups), transnationella 

förbindelser (transnational circuits) samt transnationella gemenskaper (transnational communities):  

 (1) Samhörighetsgrupper sker mellan små grupper och baseras på länkar av 

ömsesidighet, vilket kan ses i form av exempelvis remitteringar eller socialt och moraliskt 

stöd familjemedlemmar emellan. Dessa transnationella stöd sker från olika håll och inte 

enbart från en riktning. Relationerna i transnationella samhörighetsgrupper är alltså aldrig ett 

nollsummespel, d.v.s. att den enskilde migranten endast är den som mottar stöd utan också 

ger stöd. Mellan migranten och de som stannar kvar i hemlandet kan dessa remitteringar ses 

som ett slags informellt ekonomiskt/socialt skyddsnät. Känslor av lojalitet till familjen och 

ursprungslandet är en viktig faktor bland många migranter. Man kan skildra detta fenomen 

som en grupp i ”skuggan” - det omfattar samtliga personer, vars huvudsakliga åtaganden och 

skyldigheter är för en viss grupp, men som för närvarande inte finns samtidigt under ett 

hushåll. Faist (2000) hävdar också att de personer som är involverade i detta transnationella 

sociala rum ofta är högutbildade och talar flera språk. 

 (2) Transnationella förbindelser kännetecknas av en ständig rörlighet för varor och 

information som flödar mellan sändar- och mottagarland genom olika utbyten, det vill säga 

instrumentell ömsesidighet. Här använder migranter initierade personers fördelar såsom 

språkkunskaper samt av vänner och bekanta utomlands för att etablera ett fotfäste (Faist, 

2000). 

 (3) Slutligen bygger transnationella gemenskaper på den diffusa solidaritet som utgår från 

en delad uppfattning om kollektiv identitet. Migranterna är anknutna genom täta och starka 

sociala och symboliska band över tid och rum till mönster av nätverk som involverar två eller 

fler nationalstater (Faist, 2000). Gemenskap (tyskans Gemeinschaft) ”encompasses all forms of 

relationship which are characterized by a high degree of personal intimacy, emotional depth, 

moral commitment, social cohesion and continuity in time” (Nisbet, 1966: 47). För att 

transnationella gemenskaper ska uppstå krävs det att solidaritet når bortom snäva 

samhörighetsgrupper. Denna ”gemenskap utan närhet” kräver inte nödvändigtvis att 

personerna lever i två olika länder samtidigt och kommunicerar i ett globalt rum. Det som 

istället krävs är länkar genom utbyte, ömsesidighet och solidaritet för att uppnå en hög grad 

av social sammanhållning och en gemensam föreställning av symbolisk och kollektiv identitet 

(Faist, 2000). 
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Transnationella gemenskaper kan uppstå på olika nivåer. Den mest grundläggande 

gemenskapen är i byar i ursprungs- och mottagarland som ansluter sig genom omfattande 

former av solidaritet över långa tidsperioder. Transnationella gemenskaper kan också vara av 

större slag, främst länkade av symboliska band av gemensam etnicitet eller nation. Till 

exempel kan migranter som varit med om politisk förföljelse eller diskriminering i sina 

hemländer försöka utveckla och upprätthålla täta transnationella band (Faist, 2000). Faist 

(2000) hävdar att framväxten av förbättrad kommunikationsteknik innebär att transnationella 

gemenskaper idag är mer omfattande än någonsin. Den tekniska utvecklingen har också 

befriat samhällen från ramarna för territoriellt begränsade områden. 

De transnationella sociala rummen kan vara ekonomiska, politiska och kulturella. Det finns 

tre olika former av den ekonomiska transnationalismen: (1) remitteringar från 

arbetsmigranter, (2) tillväxten av migranters olika verksamheter genom ömsesidighet dem 

emellan samt (3) transnationella verksamheter genom utbyten baserade på skyldigheter och 

initierade personers fördelar (Faist, 2000).  

Den politiska transnationalismen innebär att migranter kan använda mottagarlandet för 

politiskt arbete i hemlandet. Transnationella sociala och symboliska band har fått särskild 

betydelse för migranter som mobiliserar och kämpar för politisk förändring i ursprungs- och 

ankomstland. Somliga migranters vision om ett hemland som ännu inte skapats är en 

kraftfull och viktig komponent i utvecklingen av transnationella gemenskaper. Inom den 

politiska transnationalismen finns det ett nära utbyte av personer mellan ursprungsländer och 

ankomstland och frekvensen av sociala band ökar ju svårare situationen är, för både personer 

i ursprungsländerna, i ankomstlandet och i andra immigrationsländer. Solidariteten utökas 

alltså så länge politiska svårigheter består. Några av de använda resurserna kan vara tidningar, 

radio, telefon, internet, film och musik (Faist, 2000).  

Med hjälp av ständig gränsöverskridande kommunikation kan kulturella fenomen från både 

ursprungsländer och ankomstland användas genom transnationella gemenskaper (Faist, 

2000). Barnmigranter kan agera i och med att de på ett gränsöverskridande sätt överför 

kulturella normer mellan olika länder. Detta betyder inte nödvändigtvis att de känner sig 

klämda mellan två olika länder eller att de blivit ”rotlösa” och automatiskt förlorat sin 

identitet, tradition och kultur. Ett transnationellt förhållningssätt flyttar fokus från frågan om 

att migranter "förlorar" eller "behåller" sin kultur, till hur de upplever sociala band, grupper 

och organisationer i transnationella sociala rum, en så kallad transkulturell mélange (ibid. sid. 

226). Faist (2000) menar att migranters transnationella sociala rum istället ger upphov till en 

ny form av gemenskap. Migranter skapar alltså denna kollektiva identitet under 

migrationsprocessen. Genom deras migrationserfarenheter utvecklas en indikation för en s.k. 



21 	  

synkretisk identitet, en ny identitet, i det transnationella rummet mellan ursprungsländer och 

ankomstland. Dessa synkretiska identiteter utvecklas genom både ursprungsländernas, de 

korsade ländernas och ankomstlandets inslag för den kollektiva identiteten. Identiteten kan 

gälla olika roller, förbindelser, grupper och organisationer. Därför hade man kunnat se just 

ensamkommande barn som en sådan grupp, en subkultur, som förnimmer kollektiv identitet 

(Faist, 2000). I kommande analys kan man se hur denna identitet även formas genom och 

mellan ungdomarna. 

Kollektiv identitet kan te sig på olika sätt, antingen genom remitteringar mellan mindre 

samhörighetsgrupper eller på synligare sätt där exempel såsom uppbyggnad av moskéer i 

Sverige eller grundande av kulturella organisationer ingår (Faist, 2000). Det kan också uppstå 

vissa problem vid kollektiv identitet i transnationella sociala rum. Faist (2000) hänvisar till 

unga muslimers sociala problematik i Tyskland. Han menar att många unga muslimer från 

Turkiet som lever i Tyskland upplever en känsla av diskriminering på arbetsmarknaden och 

inom utbildningssektorn. Ju starkare denna diskriminering upplevs i takt med högre 

benägenhet att sprida och föra vidare "traditionella värderingar" från hemlandet, desto större 

är sannolikheten att dessa ungdomar också utvecklar chauvinistiskt beteende genom att 

använda våld som ett medel inom politik (ibid.).  

Detta mönster kan ses i förortsområden till storstäderna i Sverige, vilket förstärkts av den 

mediala diskursen (Frick, 2005). Arbetslösheten bland unga migranter i dessa förorter är hög 

vilket lett till kollektiva våldsyttringar i form av bilbränder och sabotage av allmänna 

kommunikationsmedel som exempelvis stadsbussar. Förstärks bilden av förorterna som 

våldsbenägna platser så ökar den allmänna aversionen från resten av samhället, vilket i sin tur 

leder till ytterligare frustration bland dessa ungdomar (ibid.). Samhället utanför dessa förorter 

tenderar att skapa en stereotyp kopplad till etnicitet, religion, ras och/eller kriminalitet som 

ytterligare bidrar till att försämra villkoren och möjligheterna för de mest åsidosatta och 

marginaliserade invånarna i förorterna. Slutsatsen är att de sociala spänningarna växer, då 

denna situation även förstärker unga migranters kollektiva identitet som mynnar ut i ett ”Vi 

& Dem”-tänk gentemot ”de övriga” (Sernhede, 2005). Andersson (2005) menar att unga 

migranter vid storstäder ofta delar upplevelsen av att bli sedd och behandlas som andra och 

detta blir mest tydligt när det yttrar sig genom solidaritet och gemensamma identifikationer. 

För att göra motstånd mot exempelvis diskriminering och rasism går ungdomarna ihop i 

gäng. Många ungdomar definierar en ”man” som en person som slår tillbaka, många gånger 

fysiskt. Detta blir i sin tur en strategi för erkännande i gruppen och även en symbol för 

styrka. De använder sina kroppar – med sin hotfulla attityd och närvaro i offentliga miljöer, 

vilket innebär en vilja att använda våld som ett sätt att slå tillbaka. Deras atletiskt utvecklade 
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hållning och hur deras kläder formar kroppen, tillsammans med deras kollektiva närvaro i det 

offentliga rummet, signalerar ett faktiskt hot (ibid.). 

Medan transnationalism har många påtagliga möjligheter för migranters etablering i 

mottagarlandet samt relationer mellan nord-syd, finns det alltså också svårigheter. Vad som 

kan verka som fördelar för migranter - såsom tillgång till förmånligt utbildningssystem eller 

ankomstlandet som säker grund för politiskt arbete i hemlandet - kan också bli en slags fälla 

för andra, något som hindrar människor från att göra mer framgångsrika val inom de 

områden som (delvis) har blivit deras nya hem (Faist, 2000). Ett annat hinder kan bli just det 

sociala arbetet som skildrar unga migranters sårbarhet och extra behov av vård och omtanke, 

men som därmed implicit förnekar deras fulla förmågor och människovärde som aktörer 

över sitt eget liv (O’Higgins, 2012) samt förstärker deras kollektiva identitet gentemot andra 

ungdomar (Sernhede, 2005). Det sociala arbetets okunskap kring detta fenomen blockerar 

alltså ungdomarnas potential och istället för att institutioner ska utgå från något lokalt bör de 

snarare utgå från transnationellt tänkande. Kunskapen om transnationella företeelser spelar 

alltså en viktig roll inom socialt arbete.  

En del studier beskriver konsekvenserna av globalisering och internationellt socialt arbete, 

men relationen mellan transnationalitet och professionellt socialt arbete har däremot inte 

blivit väl utforskad (Faist, 2010; Furman, Negi, & Salvador, 2010; Vertovec, 2004). Faist 

(2010) hävdar att de flesta transnationella analyser har fokuserat på migrerande metoder, men 

att de har försummat omvandlingen av institutioner i transnationella rum och hur dessa 

förändringar interagerar med migranters transnationella liv. Vertovec (2004) hävdar att detta 

perspektiv stegvis börjar uppenbaras eftersom vi ser att migranter bidrar till att bredda, 

förstärka och intensifiera pågående transnationella processer.  

Unga migranters transnationella problematik kan röra sig om exempelvis identitetsproblem 

där de känner sig klämda mellan nationer/kulturer, språk, utbildningssystem och 

uppfostringstraditioner och därmed hamnar i en dubbelt marginaliserad position (Vertovec, 

2009; Eastmond et. al., 2007). De unga migranternas avbrott eller avsked från familj, 

kompisar och gemenskap kan leda till psykiska problem såsom sorg, ensamhet, stress, 

minskad självkänsla och depression. Erfarenheterna från resan kan vara svåra då många barn 

upplever diskriminering, fångenskap, våld, tortyr och dödsfall (Potocky, 2010). Vertovec 

(2009) menar att det bland ensamkommande barn finns en hög depression och förtvivlan 

eftersom de saknar familjen och hemländerna, därför använder de olika strategier för att 

dämpa denna smärta och ångest. Likaså kan unga migranter bli stressade av familjens 

förväntningar på att de ska ”lyckas” i det nya landet samt på att de, i vissa fall, ska återbetala 

skulden från familjens ekonomiska bidrag till migrationen (Jokisch & Kyle, 2010). Wolf 



23 	  

(2002: 284-285) kallar dessa transnationella konflikter för ”emotionell transnationalism” och 

hon betonar ”Although families create the ties that bind and bond, they can also be sites of 

intense conflict and contradiction”. Detta är en realitet som kan förstärkas när relationerna 

upprätthålls transnationellt och som kan leda till sociala och familjära problem för 

ungdomarna. Eftersom barnen som transnationella migranter ökar sin ”globala närvaro” blir 

lokala och regionala problem också internationella problem som påverkar olika länder. Detta 

förändrar förutsättningarna för det sociala arbetet (Mohan & Clark Prickett, 2010). 

5. Metodologiska överväganden 
I detta avsnitt beskriver jag vägen fram till studiens resultat och redogör för den empiri som 

ligger till grund för min analys. Studien bygger på semistrukturerade och tematiserade 

intervjuer med självständiga barnmigranter. I avsnittet diskuterar jag de metodologiska 

överväganden som jag gjort i samband med empiri- och analysarbetet och slutligen beskriver 

jag etiska utmaningar i forskning med migranter. 

5.1 Mina utgångspunkter 
Kunskapssökandet inom det valda området tar sitt avstamp i något subjektivt upplevt för 

mig. Jag har arbetat med ensamkommande barn genom handledning på ett ungdoms-

boende, och har också internationell erfarenhet av socialt arbete där jag arbetat med 

migrerande barn och ungdomar i Indien. Det faktum att jag har denna erfarenhet ser jag inte 

som något hinder i kunskapssökandet, utan snarare som en av de nödvändiga 

förutsättningarna för utvecklingen av studien. På det ungdomsboende som jag arbetar på har 

jag ständigt fascinerats av hur ungdomarna dagligen, genom olika medel, upprätthåller och 

utvecklar sin relation med sin familj och andra ungdomar i olika länder.  

Som forskare inom samhällsvetenskap utgår jag framförallt från andra människors 

erfarenheter, men samtidigt spelar mina erfarenheter och min egen bild av verkligheten in. 

Forskningsresultatet kan alltså inte skiljas från forskningsprocessen och forskaren (Neuman, 

2003). I forskning med människor förespråkar man ofta forskarens utifrånperspektiv med ett 

distanserat och ”objektivt” undersökande. Forskning kan dock inte ses som objektiv utan 

bör snarare ses som influerad av den sociala kontext som den är producerad i. I linje med 

Eliasson-Lappalainen (1995), tror jag att det är viktigt att ha båda synsätten i åtanke, där såväl 

närhet och engagemang som distans och neutralitet ingår, särskilt i forskning med barn. 

Genom en ständig reflektion över min egen närvaro i forskningsprocessen tar jag ansvar för 

min position och subjektivitet och kan således på ett ödmjukt sätt förmedla den kunskap jag 

fått. 
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Det transnationella perspektivet lyfter migranter som aktörer och sätter deras 

gränsöverskridande handlingar i fokus (Faist, 2000). Jag ser barn och ungdomar som 

kraftfulla och inflytelserika aktörer, men att mycket av detta också handlar om mognad och 

ansvar. Å andra sidan har omvärldens strukturer fasta ramar och självfallet finns det 

regelverk som individer inte har så lätt för att undkomma. Emellertid använder människor 

resurser samt utvecklar strategier för att kunna kringgå de luckor som finns. Människan 

begränsas inte heller till strukturer inom en nation, utan förhållanden sträcker sig 

transnationellt och påverkar människor i ett alltmer globaliserat samhälle (Vertovec, 2009). 

Eftersom jag förutsätter att barns agerande och självständighet inte utesluts av dynamisk 

utsatthet och sårbarhet innebär det också att de kan utvecklas olika under olika betingelser 

(jmf. Eliasson-Lappalainen, 1995). Det kräver också att jag som forskare erkänner dem som 

både beroende av varandra/andra samt värda att respekteras som autonoma personer. 

5.2 Val av metod 
Det transnationella perspektivet inom migrationsforskning grundas i stor omfattning på 

empiriska undersökningar av migranters erfarenheter och därför har jag valt ett kvalitativt 

kunskapssökande (jmf. Faist, 2000). En ytterligare anledning till att använda en kvalitativ 

ansats är just studiens syfte att undersöka ensamkommande barns migrationserfarenheter, 

utifrån deras perspektiv. Målet är att undersöka vilken roll transnationella sociala rum spelar 

för barnens liv, hur deras vardag påverkas av dessa processer. För att kunna fånga denna 

dynamik har jag, med en primärt deduktiv tankeprocess, valt att göra tematiska och 

semistrukturerade intervjuer med barn som migrerat själva.  

Att beskriva ungdomars migration utifrån deras perspektiv innefattar ett fokus på vardagliga 

detaljer. Att beskriva det som framstår som trivialt i ungdomarnas vardagliga liv förtjänar att 

studeras eftersom det kan medföra förklaringar i större sammanhang; det kan också förklara 

vad det är som sker i en viss situation (jmf. Bryman, 1997). Däremot är det också viktigt att 

komma ihåg att en intervju enbart ger en ögonblicksbild av intervjupersonens erfarenheter, 

det ger en konstruerad situation.  

5.3 Empiri och tillvägagångssätt 

Forskningsprocessens utveckling och fördjupning 
Jag påbörjade materialinsamlingen under vintern 2012 och avslutade den under våren 2013. 

Vid forskning styr etablerade kategorier urvalet av ett material och hur vi senare skapar 

frågeställningar. I början av materialinsamlingen var jag inställd på att begränsa 

undersökningen till enbart ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) 
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eftersom jag inte ville fokusera på asylsituationen. Vid en av intervjuerna fick jag dock klarhet 

om att ungdomen hade sökt asyl men fått avslag och levde därför utan papper. Av olika skäl, 

inte minst på grund av respekt för den intervjuade, avbröt jag inte samtalet och efter 

intervjun kände jag att det tidigare urvalet var onödigt eftersom jag senare fick ett rikare och 

mer nyanserat material. Väl på fältet fick jag alltså ett material som ifrågasatte den tidigare 

gränsdragningen och som berikade materialet ytterligare. Jag återkommer till detta senare i 

analysen.  

De barn som är med i studien var under 18 år när de anlände till Sverige. Hädanefter 

använder jag emellertid också benämningen ungdomar eftersom mina intervjupersoner själva 

definierar sig som ungdomar. Åldersspridningen på ungdomarna är mellan 16 och 19 år. Jag 

försökte göra intervjuerna på ungdomarnas villkor och de tog vardera mellan en till två 

timmar. Den maktobalans som oundvikligen skapas mellan forskaren och intervjupersonen 

ville jag försöka förhindra genom att skapa en atmosfär som vidare underlättade samtalen. 

Därför var det viktigt att ge den ”makt” jag kunde ge till ungdomarna, såsom att de fick 

bestämma tid och plats för intervjuerna. Följden av att ungdomarna själva uppmuntrades till 

att välja plats för intervjun på en för dem känd arena, är att jag har fått inblick i både 

hemmiljöer och föreningsmiljöer. Att träffas på en arena där ungdomen kände sig hemma 

och där jag var en gäst kändes också som en bra utgångspunkt då ”hemmaarenan” sprider 

trygghet för intervjupersonen (jmf. Johansson, 2013). För att exemplifiera ovanstående 

uppdagades en intressant situation under min första intervju. Då var jag och min handledare 

bjudna till en somalisk förening där Abdi brukar vistas. Innan intervjun var jag lite orolig för 

att vi som två socialarbetare skulle inta en alltför maktingivande roll. Istället visade Abdi sin 

självsäkerhet genom att med säkra och medvetna steg gå till kontorsstolen bakom 

skrivbordet, intog en välkomnande roll och bad oss att slå oss ned på varsin trästol. Detta 

medförde till att Abdi möjligen blev mer säker i situationen eftersom vi vistades på hans 

hemmaarena. Enbart två intervjuer utfördes i ett samtalsrum vid ett universitetsområde. 

Detta berodde på att intervjupersonerna inte ville att andra i deras nätverk skulle känna till 

intervjun, men att de samtidigt ville ha en lugn atmosfär runtomkring sig. För att eftersträva 

symmetri mötte jag emellertid upp dessa två ungdomar vid neutrala platser innan vi 

tillsammans gick till intervjuplatsen.  

För varje intervju använde jag en intervjuguide med olika teman som utgångspunkt. Att 

använda en intervjuguide var ett sätt att både bearbeta och få kunskap från intervju-

erfarenheterna samt att förbereda nästkommande intervju genom att tänka igenom det jag 

ville fråga. Under intervjuerna följde jag inte intervjuguiden till punkt och pricka, utan 

intervjupersonernas tankar kunde emellanåt ”vandra iväg”. Så länge samtalen handlade om 
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de teman som jag ville diskutera var detta enbart något som berikade materialet (jmf. 

Bryman, 1997).  

Innan intervjuerna var jag tydlig med vilken roll jag hade som intervjuare, men även att jag 

har både nationell och internationell erfarenhet av socialt arbete beträffande 

migrationsfrågor. Under samtalen var det någorlunda lätt att få intervjupersonerna att prata 

och dela med sig av sina erfarenheter. Aspers (2007) hävdar att forskarens frågor enbart kan 

tas upp utifrån den förkunskap och insikt om området som hon har vid intervjuerna. Genom 

följdfrågor bekräftade jag att jag förstod vad ungdomarna pratade om och då blev många 

samtal mer nyanserade, särskilt med de ungdomar som ursprungligen kommer från 

Afghanistan. När jag hänvisade till mina egna erfarenheter liksom min vardagskunskap 

upplevde jag att min bakgrund kunde väcka ungdomarnas intresse, liksom att vi då hittade 

gemensamma nämnare (jmf. Johansson, 2013). Det kunde handla om triviala saker såsom 

matkultur, film/dans och relationer. Aspers (2007) menar att ledigare samtal innan en 

intervju kan minska intervjupersonens känsla av obehag eller blyghet inför en intervju. Jag 

tror att den allians som många gånger skapades med intervjupersonerna också medförde till 

att de ville introducera mig vidare till andra ungdomar som ville vara intervjupersoner. 

Samtidigt försökte jag påminna mig själv om att anpassa mig till varje intervjuperson så att 

inte samtalen blev slentrianmässiga.   

Efter en del erfarenhet känner jag att det är viktigt att vara extra lyhörd och ägna tid åt att 

ställa följdfrågor för att förstå vad en person med annan kulturell bakgrund och 

språktillhörighet har som åsikt att uttrycka. Ibland var det på grund av språkbrytning svårt att 

höra vad intervjupersoner sa och jag var vid dessa tillfällen noggrann med att fråga om och 

eventuellt efterfråga konkretisering för att missuppfattningar skulle undvikas. I början av 

intervjuerna intog jag dock en relativt tillbakadragen roll där jag istället lät intervjupersonerna 

prata medan jag själv lyssnade. Allteftersom intervjuerna pågick frågade jag mer och bad 

intervjupersonerna att utveckla sina svar. Genom att försöka få nyanserade svar frågade jag 

om alternativ och möjligheter som intervjupersonerna först inte tog upp själva. Vid 

intervjuerna var atmosfären respektfull och dynamisk vilket ofta gav mig detaljrika svar. För 

att sätta allt fokus mot intervjupersonen och eftersträva trivsamt samtalsklimat valde jag att 

inte anteckna under intervjuerna (jmf. Johansson, 2013). 

Tillträde till fältet 
Eftersom jag själv arbetar med unga migranter på ett ungdomsboende hade jag goda 

förutsättningar för tillträde till fältet. För att få en första kontakt med intervjupersoner tänkte 

jag därför att det enklaste var att kontakta godeman på detta boende för att se ifall de var 
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godeman till andra ungdomar som inte befann sig på just det boendet. Detta gjordes genom 

E-post. Då hörde en godeman av sig och meddelade att hon hade kontakt med en kille som 

var intresserad av att bli intervjuad. Vid ett annat tillfälle träffade jag en gammal kursare som 

hade mött en ungdom genom ideellt arbete. Hon förmedlade att han kunde tänka sig att bli 

intervjuad och därefter kunde han leda mig vidare till fyra andra intervjupersoner. Ett annat 

tillvägagångssätt var att kontakta de ungdomar som jag själv arbetar med för att se ifall de 

hade några kompisar som var intresserade. Detta gav mig ytterligare tre intervjupersoner. Jag 

kontaktade också ett antal andra PUT-boenden, men då gick inte allt som planerat. En del 

boenden gick inte att etablera kontakt med och föreståndare var svåra att få tag på. Vissa 

svarade varken på E-post eller på telefon. Totalt intervjuades åtta ungdomar. Med de 

ungdomar som var under 18 år kontaktades givetvis deras godeman/ställföreträdande 

vårdnadshavare för samtycke innan intervjuer initierades.  

Att använda sig av en metod där man tar hjälp av intervjupersoner för att komma i kontakt 

med fler intervjupersoner kallas för snöbollsselektion (Aspers, 2007). Denna metod var 

särskilt lämplig eftersom jag lättare kunde komma i kontakt med ungdomarna. När jag väl 

hade etablerat förtroende hos en ungdom kunde jag använda detta förtroende för att 

tämligen lätt komma i kontakt med andra ungdomar. Aspers (2007) menar att en forskare 

genom denna selektionsmetod kan komma i kontakt med hela nätverk. I samtal med en del 

ungdomar blev detta påtagligt då de menade att de kunde hjälpa mig vidare till fler 

intervjupersoner eftersom de kände många som delade liknande erfarenheter. Ungdomarna 

har ständig kontakt med andra ungdomar, som delar gemensamma erfarenheter, i olika 

sociala rum. Detta fenomen är något som kommer att diskuteras vidare i studien. 

Det finns också vissa bekymmer med snöbollsselektion, exempelvis att forskaren begränsas 

till ett specifikt nätverk (Aspers, 2007). Trots att jag är ute efter ett djup snarare än en bredd i 

ungdomars migrationserfarenhet så försökte jag komma åt olika nätverk där jag kunde utgå 

från olika aktörer.  

Transkribering och citeringsteknik 

Kort efter varje intervjutillfälle transkriberade jag och skrev ned mina första reflektioner. 

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant i sin helhet. Detta har genomförts med 

diktafon till dator och eftersom varje intervju pågått under en till två timmar har varje 

transkribering tagit ungefär sju till åtta timmar att skriva ut. I analysen har jag haft en antydan 

att återge ord och begrepp så som de uttalas, men när intervjumaterial återges i text blir det 

ofta spretigt och försvårar läsbarheten. En del citat som jag använder har jag bearbetat 

språkligt genom att stryka vissa ”hummanden”, stakningar och upprepningar. Dessa 
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språkliga bearbetningar innebär mindre justeringar av råmaterialet, men det har varit min 

intention att inte förändra meningsinnehållet avsevärt. Har något/några ord av ett citat som 

är oväsentligt för citatets innebörd hoppats över för att öka läsbarheten används […]. Har 

däremot någon mening av ett citat som är oväsentligt för citatets innebörd hoppats över för 

att öka läsbarheten används [---]. Vid (parenteser) inflikar jag med relevant information för 

förståelse av citatet. 

Analysens bearbetning 
Min empiri samlades in i två olika skeden då fyra intervjuer gjordes under vintern och de 

resterande fyra under våren. Innan intervjuerna valde jag att använda mig av det 

transnationella perspektivet som studiens teori. Vidare utvecklades teorin balanserat med 

mer kunskapsproduktion och medan fler intervjuer gjordes. Aspers (2007) menar att det 

inte finns något givet svar på ifall det är positivt eller negativt att forskare i olika perioder 

genomför ett antal intervjuer och analyserar dem. Däremot kan det vara negativt att 

vänta med transkribering tills samtliga intervjuer är genomförda eftersom det då blir en 

dålig dialog mellan teori och empiri (ibid.).  

För att identifiera centrala teman och mönster som innefattar ungdomarnas migration och 

transnationella sociala rum har jag pendlat mellan transkriptionerna, mina egna tankar, mitt 

syfte och frågeställningar samt de teoretiska begrepp som jag definierar som betydelsefulla 

för analysen. Analysen har alltså växt fram genom att jag läst allt material upprepade gånger. 

Kodningen är gjord manuellt genom Word där jag färglagt de olika temana och mönstren 

som synliggjorts (jmf. Jönsson, 2010). Under kodningen har jag fört sidoanteckningar i 

transkriptionerna och dessa reflektioner har varit ett viktigt redskap i mitt analysarbete, 

främst för att underlätta bearbetningen av intervjumaterialet. Den första bearbetningen 

skedde efter att jag hade identifierat ett återkommande mönster i intervjuerna. Detta mönster 

handlade om att mina intervjupersoner samspelade med ett transnationellt socialt nätverk. 

Andra centrala teman, som exempelvis resurser och strategier i vardagen, självständighet och 

förvärvade kunskaper, kommer från de frågeställningar som varit centrala i min studie. Detta 

fokus ledde också till att jag kunde motverka tendenser där man enbart skildrar 

ensamkommande barns sårbarhet, som vilar på stereotypa föreställningar och kategorier. Vid 

ännu en kodning uppdagades det att de intervjuade finner en gruppsolidaritet med andra 

jämnåriga under resan. Nästa steg blev att inkorporera detta material med det transnationella 

perspektivet och diskutera empiriska förhållanden med hjälp av de begrepp och förklaringar 

som teorin tillhandahåller. Då utgick jag först från ungdomarnas sociala och symboliska band 

samt rörlighetsbegreppet. Sociala och symboliska band sammanbinder ungdomarna till olika 

sociala relationer som överbryggar flera nationalstater. Fokus riktas på dessa relationer och 
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hur de skapas och upprätthålls i transnationella sociala rum mellan flera länder.  

I analysen hämtar jag exempel från samtalen med ungdomarna. Somliga ungdomar har jag 

träffat flera gånger, andra enbart en gång. Vissa har jag haft regelbunden telefonkontakt med 

och andra har jag även lagat mat med. Dessa mindre deltagande observationer som växt fram 

succesivt har medfört till att jag även fått uppleva hur ungdomarna använder massmedia 

samt telefon- och internetkommunikation med bland annat sin familj i ursprungsländerna.  

Ambitionen har under analysens bearbetning varit att följa den hermeneutiska cirkeln, vilket 

innebär att jag ständigt försökt pendla mellan att lyfta blicken och se materialet i sin helhet 

samt fördjupa mig i varje enskild intervjupersons berättelse (jmf. Gilje & Grimen, 2007). 

Aspers (2007) hävdar att forskarens uppgift är att lyfta det empiriska materialet snarare än att 

enbart förmedla det. Det har alltså varit min roll att tolka ungdomarnas beskrivningar, något 

som också kan bli en svårighet där ungdomarna inte längre uppfattar deras yttranden som 

riktiga. Vid analysbearbetningen involverar jag min förförståelse i deras berättelser. Detta 

innebär oundvikligen förändringar i utgångsmaterialet eftersom jag delvis tillför en ny 

innebörd och förståelse. För att ta ansvar för den analys som presenteras i studien har jag 

beaktat min position och mitt eget arbete för att öka tillförlitligheten. Samtidigt som jag gjort 

återspeglingar av analysen har jag försökt bevara respekten för materialet och försökt att inte 

pressa in empirin i fasta ramar där den inte passar in. Analysen kan uppfattas som väldigt 

beskrivande eftersom jag har varit angelägen om att den tolkning jag i slutändan gör ska vara 

rättvis i förhållande till råmaterialet. 

5.4 Metodens tillförlitlighet 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som vanligtvis förklaras i förhållande 

till kvantitativ forskning och mer positivistiska tankeströmmar, således kan det vara svårt att 

förklara begreppen i kvalitativt inriktad forskning. Detta begränsar dock inte forsknings-

kvaliteten inom kvalitativa studier (Jacobsson, 2008). Det förs därför en diskussion nedan 

om tillförlitligheten och kvaliteten i studien. Även nästkommande avsnitt om etiska 

överväganden kan ses som en utökning av diskussionen om forskningskvaliteten i studien. 

Vid kvalitativa intervjuer finns både styrkan och svagheten i mötet med intervjupersonerna. 

En väsentlig del av metodens tillvägagångssätt var etableringen av en empatisk och tillitsfull 

relation till intervjupersonerna, men även den distans som krävdes för att jag skulle kunna 

göra en konstruktiv analys. Det rymmer självfallet vissa svårigheter i att beskriva 

ungdomarnas erfarenheter genom aktörernas ögon (jmf. Eliasson-Lappalainen, 1995). Även 

om jag har en empatisk hållning till intervjupersonerna och skriver ut ordagranna citat i 

analysen är jag medveten om att jag aldrig kommer att nå ungdomarnas subjektiva 
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upplevelser eftersom jag själv inte varit med om deras erfarenheter. Däremot är intentionen 

att lyfta deras berättelser och sedan göra en analys av de resurser och strategier och som kan 

ha transnationella inslag. Således var det viktigt att skapa en bild av deras sociala 

relationsmönster under mötena, både lokala och transnationella relationer.  

Att syftet med studien är att beskriva och analysera ensamkommande ungdomars migration 

utifrån deras perspektiv innebär inte att andra forskares tolkningar och resultat kommer att 

bli överensstämmande. Jag är också medveten om att begränsade utdrag från våra samtal, 

korta citat och exempel inte kan framhållas som generella stöd för fenomenet (jmf. Aspers, 

2007; Bryman, 1997). Validitet och generalisering diskuteras som nämnt i ett annorlunda 

avseende när man talar om den kvalitativa ansatsen (Allwood, 2004). Allwood (2004) hävdar 

att man bland annat ser till kvaliteten av forskningsprocessen samt till nyttan av resultaten. 

Likaså får generaliserbarheten en annan innebörd i min studie. För att öka 

generaliserbarheten utgår jag istället från beskrivningar, förståelse samt betonar det teoretiska 

ramverkets koppling till empirin.  

Uppenbarligen har tekniken också nackdelar. Den första är att människor är tämligen mindre 

benägna att "agera naturligt" när man använder sig av en diktafon, jämfört med om forskaren 

endast lyssnar utan diktafon (Kvale & Brinkmann, 2009; May, 2001). Kvale och Brinkmann 

(2009) hävdar likväl att det är relativt vanligt att intervjupersoner efter ett tag glömmer bort 

att intervjun spelas in. Detta upplevde också jag vid intervjuerna i denna studie.  

5.5 Etiska reflektioner 

Se barnet – se människan 
Jag har tidigare beskrivit det betydelsefulla med att lyfta barn som aktörer och att vi bör 

samtala direkt med barnen och utgå från deras perspektiv. En annan bakgrund till att vi bör 

lyssna på barns perspektiv är FN:s konvention om barnets rättigheter: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten till att 
fritt utrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad (Artikel 12).  

Denna artikel har en respektfull grundsyn om barnet som vilken människa som helst. Precis 

som Gren (1996) framhäver är det ” […] i mötet med barnet vår människosyn sätts på prov” 

(sid. 95). Johansson och Karlsson (2013) informerar om forskning om barn i ett 

rättighetsperspektiv och det innebär att forskningen ska främja barns bästa, deras intressen 

samt att mötena ska genomsyras av respektfullt bemötande gentemot barn. Vidare hävdar de 

att barns medborgerliga rättigheter är dem samma som för vuxna, att de till synes bör tas på 

allvar och få inflytande över den kunskapsproduktion som avser dem själva (ibid.). 
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Eliasson-Lappalainen (1995) diskuterar den ständiga konflikten mellan ”ansvaret för den 

andra” samt ”respekten för hennes självbestämmande och integritet”. Det ansvar man har för 

sina intervjupersoner i forskning kan lätt övergå i förmyndarskap och omyndigförklarande 

där man gör ett intrång på, i detta fall, barn. Däremot kan respekten för barnens 

självbestämmande övergå i försummelse där forskare inte ens bryr sig om deras röst. Därför 

är det viktigt att hitta balansen i denna konflikt. Barns subjektstatus förnekas åtskilliga gånger 

i både forskning och socialt arbete, inte minst när det handlar om ensamkommande barn 

(Orgocka & Clark-Kazak et. al., 2012). 

Trots en hederlig forskningsprocess är den inte fri från svårigheter (Eliasson-Lappalainen, 

1995). Som forskare är det viktigt att vara uppmärksam på de risker som kan komma att 

uppstå i forskning med barn. En förutsättning för att hitta balansen mellan förmyndarskapet 

och ansvaret för mina intervjupersoner är att jag haft mitt utgångsläge i deras erfarenheter, 

kunskaper och upplevelser. För att kunna få förståelse ur nya perspektiv behövs forskning 

utifrån ungdomarnas perspektiv och en nyansering av deras migration och därför är deras 

erfarenheter studiens råmaterial. Forskare inom socialt arbete ska inte enbart vila sig i det 

professionen gör, utan också lyfta barnen som en källa till kunskap. Eliasson-Lappalainen 

(1995) hävdar att risken med att forskare vidmakthåller vissa förmånliga myter, hellre än att 

söka kunskap som kan hjälpa oss att förklara, förstå och begripa är genomträngande. Vi bör 

därför uppskatta erfarenhetsbaserad kunskap balanserat med egen kunskapsproduktion för 

att inte utveckla okritiska förhållningssätt (Eliasson-Lappalainen, 1995). Under kunskaps-

processen har jag brottats med två roller där två tendenser kan skildras. Som yrkesverksam 

socialarbetare har jag en praktisk kunskap och resonerar om hur analysen kan användas i det 

sociala arbetets praktik. Som socialarbetare tar jag ställning och lämnar den neutralitet jag har 

som mastersstudent. I början av kunskapsprocessen intog jag ofta den yrkesverksamma 

socialarbetarens roll där tankar av sympati och åtgärder stod i centrum. Vid ett senare skede 

av processen infann sig forskarrollen där jag istället försöker precisera intresset kopplat till 

förståelse och erfarenheter i intervjupersonernas berättelser. 

När jag träffat intervjupersonerna har det som nämnt varit viktigt att vara tydlig med min 

roll. Aspers (2007) framhäver att detta är särskilt viktigt vid forskning med 

ekonomiskt/socialt svaga grupper eftersom de annars kan skapa förhoppningar på forskaren 

som senare leder till besvikelse. Jag upplever att mina intervjupersoner förstått min roll i 

relation till studien. Vid somliga intervjuer har det ibland uppstått en känsla av uppgivenhet 

hos ungdomarna, till exempel om de vill bosätta sig någon annanstans, men inte lyckats. Det 

har vid dessa tillfällen varit frustrerande att stanna kvar vid sin roll som forskare och inte 

som yrkesverksam socialarbetare. 
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Jag har också följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning för hur forskare ska värna om intresset hos de intervju-

personer som deltagit i studien. Jag har lovat intervjupersonerna anonymitet vilket gör att jag 

i beskrivningar av situationer förändrat detaljer som är oväsentliga för analysen. Jag nämner 

inte heller några städer, men samtliga intervjuer har utförts med ungdomar i södra Sverige. 

För att ge en berättande känsla för läsaren presenteras fingerade namn på intervjupersonerna. 

Etiska utmaningar i forskning med migranter 
Pittaway et. al. (2010) betonar den ökade och alltmer mångskiftande migration som sker och 

som har lett till en betydande ökning av forskning bland dessa grupper, som alltid sker i 

komplexa, svåra och ibland riskabla situationer. Konsekvenserna kan bli att migranter löper 

stor risk för utnyttjande och skadlig forskning, hur oavsiktlig den än må vara. Olika etiska 

aspekter inom samhällsvetenskaplig forskning har länge varit ett bekymmer för universitet 

och forskare och nu blir det mer erkänt att behovet av forskningsetik med utsatta grupper 

växer. Likt Pittaway et. al. (2010) anser jag att den etiska utmaningen för forskare är att öka 

värdet för de människor som man forskar om, alltså är det oerhört viktigt att erkänna dem 

som subjekt i processen och inte enbart som datakällor. 

Forskningsetiska utmaningar med utsatta grupper inkluderar frågor om makt och samtycke, 

konfidentialitet och tillit, potentiell skada för intervjupersoner och även risker för forskare. 

Även om det finns ökande argument för dessa utmaningar erbjuds en ytterst liten praktisk 

vägledning till forskare som arbetar med migranter (Pittaway et. al., 2010).  

Pittaway et. al. (2010) menar att det ofta finns en vilja från migranter själva att få sina 

”berättelser” skildrade eftersom de kanske i samband med detta söker hjälp för sig själva 

och/eller för sin familj och detta kan ibland leda till eventuell fara för dem själva, sina 

familjer och sina omgivningar. Pittaway et. al. (2010) hävdar dock att de för det mesta är 

stolta över att tillföra forskningen väsentliga delar, men ibland kan de bli chockerade över att 

deras berättelser blir allmänt kända. Vid den situation de samtycker till att vara med i 

forskningen kan de haft föga förståelse för vad detta kan innebära i ett senare skede i sitt liv. 

För mig har det därför varit betydelsefullt att verkligen känna av situationen med 

ungdomarna innan jag påbörjat mina intervjuer. Vi har haft relativt mycket kontakt både 

innan och efter intervjuerna och vissa har jag gjort andra aktiviteter med såsom exempelvis 

matlagning. 

Ovanstående utmaning har även fått mig till att begrunda hur komplexa situationer och 

relationer barnmigranter kan ha och forskare som inte reflekterar över detta kanske endast 

får en ”officiell” version av migranters berättelser. Pittaway et. al. (2010) ställer sig själva 
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frågan ifall forskare någonsin kan veta att den version som de lyssnat till verkligen är en 

korrekt återspegling av migrantens erfarenheter och upplevelser. Omvänt kan också en etiskt 

olämplig forskning utnyttja sina intervjupersoner på ett sådant sätt att det leder till 

känslomässiga och/eller materiella skador. Till exempel kan forskaren skapa (medvetna eller 

omedvetna) förväntningar på intervjupersonen som egentligen inte kan uppfyllas och då kan 

också farorna med posttraumatisering om känsliga frågor hanteras felaktigt (ibid.).  

Det är vanligt att forskare övertar intervjupersoners problem om man skapar en nära men 

professionell relation till dem (Aspers, 2007). Pittaway et. al. (2010) menar att forsknings-

institutioner har en skyldighet att se till att dess forskare inte hamnar i onödig fara, detta 

kräver därför tillgång till handledning och stöd när de har kännedom om att forskaren 

intervjuat personer som varit med om tortyr och extremt traumatiska berättelser. Därför har 

det varit väsentligt med den handledning och det stöd jag fått från min handledare. 

6. Ungdomars migration 
Syftet med studien är att undersöka ensamkommande ungdomars migration utifrån deras 

perspektiv. Analysen utgår från en uppfattning att ungdomarna är aktörer. Aktörskapet 

förverkligas genom de villkor som uppstår i ungdomarnas vardag och i de strategier som 

ungdomarna utvecklar för att hantera dessa villkor under hela migrationsprocessen, det vill 

säga tiden innan, under och efter resan. Trots att empirin enbart består av åtta 

intervjupersoner så vittnar materialet om komplexitet och mångfald i barnmigranters 

vardagsvillkor. Redan innan ungdomarnas resa till Sverige har de erfarenheter av att leva i 

andra länder. Detta har medfört till att det redan innan den långa resan skapas transnationella 

band i de intervjuades vardag. Analysen kan uppfattas som väldigt beskrivande, men avsikten 

har varit att beskriva hur transnationella band konstrueras och vilken roll dessa spelar för 

ungdomarnas liv, utifrån deras perspektiv.  

Vanligtvis uppfattas vardagens villkor som strukturerade med vissa rutiner med en tydlig 

lokal förankring. Barns villkor förväntas utgå från familjens skydd, omsorg, 

omhändertagande och resurser. Utifrån ett svenskt perspektiv skildras barn främst som 

beroende av föräldrarna och där hemmet utgör basen för deras trygghet. Denna skildring 

stämmer inte med ungdomarnas liv som undersöks i denna studie. I de intervjuades 

sammanhang ser vardagslivet och dess förutsättningar helt annorlunda ut. I studien av deras 

liv ifrågasätts givna antaganden kring normalitet. De intervjuades vardagsvillkor har inte varit 

givna och de har levt i länder som dominerats av krig, fattigdom, våld och förföljelse.  
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6.1 Vardagen innan resan 
Redan innan resan till Sverige har de intervjuade varit i olika länder. Ungdomarna själva, eller 

deras familj, har lämnat hemmet, bott på olika platser och i olika länder. De har behövt skapa 

en vardag, förhandla fram och hitta på lösningar till försörjning, omsorg och social 

gemenskap. Mina intervjupersoner har själva hanterat rutiner och oväntade händelser i de 

sammanhang de befunnit sig i. Genomgående är att de intervjuade själva har tagit beslutet 

eller aktivt deltagit i beslutet om att migrera.  

Fem av mina intervjupersoner kommer ursprungligen från Afghanistan. Yasir, Namir, 

Zalmai, Zemar och Fahran växte upp i Afghanistan, men de har flytt till Iran. De intervjuade 

ser Afghanistan som sitt hemland, men eftersom de var ganska unga när de flyttade så är det 

Iran som står i fokus för deras berättelser. De som har bott i Iran har bott antingen 

tillsammans med sin familj eller ensamma. De har erfarit olika typer av svårigheter i Iran, 

svårigheter som de på olika sätt har hanterat innan de migrerade till Sverige. 

Intervjupersonerna berättar om skolväsendet i Iran. De beskriver att de afghaner som vill gå i 

skola i Iran är tvungna till att betala stora summor pengar. För att försörja sig, och ibland sin 

familj, börjar de arbeta, oftast med väldigt dåligt betalda arbeten, med låg social status och i 

en fientlig omgivning. Eftersom de saknar uppehållstillstånd måste de undvika poliser och 

fientliga iranier.  

Namir:  Jag tänkte inte (på framtiden i Iran), men jag kunde inte göra något åt det för att, i Iran 
så är situationen så att man måste jobba så att man kan överleva. Om du missar en dag 
så det blir svårt, det blir lite svårt med ekonomin… så när jag var där då kunde jag dö. 
Då kunde jag aldrig gå i skolan. Jag minns att jag hade… ehm… jag hade två jobb […] 
Om jag bodde i Iran så hade jag ingen framtid.  

Namir flyttade till Iran med sin mor och sin lillebror. Hans far hade dött i kriget i 

Afghanistan, därför fick Namir börja försörja familjen när han var runt sju år. Namir berättar 

att han ofta kunde möta andra barn i samma ålder som var på väg till skolan medan han själv 

var på väg till sina arbeten. För att han och hans familj skulle klara vardagen var han tvungen 

till att ha två olika arbeten. Namir berättar att han hade gått i skola i kanske två år innan han 

kom till Sverige. Han gick då i koranskola när han var runt fyra år i en stad en bit från Kabul. 

När han och hans familj flyttade till Iran började han jobba. På nätterna rensade han 

ventilationsfläktar på olika fabriker och på dagarna jobbade han på ett mattväveri. Han 

berättar att det var farligt att jobba med de stora ventilationsfläktarna eftersom man kunde 

skära sig. Polisen kom till arbetsplatserna nästan varje dag och letade efter afghanska 

flyktingar och då var Namir alltid rädd eftersom de hade satt honom i fängelse om de hade 

fått tag i honom. Han arbetade från lördag till torsdag, och fredagar var ledig dag. Då 

brukade han gå till ett ställe i byn och spela snooker tillsammans med sina kompisar. Han 
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talar om att det var tråkigt att inte kunna träffa fler kompisar än de han arbetade med och 

spelade snooker med och beskrev att om han hade gått i skola så hade han haft fler 

kompisar.  

Zemar flyttade till Iran utan sin familj när han var tolv år. Han lämnade Afghanistan 

eftersom där inte fanns några arbeten på grund av kriget. Eftersom hans familj hade en svår 

ekonomisk situation var han tvungen att hjälpa till att försörja dem. När han vistades i Iran 

försökte han studera samtidigt, men en dag kom polisen och stängde ned hela stället. 

Zemar:   Nej… Jag gick inte i skola, det finns ett afghanskt ställe, dom bara, lite lära oss, men sen 
  eeh… polisen i Iran, dom vet, att finns det ställe, dom har kommit och stängt det. 
Viktoria:  Jaha… så ni fick inte lära er? 
Zemar:  Nej, Afghan kan inte lära sig där. Afghaner kan inte gå i skolan där. Dom var... emot! 

Afghaner kan ingenting göra där. Ja, jag har varit i Iran, och det är jättesvårt för afghaner 
att bo där. Men jag vet inte varför. Vad har gjort, afghaner med dem? 

Zemar menar att många i Iran är rasister, att de är nationalistiska och dömer folk efter 

utseende, ingen tycker om afghaner. Han levde i Iran i drygt två år, lärde sig språket och 

koderna, men såg ingen framtid där. Han arbetade på en symaskinsfabrik långa dagskift för 

nästan ingen lön. Zemar fick ta hand om sig själv i Iran. På nätterna sov han i 

symaskinsfabriken och ibland på gatorna. På nätterna kunde han ibland bli ledsen och gråta 

för att han saknade sin lillebror och sin morbror, men han visste att de behövde hans hjälp. 

En dag på jobbet tog polisen fast honom och han blev tvungen till att resa tillbaka till 

Afghanistan. När Zemar åter var med sin familj i Afghanistan hamnade han ständigt i 

konflikt med sin styvfar och han beskriver att han inte klarade av att bo tillsammans med sin 

styvfar. Han ville inte bo kvar hemma. Zemar hade sparat lite pengar från sitt jobb för att 

kunna flytta. För att få ihop tillräckligt började han arbeta i sin morbrors livsmedelsbutik. 

Hans morbror föreslog att han kunde göra en längre resa och var den person som hjälpte 

Zemar att initiera resan genom att kontakta en människosmugglare.  

I likhet med Namir bodde de andra intervjupersonerna som kom från Afghanistan 

tillsammans med sina familjer i Iran. Ingen av dem trivdes med att bo i Iran på grund av 

våld, övergrepp, förföljelse och fattigdom. De beskrev Iran som rasistiskt med en 

främlingsfientlig attityd gentemot afghaner. När de vistades i Iran hade de inte uppehålls-

tillstånd och därför utsattes de för kränkningar där de bland annat utnyttjades som billig 

arbetskraft under dåliga förhållanden, nekades sjukvård samt skolgång. Zalmai berättar att 

han och hans familj först hade lämnat Afghanistan, men efter några år flyttade de tillbaka 

eftersom de inte trivdes i Iran. När kriget eskalerade i Afghanistan igen blev de tvungna att 

flytta tillbaka till Iran. Zalmai har således förflyttat sig under en stor del av sin barndom 

mellan sitt hemland och Iran. Sista gången familjen flyttade till Iran blev livet annorlunda för 
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Zalmai. Hans far dog när han skulle ta sig från Afghanistan till Iran. När Zalmai var elva år 

fick han börja arbeta tillsammans med sin mor och morbror på ett plantage.  

Zalmai:   Ehm […] Man jobbar i land, i landet 
Viktoria:  På nåt fält? 
Zalmai:   Man odlar… 
Viktoria:  Ja, med odling. Vad odlade ni då för någonting? 
Zalmai:   Eh... grönsaker… Tomater och gurka och sånt… Sen vi sålde. […] Det var lite svårt 
  [fniss], jag var liten också… Men jag klarade det bra... 

Zalmai beskriver att hans mor inte ville att han skulle växa upp under sådana villkor, utan få 

möjlighet till en bra utbildning. Förvisso var Zalmai överens med sin familj när han 

påbörjade sin resa, men hon hade redan bestämt att han skulle åka till Sverige. Zalmai 

berättar att hans mor hade hört att det var ett säkert och bra land.  

När Fahran flyttade till Iran med sin mor och sina syskon var han runt sex år. De bodde i en 

mindre stad och han och hans syskon arbetade tillsammans med sin mor i hemmet. De hade 

ett skrädderi.  Han kunde inte gå i skola på grund av att det kostade för mycket. Precis som 

Namirs och Zalmais far, miste Fahrans far livet när han skulle ta sig från Afghanistan till 

Iran. Han kommer inte ihåg så mycket av tiden i Iran, men han minns att det var jobbigt att 

arbeta i hemmet. När han inte arbetade spelade han fotboll eller tränade taekwondo med sina 

kompisar.  

Fahran:   Min mamma och min syster och bror… alla jobbade... eh hemma. Det var med den... 
  vad heter det... sy. Vi har sytt. Eeh… skräddare. […] Jag också jobbade lite...[fniss] […] 
  Vi måste hjälpa varandra. Jag fick inget eller så… 
Viktoria:  Mmm… så du hjälpte till och så? 
Fahran:   Jaa… jag också kan sy nu. 

De intervjuade tog beslutet eller var åtminstone med i beslutsprocessen om att emigrera. 

Fahrans mor hade redan under hans tidigare barndom en föreställning om att han skulle resa 

till ett land där han kunde utbilda sig och få ett bättre jobb. När Fahran blev lite äldre, runt 

14 år, ville han också resa. Även hans mor hade hört att Sverige är ”ett bra land” och därför 

skulle han försöka resa dit. Han berättar att det var ekonomiskt omöjligt för hela familjen att 

migrera eftersom det medförde höga kostnader så på grund av dessa omständigheter valde 

han att resa ensam. 

Viktoria:  Valde du själv att… att du skulle resa ensam eller? 
Fahran:   Jaa eeh... jag skulle resa från Iran till Sverige själv… Inte min familj... 
Viktoria:  Mmm…  
Fahran:  Jag vill va själv… Min mamma också säger ”du kan gå själv då”. Därför när man 

kommer  från Iran till Sverige man måste betala mycket pengar. … det kostar mycket… 
Det går inte att alla i min familj kommer till Sverige… 

Yasir bodde sina första sju år i Afghanistan och flyttade sedan tillsammans med sina föräldrar 

och sin lillebror till Teheran i Iran. Han berättar att hans föräldrar ville att han skulle gå i 
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koranskola varje dag, men Yasir ville själv inte gå i koranskola. Han ville jobba istället och 

menar att han då kunde tjäna pengar, få kunskap från olika människor och inte enbart från 

imamen i moskén. Därför började han arbeta som gatuförsäljare till en äldre man och tjäna 

pengar mot sina föräldrars vilja. 

Yasir:   When I was in Iran, our house was near to the mosque. And normally my mother and 
  father said I have to go to mosque “because you are young and you are Muslim, you are 
  living next to mosque…” […] Normally, I don’t actually like to go in school because in 
  Iran they say there is only one way. And I… I  like to have contact with all the people. 
  That’s why I worked in Iran, in some shop or  market, a small one. I worked there, and 
  actually I like to have contact with the people.  

Att Yasir inte ville gå i skola ledde ständigt till konflikter med sina föräldrar. Efter ungefär 

sex år när han hade tjänat tillräckligt med pengar bestämde han sig för att resa och han 

initierade den tillsammans med sin lillebror. De fick kontakt med en människosmugglare 

genom mannen som hade hjälpt Yasir med arbete. 

Tre av de intervjuade föddes i Somalia. Abdi, Erasto och Taban har växt upp under mycket 

olika villkor. Människorna i Somalia har genomgått inbördeskrig och torkkatastrofer under 

många års tid. Till följd av detta är levnadsvillkoren försämrade och sjukdomar är ett utbrett 

problem som särskilt drabbar barn och ungdomar. Miljontals människor har behövt lämna 

sina hem och vardagslivet utmärks av ovisshet om framtiden. 

Precis som ungdomarna från Afghanistan så växte Abdi upp i ett grannland till hemlandet 

Somalia. Han föddes i huvudstaden Mogadishu, men flyttade tillsammans med sin familj till 

Jemen när han var cirka tre år. Hans mor har arabiskt ursprung så därför betraktar han 

Jemen nästan som sitt hemland. Han berättar att han och hans familj också hade mycket 

kontakt med släktingar som var kvar i Somalia och i andra delar av världen när de flyttade till 

Jemen. För honom föreföll inte heller flytten till Jemen så ångestfylld eftersom han var liten 

och talade en del arabiska. I Jemen gick Abdi i grundskolan och studerade engelska och 

datakunskap på en privatskola. Trots att Abdi möjligen hade det bättre i Jemen än i Somalia 

berättar han om de svårigheter som fanns där. Hans mor har skadat ryggen i kriget och hans 

nio äldre syskon hade lämnat landet medan han och hans två yngre syskon bodde 

tillsammans med modern i Jemen. De hade ekonomiska svårigheter och Abdi var väl 

medveten om situationen och hade bestämt sig för att göra något åt den. Han ville läsa vidare 

redan när han bodde i Jemen. Han tyckte dock att skolorna i Jemen inte var tillräckligt bra 

för att han skulle kunna bli statsvetare. Han hade släktingar i Sverige som hade informerat att 

skolorna var bra där. Därför bestämde han sig för att han ville resa till Sverige. Abdi var cirka 

15-16 år när han lämnade Jemen i riktning mot Sverige. För att förbereda sig läste han om 

landet innan resan påbörjades.  
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Abdi:  […] Man måste när man är i ett nytt land, man måste läsa hur landet funkar och… Det 
är ju tappert för att jag studerar tidningar innan jag kom. 

Att ta reda på information om både resan och de länder man skulle resa genom var något 

som både Abdi och Taban gjorde. Taban ville resa till Sverige eftersom han redan hade 

kompisar som bodde i landet. Han förberedde sig genom att prata med sina kompisar på 

internetcaféer, läsa om landet och likaså sökte han upp de kretsar som gav honom 

kontaktuppgifter till den första människosmugglaren.  

Taban:  Jag hade ju lite kompisar här som har berättat (om Sverige)… och när man vet så lite 
man också läser lite… Jag läste lite om Sverige innan jag också reste… sen man höra 
från olika håll också... kanske i Grekland eller så… Sen de människorna… smugglare… 
de också berätta lite vilka val och sådär… 

Erasto och Taban kommer ursprungligen från Somalia. Erasto bodde tillsammans med hela 

sin familj i Somalia och han hade möjligheten att gå i skola eftersom hans föräldrar betalade. 

Han berättar dock att han inte vistades i skolan så ofta eftersom han skolkade. Han tyckte att 

det var roligare att vara ute och spela fotboll med kompisarna. De flesta av hans kompisar 

hade inte råd att gå i skolan. Han tyckte inte heller att det var givande att gå i skolan i Somalia 

eftersom han kände att han inte lärde sig någonting. 

Erasto:   Eeh, det var en dåligt liv, men, det är skillnad bara för att jag inte gick i skolan i Somalia, 
  för att jag ibland var i skolan, men jag skolkade och sådär. Jag aldrig... asså... de flesta av 
  mina vänner, de går inte i skolan. De hade inte råd att gå i skolan, men jag har haft det. 
  […] Jag ändå ville flytta till Europe. […] För att, gå till skolan eller sådär. Asså, ha ett 
  bättre framtid, för att Somalia, det fortsätter krig och sådär och där, det ser ut mörkt. 
  Asså, man tror inte att man kommer klara det, livet är inte lätt som här. 

I likhet med Abdi och Taban ville Erasto resa till Sverige. Han hade läst att Sverige hade bra 

skolor och universitet och bestämde sig därför för att resan skulle gå dit. Han inledde resan 

genom att han och hans mor fick kontakt med en människosmugglare. 

Tabans vardagsvillkor i Somalia var hårda då hans familj var mycket fattiga. Hans far har 

försvunnit. Han har fyra syskon, men tre av dem lämnade landet när han var mycket liten, 

således växte han upp tillsammans med sin mor och sin lillebror. Han och hans familj i 

Somalia har emellertid ett stort släktnätverk spritt runtom i världen, släkt som de också har 

haft kontakt med under tiden han bodde där. 

Tabans beslut att resa bygger på en situation av våld, förtryck och fattigdom. Taban och hans 

lillebror uppfostrades av sin mor efter att hans far hade försvunnit i inbördeskriget. När han 

var ung började han arbeta tillsammans med sin mor på ett plantage. Även om de intervjuade 

arbetade i sina hemländer; tog hand om syskon, hushållsarbete, arbetade på odlingsfält, sålde 

matvaror på gatan et cetera, så tjänade de sällan lön, eller enbart väldigt lite, för sitt arbete. 

Taban beskrev det upptrappade våldet och gruppers förföljelse av hans familj.  
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Taban:   Min familj inte har det lätt… några människor eller vad det är kommer hela tiden… 
  fortfarande… dom är dumma… Jag kom hem och såg att dom är där… hemma hos 
  mamma och min lillebror… dom gör dumma saker… jag gick inte dit… kanske det är 
  dumt, men jag valde jag gick inte dit… Sen jag gjorde. Mamma hade ont… hon säger att 
  det är dålig situation för mig i Somalia… kanske det är bättre att jag reser till annat  
  land… Då jag bestämde att resa är bäst.  

Taban skildrar hur många unga killar är tvungna till att fly på grund av att de annars 

rekryteras som soldater till de stridande grupperna, bland annat terroristgruppen Al-Shabab. 

Han berättar att ovanstående händelser och känslan av otrygghet ledde fram till beslutet att 

migrera tillsammans med en jämnårig kompis. Han ville inte lämna sin mor och sin lillebror, 

men förklarar att han var i den åldern då de stridande grupperna hade tvångsrekryterat 

honom. 

Sammanfattning 
Intervjupersonernas vardag innebar att de har tidigare erfarenheter redan innan resan till 

Sverige. Deras rörlighet tillsammans med sina familjer beror främst på krig, övergrepp, 

fattigdom och förföljelse. Intervjupersonerna tog en aktiv roll i dessa processer och somliga 

har också rört sig ensamma mellan olika länder. Genom denna rörlighet får de erfarenheter 

av olika länders kulturella föreställningar, normer och värderingar. På grund av vistelsen på 

olika platser använder de också språken på olika sätt i olika sammanhang. Genom sin 

rörlighet har de en förståelse för vad det innebär att befinna sig i olika sammanhang så att de 

i vardagen lär sig att klara sig under olika villkor, och kan kommunicera på olika språk. 

Ungdomarna har alltså redan innan den långa resan transnationella erfarenheter, där de har 

kontakt med familj och vänner i andra länder och där information, stöd, gåvor och 

remitteringar cirkulerar (jmf. Faist, 2000). Innan resan tar de också ställning till 

grundläggande aspekter såsom att gå i skola eller att arbeta och att slutligen ta beslutet om att 

resa.  

6.2 Vardagen under resan 
Medan föreställningar om trauma, passivitet och offer fortsätter att vara dominerande i 

beskrivningar av barns migration, erkänns också barnmigranters aktörskap och hur de skapar 

strategier och utvecklar resurser under migrationen (O’Higgins, 2012). Mina 

intervjupersoners berättelser handlar till stor del om deras vardagsvillkor under resan, vilka 

förhållanden de levde under och hur de handlade därefter. De berättar om avsked, avbrott, 

frånvaron och saknaden efter familj och vänner som stannat kvar i hemländer och 

grannländer. De berättar också om strategier för att hantera nya svåra situationer. 

Resan innebar att de kom till främmande platser, hade föränderliga sociala kontakter och att 

de under vissa perioder var ensamma och ansvariga för sin egen överlevnad. Deras vardag 
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innebar konstant rörelse. De beskriver resan som lång och riskabel, farlig och jobbig. Deras 

vardag bestod inte enbart av förflyttningar, utan innebar ständig vaksamhet mot 

omgivningen. De var tvungna till att skydda sig från polisens kränkningar, våld och 

övergrepp och av främlingsfientliga gruppers förföljelse. De vistades i trångbebodda 

bostäder tillsammans med andra migranter och de blev fängslade och vistades i häkte. Detta 

innebar också lång väntan vid olika ”hållplatser” - platser där ungdomarna vistades under 

längre perioder. Att leva under dessa villkor skiljer sig avsevärt från svenska föreställningar 

om barns vardagsliv, där istället förutsägbarhet och trygghet skapas i ett hem med en 

geografisk och känslomässig stabilitet. 

Utifrån de förhållanden som ungdomarna befann sig i under resan använde de sig av resurser 

som fanns tillhands, eller skapade nya utifrån de förutsättningar som gällde. Migranter 

och/eller människosmugglare blev deras nära kontakter. Dessa kontakter innebar hjälp eller 

räddning i extrema situationer. Att närma sig människosmugglare blev en använd strategi. 

Intervjupersonerna pratade inte så mycket om dessa nätverk som illegala, utan fokuserade 

snarare på de nära relationer som skapades mellan dem och de som hjälpte dem att korsa 

gränser. Relationen till människosmugglare kunde vara negativ och medföra sårbarhet, men 

utifrån de intervjuades perspektiv blev dessa relationer också nyanserade. Migranter och 

människosmugglare skapar ”en egen värld” och utanför denna värld finns det fiender, såsom 

polis och andra myndigheter.  

För att undvika att bli upptäckta färdades Taban och hans kompis med hjälp av olika 

människosmugglare. De åkte mest med bil, men också under olika lastbilar genom Djibouti 

och Sudan tills de kom till Egypten. När de var i Egypten tog det några månader innan de 

fick plats på ett godsfartyg som skulle över havet till Grekland. När de skulle stiga på fartyget 

mot Grekland tappade de bort varandra och Taban fick fortsätta resan på egen hand. Han 

beskriver att han stod inför ett annat sorts krig än det han hade lämnat i Somalia. 

Taban:  Man kände sig kriminell (i Grekland), men kanske man var inte så som dom trodde… 
  Aah.. asså… man ser ut som jag.. folk tror man är kriminell.. då man hamnar i bråk… 
  det vill jag ju inte… jag vet att jag var olaglig som gick utan pass… men jag är inte farlig, 
  men människorna trodde det i Grekland. Därför man måste akta sig… Annars polis 
  kanske kom till exempel [---]. Jag hade kommit från riktigt krig i  Somalia, men i Grek-
  land jag var i annat krig! [---]…Tur att jag hitta alltid.. många som inte kanske klarar 
  sig… klara sig som jag och nånna andra... ibland man fick leva så… och kunna ta sig 
  fram… 

Under en period i Grekland kände Taban sig ensam och svag. Han stod inför helt andra 

levnadsvillkor än vad han var van vid. Han hittade inte alltid tak över huvudet på natten – då 

fick han sova utomhus på parkbänkar och under broar. När han inte hittade någonstans att 

sova på nätterna kunde han bli förföljd av poliser, väktare och andra människor. Han kände 
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att han ständigt var tvungen till att skydda sig från dessa människor. En gång blev han 

fasttagen och fick sitta i fängelse i några veckor. Han upplevde det jobbigt att inte få se 

solljuset varje dag.  

Taban kände sig mycket ensam under vissa skeden, men ändå valde han att inte ha kontakt 

med sin familj under resan. Att ha kontakt med familjen upplevdes som både problematiskt 

och känslosamt, dels för att han påmindes om känslan av att ha sin mor fysiskt nära, dels för 

att han kände sig mentalt starkare när han inte ständigt tänkte på sin familj och sina vänner 

som stannat kvar. Genom att istället fokusera på de sammanhang som Taban befann sig i 

kunde han skapa en dynamik med andra migranter som kom att präglas av starka emotionella 

laddningar av solidaritet. 

Taban:   Man kan inte (tänka på det förflutna och sin familj)… då man kan inte… överleva. man 
  kan inte komma fram... många de som tänkte på sin mamma, de inte klarar sig… Men 
  sen jag var… jag var med andra som mig också… när man har det svårt det är bra att 
  vara med människor som kan hjälpa… vi bodde tillsammans i Grekland… de är mina 
  närmaste kompisar nu… även om dom inte bor i Sverige… 

När Taban fick kontakt med andra jämnåriga som befann sig i samma situation som han själv 

kände han sig starkare. Efter en tid återfick han också kontakten med sin kompis som han 

tidigare hade kommit från vid fartyget. När Taban befann sig i en omgivning som han inte 

kände sig trygg i sökte han sig till andra ungdomar i en närhet som han kunde relatera till. 

När han hade andra jämnåriga som han kunde tala med kände han sig tryggare. 

Taban:   Då jag… när jag var ensam… jag träffade andra kompisar... andra från Somalia som 
  också reste som jag… killar bara nästan. Där vi hjälpte varandra. Det är svårt i Grekland. 
  Man klarar inte helt själv! Där vi bodde tillsammans, laga mat tillsammans, umgås och ha 
  trevligt… viktigt de är… man måste vara stark... tänka så… annars man inte klara… 

I Grekland bodde Taban tillsammans med andra jämnåriga och de kunde vara alltifrån fyra 

till tio stycken i en lägenhet. Deras känslomässiga uppladdningar och sammanhållning 

skapades genom rutiner i en svår vardag. När de inte orkade resa vidare vistades de 

tillsammans i lägenheten; där vilade de sig, samlade mod, utbytte kunskap samt förberedde 

sig för hur de skulle införskaffa mat eller ta sig vidare.  

Taban:  Om vi hade inte pengar vi gjorde såhär… asså vi kunde samla ihop våra saker som vi 
kanske inte behövde så mycket… eller vi kunde samla ihop från människor. Människor 
som kanske slänger saker. Sen vi kunde sälja kanske sådär. Kanske man bara kunde göra 
så för vi inte kunde göra något annat. Därför vi sålde… många i  Grekland till exempel, 
säljer så… skor eller kläder eller annat. Sen… till och med dom kanske inte har några 
kläder på sig själva, knappt…  

Stödet av andra uppfattades inte alltid som en optimal strategi. Taban förlitade sig till 

exempel inte alltid på sociala nätverk, utan valde istället att isolera sig från det vid olika 

perioder. Han valde avskildheten framför gemenskapen för att inte riskera att råka illa ut. 
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Taban:   […] Inte bara poliser man kanske hela tiden måste akta sig för... för… människor kan 
  också vara dumma... du förstår kanske inte… men människorna i Grekland kan också 
  vara dumma…[…] därför ibland jag skulle gömma mig, ibland det var bättre att va själv. 
  Oärliga människor finns… det jag har lärt mig… man kan inte lita på någon… ibland 
  man hörde det kunde komma maffia eller så… grupper… de kunde döda dig… eller ta 
  allt du hade.. dina pengar och sånt… Dom vet ju att vi inte kommer från deras land… 
  man ser… därför de kunde hitta dig lätt… Därför jag ibland va själv… för då de inte 
  hittar så lätt kanske… jag vet inte… jag tänkte så…  

Att ständigt behöva isolera sig från sociala kontakter för att skydda sig mot andra blev 

Tabans vardag. Han var rädd för polisen och människorna i Grekland eftersom de var 

främlingsfientliga och när han och hans kompisar tillsammans vistades på gatorna var det 

lättare för omgivningen att identifiera dem. Så även om han kände sig trygg i gemenskapen 

med de andra migranterna valde han under olika situationer att vara ensam eftersom han 

tillfälligt kände sig mer skyddad då. Efter lite mindre än ett år i Grekland åkte Taban flygplan 

från Aten till Köpenhamn och tog därefter tåget till Malmö centralstation.  

Erasto påbörjade sin resa genom en bilfärd från Somalia till Etiopien. Han färdades 

tillsammans med andra familjer som han inte kände. När han vistades i Etiopien bodde han i 

en lägenhet tillsammans med andra ungdomar som senare blev hans kompisar. Han beskriver 

hur han fick bo tillsammans med skilda grupper av ungdomar eftersom de efterhand reste 

vidare. Alla reste till olika länder och Erasto berättar att om man inte hade läst på innan så 

bestämde människosmugglare vilken väg man skulle ta. Han var glad över att han hade tagit 

reda på information själv. Erasto var under en längre tid av sin resa i Etiopien eftersom det 

var lång väntan vid den svenska ambassaden. Han bodde i Etiopien i cirka två år. Därför 

blev det viktigt att söka skapa en vardagstillvaro. Samtidigt som Erasto verkade självsäker när 

han beskriver hur han hade levt i Etiopien berättar han att vardagen också bestod av rädsla 

och ovisshet. 

Erasto:   Ja det är svårt... det var jättesvårt, sen så, man är rädd och man vet inte var man hamnar. 
  Om man hamnar i fängelse eller hur det kommer gå. Allting det man gör, det är olagligt, 
  kan man säga... olagligt, kan man säga? 

Med de utgångspunkter Erasto hade sökte han en tryggare vardag tillsammans med andra 

ungdomar. Det blev centralt att skapa en sammanhållning med andra som var i samma 

situation. Han förklarar att det inte var svårt att hitta andra ungdomar eftersom alla samlades 

och förenades med hjälp av människosmugglare. När han inte var på den svenska 

ambassaden var han med dem som han bodde tillsammans med; de lagade mat, pratade med 

varandra och stöttade varandra. Solidaritet och gemenskap blev betydelsefullt för de 

intervjuade under resan. De samarbetade i att finna tak över huvudet, laga mat och tvätta, 

skydda sig, men de kunde också ha fester, högtider och äta tillsammans. Efter en tid i 

Etiopien tilldelades Erasto uppehållstillstånd i Sverige. Då reste han vidare med buss till 
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Kenya tillsammans med andra migranter som också hade tilldelats asyl. Där var han en 

kortare tid i en anläggning innan han sedan flög till Stockholm.  

Efter sina förberedelser initierade Abdi resan tillsammans med en människosmugglare som 

han och hans mor fick kontakt med. Han kände inte människosmugglaren tidigare, men av 

honom fick han hjälp med dokument och pass mot betalning. Abdis mor hade sålt mark för 

att han skulle kunna ha råd till resan. Han och smugglaren färdades ensamma från Jemen till 

Turkiet med bil och med olika lastbilar. Från Turkiet till Grekland färdades de med en större 

båt och därifrån flög de till Stockholm. Dock vistades han i Grekland i nästan ett år innan 

han kom till Sverige. Han berättar att det var svårt att ta sig från Grekland och hur han gång 

på gång försökte lämna landet. När de inte klarade det blev de fängslade och vistades i 

fängelse i några veckor innan de släpptes ut. Abdi beskriver att Grekland är det land där han 

haft som sämst villkor. Under de förhållanden han levde under i Grekland bodde han 

tillsammans med många andra ungdomar.  

Abdi:   Vi var tillsammans i Grekland… Och när man mår inte bra och har problem så man 
  träffar människor, man blir nästan som familj. 

I faran som existerade skapade Abdi en trygghet och en solidaritet med andra jämnåriga som 

han litade på. Under de villkor som de hade klarade de vardagen tillsammans. Deras 

vardagsvillkor utgick från lokala förutsättningar och genom deras strategier och resurser 

förändrade de lokala sammanhang där de kunde känna solidaritet med varandra. 

Abdi:   När man är i Grekland så man är nästan 40 år, även om man är tio år. Man måste klara 
  sig varje dag… från polisen… från folk där i Grekland… så man känner mycket. 

Rädslan för att bli fasttagen av polisen blev en del av vardagen. För att undvika risken att bli 

upptäckt valde Abdi, på samma sätt som Taban, att under vissa skeden vara socialt osynlig, 

ett slags ”överlevnad genom undvikande”. Detta var en strategi som också blev ett tydligt 

inslag för de andra intervjuades migration.  

Namir initierade sin resa i början av tonåren med en bilresa en bit från Teheran. Han och 

hans kompis åkte i olika grupper, mest tillsammans med familjer. De åkte med olika 

människosmugglare mot bergen i Iran som gränsar till Turkiet. Han berättar hur snabbt 

föraren körde och att han trodde att de skulle krocka och dö. Efter några dagar var de 

framme vid bergen och då skulle de gå till fots, framförallt på nätterna för att undvika 

poliser. På dagarna sov de, mest utomhus. Namir hade packat en väska med varma kläder 

och vatten eftersom det kanske skulle bli kallt på nätterna. Vid en situation blev gruppen 

tvungen till att börja springa och då kastade han hela sin packning eftersom det var viktigare 

att klara sig själv. Han och några andra försökte hjälpa och driva på andra till att fortsätta 
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springa för att klara sig. Han minns att alla inte klarade sig, speciellt yngre barn med sina 

mödrar. När de kom fram till staden Van i Turkiet vilade de. Namir beskriver att 

människosmugglare hjälpte till med att utfärda pass och därpå fick man ta sig vidare på egen 

hand till Istanbul. Eftersom Namir och hans kompis hade pengar så kunde de åka buss som 

en annan människosmugglare hade ordnat. Namir berättar att turkar eller de äldre och 

starkare personerna fick sitta i sätena, medan han och hans kompis fick sitta på golvet. På 

busshållplatsen i Istanbul väntade en ny afghansk människosmugglare på dem för att de 

skulle vistas i en lägenhet tillsammans med andra migranter. Han beskriver hur trångt det var 

i lägenheten och var rädd eftersom han inte hade förutsett dessa villkor. Han ringde till sin 

mor för att säga att han hade ångrat sig och ville hem. 

Namir:   Ehm… jag ångrade mig och sa ”varför kom jag”. Jag visste inte att det skulle hända så. 
  Så mycket jag hade sett bakom mig, så jag tänkte det är en liten bit av resan, den största 
  delen är kvar. Så jag ångrade mig… Sen så, min mamma jag ringde, hon var orolig. Så 
  jag tänkte ”nej, jag ångrade mig… jag ska åka tillbaka till henne…” Jag minns att där grät 
  jag, så jag tänkte ”nu har du börjat något… gå till sista… antingen du lyckas eller så du 
  inte lyckas”. Jag grät inte när jag pratade med henne. Jag tänkte hon kommer bli ledsen. 
  Så efter det grät jag. Men jag hörde, hon var orolig… jag skulle inte göra henne mer 
  orolig. 

Samtidigt som situationen var problematisk och emotionellt betungande för Namir beskriver 

han att han inte ville visa sin rädsla för sin mor eftersom hon hade förväntningar på att han 

skulle klara resan. Namirs familj hade hjälpt till ekonomiskt med resan och därför kände han 

att han hade ett ansvar att fullfölja den. Han vistades i lägenheten i tre dagar, men sen tog 

hans pengar slut och han kunde inte betala för boendet och försörjningen av sig själv. 

Människosmugglaren ville ha mer pengar, men Namir visade sina slitna kläder för honom för 

att påvisa att han inte hade några pengar. Namir ville inte heller sitta instängd i en trång 

lägenhet där han inte kunde göra något mer än att enbart äta bröd. Han ville jobba, försörja 

sig och förflytta sig vidare. Då sa människosmugglaren att han kunde gå. Namir hittade ett 

rum som han kunde betala för i efterhand så därför bestämde han sig för att leta efter ett 

jobb. Han kände till ett område där afghaner som kunde prata turkiska bodde, för att se ifall 

de kunde föreslå ett jobb för honom. Personerna han träffade hade inte heller jobb och 

menade att det var omöjligt för honom att hitta ett arbete. Namir förblev utan pengar och 

bestämde sig istället för att försöka resa vidare till Grekland.  

Namir:   Sen så, asså där (i Istanbul) man måste betala till smugglarna om man vill ta sig vidare. Så 
  ville de ha jättemycket pengar så som jag inte hade… Det var några ungdomar som inte 
  heller hade så mycket pengar. Sen så jag sa till dom att jag har inte pengar. Vi skulle köpa 
  tillsammans en liten båt istället… och själv komma till… Grekland.  

På olika sätt lyckades Namir styra sina vägval, fatta beslut i svåra och inte sällan farliga 

situationer. Namir sökte hjälp och använde resurser i sin omgivning för att resa vidare. 

Relationerna skapades just på grund av själva rörligheten.  
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Genom Namirs vardagsvillkor uppstod en kunskap och utifrån kunskapen utvecklades 

således strategier för vidare migration men också för överlevnad. Att ta sig från Istanbul i 

Turkiet till kustlinjen i Grekland var en av de svåraste förflyttningarna eftersom den grekiska 

kustbevakningen noggrant vaktade gränsen. Han försökte ta sig över till fastlandet i Grekland 

tre gånger, men skickades tillbaka av den grekiska polisen. En av gångerna när han och några 

jämnåriga ungdomar hade bestämt sig för att paddla med en gummibåt till Grekland 

ertappades de mitt på havet. 

Namir:   Sen så, han sa att han (polisen) skulle hjälpa oss. Han tog första personens hand. Jag 
  sa att vi skulle till Europa och att vi ville ha hjälp. Sen så när han kom till båten slog 
  polisen han, jättehårt! Jag blev jätterädd. Sen så jag var tredje personen som gick på. 
  Och, eftersom jag var liten, han bara lyfte upp mig och kastade mig bort på båten […] 
  Sen dom körde oss till Grekland tänkte vi, sen så dom… eeh… Dom tittade igenom alla 
  våra kläder och sånt. Sen så igen, dom körde oss mot Turkiet. Sen så dom, med nål, 
  dom gjorde hål i vår båt, och kastade oss igen i vattnet… så igen vi skulle försöka ta oss 
  till Turkiet. Så i våran båt, vi var sex personer och vi hade sex paddlar. Men efter det, 
  dom gav oss två paddlar. Och sa till oss ”paddla mot Turkiet”… Så vi paddlade och 
  paddlade… mmm, det var verkligen jättesvårt. Vi alla var trötta, vi hade inget vatten, vi 
  drack lite citronsaft och mådde illa. 

Vardagen var varken förutsägbar eller rutinartad, utan bestod av ständiga förflyttningar där 

förutsättningarna kunde bli ännu hårdare. Faran och osäkerheten som ungdomarna befann 

sig i motiverade dem till att söka säkerhet och trygghet i varandra genom att använda sig av 

gruppens resurser; tilltron till den egna kompetensen och kunskapen, tillsammans med viljan 

och förmågan att samarbeta. Trots att ungdomarna var trötta fann de styrkan att tillsammans 

klara sig till Turkiet igen. Namir berättar att de sedan gick och letade burkar med gammalt 

vatten vid kusten eftersom de var så törstiga. Efter två ytterligare försök att paddla över 

havet klarade Namir och de andra sig till Grekland. Där tog polisen dem och de tvingades 

lämna fingeravtryck. De skickades sedan till Aten där Namir började jobba. Där väntade en 

annan vardag med nya villkor. 

Namir:   Vissa nätter som vi, jag och några till, vi sov på parken och sånt. För att det kostade för 
  mycket om vi skulle bo på… jaa, under tak och så. Vi fick vara där. Sova på parken, och 
  sen jag, jag fick några 50-öre från en kompis så jag handlade, tofflor. Det var en kompis 
  som lärde mig. Han sa vi kan göra så. Jag handlade tofflor för… jag köpte 50 stycken 
  och dom kostade nio öre, sen så jag sålde dom för två. Så på så sättet försörjde jag mig. 

Namir sökte tillsammans med andra ungdomar skapa en trygghet genom att arbeta på gatan. 

Detta medförde följder som tog sig uttryck i förföljelse, våld och misshandel. Namir skildrar 

hur vardagen bestod av att fly från polisen och att man varnade varandra när polisen 

närmade sig. En gång fick polisen tag i honom och misshandlade honom svårt med 

batonger. Då menar han att han inte ville stanna kvar i landet. Han fick kontakt med en 

människosmugglare som han vid ett tidigare skede hade fått hjälp av och tillsammans med 

smugglaren åkte han till en stad som heter Korinthos. Från Korinthos skulle han färdas med 

en större båt vidare till Italien och människosmugglaren hade förberett hur de skulle gå 
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tillväga. Namir skulle tillsammans med en annan jämnårig sitta inuti en lastbil i ett utrymme 

med pressade tidningar och resan skulle vara i 36 timmar. Under resan blev syret dåligt och 

Namir och den andre kunde knappt andas. De visste inte vad de skulle göra och började 

skrika. De trodde att de skulle dö, men polisen hittade dem senare avsvimmade. Namir fick 

reda på att de skulle bli tillbakasända till Grekland och där anhållas av polisen. 

Namir:   Sen så vi blev förhörda. Dom var fyra, fem, sex poliser. Jag hade inga skor, så en av dem 
  gav sina skor till mig. Han gav mig nummer 44, dom var jättestora för mig. Så förhörde 
  dom oss och sa ”vem var det som hjälpte er?” och sånt, jag sa inte vem det var… I alla 
  fall, dom sa… han polisen sa till mig ”ni stannar i polisstationen i några dagar, sen så, vi 
  släpper er att gå”. Jag sa ”ok…” 

Namir och hans kompis fick istället vistas i fängelse och det tog tre månader innan de 

släpptes. I fängelset var de ensamma och rädda och de utsattes för övergrepp. Namir berättar 

att de enbart fick vatten och bröd. Det var alltid en kamp om denna mat, men de stora och 

starka äldre männen tog alltid maten. Namir och hans kompis fick sällan mat eftersom de var 

mindre och svagare. De var hungriga och mådde dåligt. När de hade färdats i lastutrymmet i 

båten mellan Grekland och Italien utsattes de också för sanitära olägenheter. I det 

överbefolkade fängelset blev de än sjukare och fick utslag på hela kroppen. De skickades till 

ett sjukhus där de kunde få vård. Efter ett par månader till i fängelse tog de sig till Italien 

med en annan båt. I Italien skildes de åt eftersom Namir skulle fortsätta norrut medan hans 

kompis skulle stanna i Italien. 

Namir:   Jag fick sova på gator och sånt. Det var på en tågstation. Och sen, jag fick sova där. Så 
  tog jag mig vidare till Paris. På tåget där gömde jag mig. Dom som jobbar på tåget, inte 
  polisen, utan tågpersonalen, sa att jag skulle hoppa av. Så jag hoppade av och tog nästa. 
  Så höll jag på så. Jag tog mig till Frankrike. Frankrike var jag där några dagar. Det var en 
  bro så vi sov under där. Och sen en natt var jag där på en camping. Där kan de hjälpa 
  dom som är hemlösa. Sen så tog jag mig vidare till Sverige med tåg.  

Yasir inledde sin resa tillsammans med sin lillebror för ungefär sex år sedan, då var Yasir 13 

år. De åkte med olika transportmedel; bil, båt, lastbil och tåg med slutdestination London. 

De bodde hos sin kusin i London. De gick i skolan, men arbetade mest på en marknad där 

de bland annat sålde klockor och tobak. Yasir beskriver att han hade en dräglig vardag i 

London och ville stanna kvar. De vistades i London i två till tre år, men blev sedan 

deporterade till Afghanistan. Det tog två månader innan de återförenades med sin familj i 

Iran. Efter ett år i Iran ville de försöka resa igen och under denna resa såg förutsättningarna 

annorlunda ut än under den första resan. Precis som Namir, färdades de genom bergen från 

Iran till Turkiet. I Istanbul bestämde de sig för att åka med en större båt till Grekland. Det 

var mycket människor vid hamnen och Yasir och hans lillebror blev av med varandra. Yasir 

steg på båten ovetandes kring ifall hans bror var med. När han kom fram till Grekland kunde 

han inte finna brodern. Då ringde han till den människosmugglare som de tidigare hade varit 
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i kontakt med i Istanbul. Det visade sig att hans bror var kvar i Istanbul så 

människosmugglaren hjälpte honom på en av båtarna mot Grekland. Yasir väntade och 

väntade, men hans lillebror kom aldrig fram. 

Yasir:   Something happened and that ship my brother was in… they… I don’t know what to 
  say, it’s difficult to say… he’s been in one ship and the ship gone down in the water… 
  There it was 280 persons… and, but 42 persons I think they died maybe, in the water.  

Yasir hittade aldrig sin lillebror och tror att han försvann när båten sjönk. Yasir ville inte 

fortsätta resan utan att ha försäkrat sig om vad som hade hänt sin bror och därför 

kontaktade han frivilligorganisationer och kyrkor för att få hjälp. Under denna tid var Yasir 

ensam och ledsen. Han kände att han inte hade någon som han kunde prata med och som 

kunde förstå honom, han ville inte leva längre. 

Yasir:   I was waiting for him alone, and I didn’t find him. After that I tried to kill myself with 
  tablet and lots of tablets. And then I went to hospital for one week maybe. […] And 
  then, then I came back on street… then they (peers) said “hi” and they told me “don’t 
  do that”… They helped me. All of them were in Grekland. 

Trots att Yasir levde under hårda villkor kunde han med hjälp av de som befann sig i samma 

situation få stöd. Han beskrev hur enbart ungdomar förstod varandra på grund av deras 

gemensamma erfarenheter, ingen annan kunde förstå dem. Under Yasirs vistelse i Grekland 

valde han tillslut att inte ha någon kontakt med sin familj. Han beskrev att kontakten med 

dem som hade stannat kvar blev besvärlig under resan och snarare medförde till att han blev 

känslomässigt svagare. 

Yasir:  If you are just thinking about your family you will not survive. But you have to just put 
it away. Later, if they are alive, we will find them, but first we need to establish ourselves 
and so we need contacts with other people.  

Att glömma och att minnas det förflutna var således strategier som användes av somliga av 

de intervjuade. De försökte att inte tänka på familj och vänner som var kvar i 

ursprungslandet. För andra kunde kontakten med/minnet av familjen upplevas som en 

trygghet och säkerhet och därför istället stärka dem så att de orkade med svårigheterna. 

Yasir fortsatte resan och han letar än idag efter sin bror. Han har haft periodisk 

telefonkontakt med en kyrka i Grekland. Han åkte vidare med ett godsfartyg till Italien och 

därefter med olika tåg till Malmö centralstation. Hela resan tog cirka sex månader. Under 

dessa sex månader var vardagsvillkoren hårda och han fortsatte att leta efter sin bror i de 

länder som han reste genom – Italien, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark. I 

Italien och i Danmark har han släktingar och kunde således få ekonomisk hjälp för att ta sig 

vidare mot Sverige. Yasir berättar att han ville bo i ett land där ingen av hans släktingar bor 

eftersom de är arga på honom på grund av att hans lillebror försvann.  
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Zalmai reste tillsammans med en kompis från Teheran till Istanbul. De tog samma väg som 

Namir, men åkte under olika lastbilar största delen av vägen. Det var besvärligt att hålla sig 

fast under lastbilarna och de fick svårt för att andas på grund av bensinlukten. Han vet inte 

riktigt hur lång tid det tog, men det kändes som en evighet. Han berättar att de sedan fick 

sitta 30 stycken i en liten minibuss från staden Van till Istanbul. Zalmai och hans kompis 

hade inga pass och lämnade bussen i Istanbul. Tillsammans med en människosmugglare gick 

de till fots i flera dagar. När de kom fram till en flod tog de sig över gränsen till Grekland 

med en mindre båt. Det tog bara fem minuter, men Zalmai beskrev att han var mycket rädd 

vid denna situation. När de hade korsat gränsen fick de springa mycket långt och sen vilade 

de en kort tid, de skulle förbereda sig för nästa förflyttning. 

Zalmai:   Sen, vi kom till Grekland. Och där, vi bytte om kläderna. För att polisen [fniss], känner 
  inte oss och för att vi är nya här å… polisen är jättefarlig där… Därför han smugglaren 
  sa att vi ska byta kläder och tvätta oss. 

Erfarenheterna från de intervjuade skildrar på vilket sätt deras överlevnadsstrategier var en 

del av deras vardag. Zalmai och hans kompis kom sedan till Aten och där vistades de i en 

lägenhet i en månad. I Grekland hade pengarna tagit slut, men Zalmai lät människo-

smugglaren ta kontakt med hans föräldrar så att de kunde överföra mer pengar till 

smugglaren. Efter ett par månader kunde de färdas med båt till Italien. I Italien bodde de i ett 

övergivet hus och de klarade sig på vatten och kex. En gång kom polisen och Zalmai och 

hans kompis var tvungna till att fly. Zalmai och hans kompis kom ifrån varandra och hittade 

inte varandra igen. Zalmai beslöt sig för att han skulle resa vidare till Sverige. Under ett par 

dagar åkte han under två olika lastbilar. Sista biten mot Köpenhamn åkte han inuti en lastbil 

med förpackningar. Därefter tog han tåget till Malmö.  

Fahran kommer inte ihåg så mycket av sin resa, men han korsade Turkiet, Grekland, Italien 

och Frankrike – han gick, åkte bil, båt och tåg. Han berättar om Turkiet som det finaste 

landet han varit i, med fina byggnader, gator och människor. Det var också ett varmt land, 

men i Frankrike blev det kallare, han hade inte föreställt sig att det kunde bli så kallt. I 

Grekland vistades han längst tid och det var också där han träffade andra ungdomar i samma 

situation. De träffades när de gömde sig i olika lastutrymmen på båtar och i tåg, eller när de 

höll sig kvar under lastbilar. I lastutrymmena kunde de gömma sig i kartonger och 

förpackningar för att undvika tullmyndigheternas kontroll. Fahran bodde också tillsammans 

med andra killar i en lägenhet i Aten och berättar att detta var en påfrestande tid eftersom de 

nästan bara fick vistas i lägenheten. Det var lång väntan och känslor av rädsla och ovisshet 

inför den kommande tiden.  

Fahran:   Det är mycket jobbigt… många människor tycker det i Grekland. 
Viktoria:  Mhm… varför det? 
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Fahran:   Eh mycket svår sits. Många folken från andra länder sitter där, det går inte! Därför att 
  det är mycket svårt. Måste åka alltid. På natten, på dagen [fniss], ingen sova… 
 
Fahran minns att det tog längre tid för somliga att ta sig vidare eftersom mycket berodde på 

ifall man hade pengar eller inte. Han beskrev att han inte hade några problem med pengar 

eftersom hans mor skickade när han behövde, en förmån som inte alla hade. Emellanåt 

brukade han gå ned till kvarteret och köpa vatten och bröd och delade sedan det med de 

andra ungdomar som kanske inte hade råd.  

Zemar beskriver sin resa mycket detaljerat. Resan från Afghanistan till Sverige tog ungefär 

sex månader. Första hållplats var Teheran och där vistades han i drygt en månad. Det var 

besvärligt eftersom han kom tillbaka till den vardag då han var tvungen att undvika polisen. I 

Teheran bodde han tillsammans med andra från Afghanistan, men han kände ingen och 

upplevde att han var mycket ensam. Zemar berättar om att vägen från Teheran till Turkiet 

var svår. 

Zemar:  Jag vet inte vad som hände på den vägen, men jag tänker ingenting på mitt liv, vad 
händer sen, om jag lever eller jag är död. Jag tänker ingenting på någonting. Jag vet, det 
är jättefarligt, jag har hörde att många personer som mellan Turkiet och Iran finns. Där 
finns en grupp. Det är, dom var jättedumt, och dom ska ta en person som har kommit 
från utomlands eller från eeh… ja, dom kommer från utomlands. Dom ska ta bort, dom 
ska skicka en del av kroppen till hans familj eller hennes familj, eller ja. Sen ska de få 
pengar, jättemycket pengar, dom ska skickas, de ska bli fria. Jag har sett många att de ska 
skicka öra, eller dom tar bort näsa, hand eller jaa. Jag har sett också, många, hur mycket 
som helst som slagit dem. Ja, dom blir, helt galna är dom. 

Unga migranter hamnar i mycket svåra situationer, men det går inte att påstå att de blir 

passiva. Trots att de inte har pass och dokument, blir förföljda av polis och vistas i fientliga 

områden reser de vidare. Zemar försökte alltid undvika kriminella grupper, men tog sig 

vidare till staden Van, precis som de andra intervjuade från Afghanistan. Därefter åkte han 

buss till Ankara och nästa uppehåll blev Istanbul. I Istanbul vistades han i ungefär en månad 

där han arbetade för att ha råd med resan till Grekland. Han och några andra ungdomar 

liftade till en stad som heter Izmir. Likt Namir var Zemar tillsammans med andra migranter 

när de bestämde sig för att paddla med en gummibåt till Grekland. Detta var en större 

gummibåt och de var upp emot 30 till 40 personer som trängdes i den. 

Zemar:  Izmir det var lite närmare till Grekland än Istanbul. Och sen, den gummibåten, det är 
många personer som kom in och sen på halva, eh, halva havet, det komma vatten, 
komma in i båten och båten kommer ner… Sen, alla skrika och polisen har tagit oss, 
och… eller, hjälpa oss. [skrattar] Sen dom skicka oss till Aten. [---] I Grekland det är 
farligt. Jag gick på gatorna och tigga för jag köpa mat. Ibland jag gick till kyrkan och fick 
mat. 

Zemar vistades i Grekland i drygt två månader. Han träffade andra jämnåriga, men 

förflyttade sig mest ensam. Likt Yasir så vände Zemar sig till kyrkosamfund för att få mat 

och stöd. Först kom han till Aten och gick vidare till fots mot Korinthos för att söka upp 
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nästa människosmugglare som skulle hjälpa honom till Italien. Dock hittade han inte honom 

och fortsatte därför längs kusten till en stad som heter Patras. Då hade han gått i flera dagar 

och han var törstig och trött. Han skildrade hur utsatta villkoren är för unga migranter i 

Grekland, många råkar illa ut och därför kände han att det var klokast att förflytta sig ensam. 

Precis som dessa ungdomar har förmågan att avläsa sin omgivning lär sig polisen också att 

identifiera migranter som rör sig utan pass. Polisen grep Zemar vid ett tillfälle.  

Zemar:  Grekland var jättesvårt [suck], eeh… dom har, en gång polisen har tagit mig. Och där 
fångat mig i nästan, mer än en månad. Det är jättesvårt, jättesvårt! Jag varit i fängelse, 
inte riktigt fängelse, jaa men… Jag är helt ensam där. Och ja, jag är ensam på den 
fängelse, därför jag var sjuk. Och... Polisen inte komma nära mig. 

Zemar kände sig obetydlig när han vistades i fängelset. Precis som Namir hade han levt i 

skadliga och farliga miljöer och hade fått utslag över hela kroppen. Det fanns ingen som ville 

hjälpa honom, istället uppfattades han som farlig inom en fientlig omgivning. Efter 

omständigheterna skickades han slutligen till en vårdcentral, men blev sedan sänd till ett 

annat fängelse i Aten. Han vistades totalt 40 dagar i fängelset. När Zemar släpptes lyckades 

han komma ombord på ett stort fartyg som gick till Venedig. I Venedig visste han inte vad 

han skulle göra, han minns bara att han var törstig, hungrig och uttröttad. 

Zemar:   Sen, jag gick i innerstaden mmm, nästan eh, åtta timmar, jag gick runt, runt, runt, runt, 
  jag ska hitta polisstationen. Jag vill ha hjälp. Men jag hittar ingenting. Sen närmade mig 
  polisstationen, sen jag har träffat några unga afghaner från mitt land. Jag frågade dem 
  ”var är polisstationen?” De sa ”varför du har frågat mig om polisstationen?” Jag har sagt 
  ”jag ska gå in och de ska hjälpa mig”. Men sen dom sagt ”det är i denna staden inte bra 
  om du stannar, dom hjälper ingenting där”. 

Intervjupersonerna beskriver att de närmade sig andra jämnåriga i samma situation när de 

hade det svårt och då hjälpte de varandra. Under dessa villkor skapades en kunskap om vilka 

man kunde närma sig och skapa förtroende för, och vilka man skulle undvika och hysa en 

misstro till. När ungdomarna hade det besvärligt uppstod dessa spontana möten och således 

utvecklades en relation. De ställde upp för varandra och skapade lojalitetsband sinsemellan 

och på så vis spelade de en avgörande roll för varandras mående och överlevnad. Man 

hjälpte varandra och förvarnade varandra om fara och hot. Sätten på vilka ungdomarna 

träffade varandra visar på hur dessa speciella tid- och träffpunkter kan stärka vänskapsband. 

Samtidigt upprätthöll de relationen med familj och vänner via telefon. 

Zemar fick hjälp av ungdomar som han träffade. Han fick komma till deras lägenhet där han 

fick sova, äta och ringa till sin familj. De skrev också ned och tipsade om de platser och 

städer som han kunde korsa för att ta sig till Sverige. Han menar att han nu står i stor 

tacksamhetsskuld till dem eftersom de hjälpte honom när han hade det som svårast. Genom 

deras hjälp kunde han fortsätta resan, då åkte han under en lastbil till Milano. Zemar gick i 

flera dagar långa sträckor under hans resa, han gick från Milano till Nice. Vid landsgränsen 



51 	  

mellan Italien och Frankrike träffade han några andra jämgamla som också reste. De varnade 

för att polisen stod och väntade längre fram vid motorvägen. De hade redan gripit några 

migranter så den vägen kunde han inte ta. För att undvika polisens kontroll valde de istället 

att gå tillsammans på tågrälsen. 

Resan innebär ofta ett beslutsfattande kring sociala nätverk. Vid vissa perioder och för vissa 

av ungdomarna innebar ett socialt nätverk både ökad säkerhet och större tillgång till resurser. 

De intervjuade beskriver att just samarbetet var särskilt betydelsefullt vid dessa perioder, 

exempelvis när resurser till mat, skydd och bostad behövdes. I Nice, när Zemar inte behövde 

stöd eller samarbete med någon annan valde han däremot att fortsätta ensam.  

Zemar:   Jag tänkte: ”Ok, jag ska gå vidare ensam så att polisen inte tar mig”. Jag tänker, jag har 
  pratat med dom andra killarna. Jag släpper dem, jag tänker vi ska dela oss, det är bättre. 
  Jag tänker det är skit samma. Jag vill gå ensam helt, det är bättre för mig.  

Han liftade med olika bilar tills han kom till Paris och där köpte han tågbiljett; först till 

Bryssel och sedan till Amsterdam. Liksom Taban och Abdi beskriver Zemar att han 

emellanåt kände sig mer trygg om han förblev ensam och fattade sina egna beslut. Han 

framhäver att det var bättre att försöka vara ensam eftersom han annars kunde hamna i bråk. 

Zemar utvecklade vissa strategier.  

Zemar:   Ja, sen Amsterdam, jag åker till en stad. Den heter Roermond. Också i Holland. Sen från 
  Roermond jag åker sen till Dortmund, Tyskland. Dortmund också, jag har hittat några 
  som köpte biljett till mig. På tågstation, jag stod bakom dom. Jag hörde… aah, dom 
  pratar på mitt språk. Jag säger ”Ok, ja… kanske dom kan hjälpa mig”. Så jag har sagt till 
  dom och sen dom har köpt biljett till mig till Hamburg! Efter klockan tolv. Eeh där 
  också, jag hitta en kille som kom från Italien, men han har allt, legitimation och allt. Han 
  var afghan. Han bor i flera år i Italien. Jag hade ingenting. Så Köpenhamn, han hjälpte 
  mig till. Sen jag hade sagt att jag ville åka till Sverige. Sen, vi åka till Malmö, jaa. Sen han 
  hade kompis i Malmö som jag kan sova hos.  

Han berättar om hur han kunde läsa av och identifiera människor som kunde hjälpa honom 

på tågstationer. Han observerade människors uttryckssätt och utseende när han stod i olika 

köer på tågstationerna och han närmade sig de som talade hans språk.  

Sammanfattning 
Barnmigranter är handlingskraftiga aktörer (O’Higgins, 2012). Deras migration präglas av 

våld och utsatthet, men där deras möjligheter verkar begränsade söker de efter alternativ. Att 

enbart fokusera på sårbarhet förbiser deras handlingsförmågor. Besluten i att resa, att aktivt 

söka sig till människosmugglare och till andra som kunde ge dem stöd, att färdas med olika 

transportmedel, att leva på olika sätt i olika länder och att sedan söka asyl i Sverige talar om 

deras förmåga att finna egna vägar. I praktiskt socialt arbete finns normativa tankar kring 

utsatta grupper och dess villkor. Detta skapar ett tydligt intresse för människors vardagsliv; 

hur de planerar sin vardag, vilka strategier och resurser som råder och hur dessa används. De 
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intervjuades resa blev deras vardag. Ibland hade de roligt och ibland hade de tråkigt, ibland 

var de rädda eller frustrerade och ibland var det kanske skönt att vara ifrån sin familj då de 

kunde klara sig själv. De sov på nätterna och de åt mat på dagarna. Denna beskrivning kan 

tyckas vara trivial, men bakom föreställningen om ”de drabbade och utsatta separerade 

minderåriga” så finns det kraftfulla aktörer som skapar en vardag och söker styra sitt liv.  

De intervjuade utvecklar en kompetens där de lär sig att leva mellan och med olika länders 

normer och värderingar, vad Faist (2000) kallar för synkretiska identiteter. De har olika villkor 

under resan, det är påfrestande att leva långt bort från sin familj och de är ovetandes kring 

vad som kommer att hända i framtiden. 

Under resan skapar de intervjuade nya vänskapsband. Ungdomarna träffar varandra i svåra 

situationer. De slöts samman när de gömde sig för/blev slagna och hotade av polis och 

främlingsfientliga människor samt när polisen fängslade dem. När de var bostadslösa på 

nätterna försökte de tillsammans hitta sovplats på parkbänkar eller under broar. De 

förenades också genom förflyttningar som organiserades av människosmugglare; när de gick 

till fots i bergsområden, förflyttades samt i övergivna lägenheter och hus. De tipsade 

varandra och varnade varandra när polisen närmade sig. Likaså upplyste de varandra om 

vilka riktningar och vägval de kunde ta för att komma till en viss plats. Genom ungdomarnas 

gemensamma strategier blev de delaktiga i olika sammanhang och detta var en förutsättning 

för att de skulle kunna fortsätta. Dessa situationer ledde till att ungdomarna höll ihop och 

skapade starka sociala band till varandra (jmf. Andersson, 2005; Faist, 2000). 

De sociala banden är inte statiska (Faist, 2000). I mötet mellan ungdomarna skapas, förstärks, 

försvagas, upphör eller återskapas de - beroende på intensiteten i relationerna (ibid.). Denna 

lokala solidaritet och ömsesidighet kom i vissa fall att utvecklas till relationer och 

gemenskaper som idag sträcker sig tvärsöver gränserna för nationalstaterna. Under resans 

vardag skapas och utvecklas relationerna som sedan kan komma att befästas och stärkas till 

transnationella sociala nätverk som kommer att beskrivas senare. 

6.3 Villkoren vid ankomsten till Sverige 
Zemar:  Jag var vid Migrationsverket, det tar jättelångt tid. Och jag visste inte vad som händer, 

och det (tog) åtta månader. Det var jättesvårt, jag vet inte, jag kan inte stanna här. Eller 
jag blir som innan […] mycket stress. Och när jag ringer till, hemma, dom också vara 
sura. För dem också jobbigt... för att där jag (har) jobbat innan och jag, jag betala alla, 
betala pengar för mat, för allt. 

Vid barnmigranters ankomst till Sverige står de inför nya villkor. Det finns en mångfald och 

variation i hur villkoren vid ankomsten ser ut för de intervjuade. Vid ankomsten infann sig 

ofta en känsla av eufori och förväntning om framtiden, men de var också trötta efter den 
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långa resan och saknade sin familj. Ingen av de intervjuade reste direkt från sitt hemland till 

Sverige, utan de reste och vistades i olika länder på vägen. De har erfarenheter av att ha 

behövt ta hand om sig själv och ta egna beslut, men när de väl söker asyl och börjar etablera 

sig i Sverige uppstår en känsla av utsatthet. Ankomsten betyder trygghet och att vara 

omhändertagen, men i en främmande miljö med nytt språk, andra normer och värderingar. 

De intervjuade beskriver känslor av ovisshet, ensamhet och sårbarhet under asylprocessen. 

De väntade länge – flera månader eller mer än ett år – på beskedet om uppehållstillstånd. En 

av de intervjuade fick avslag på sin asylansökan och lever som papperslös sedan två år 

tillbaka. Att vänta på detta beslut beskrivs som en ambivalent situation, präglat av osäkerhet. 

För att förbättra sin situation tar de intervjuade kontakt med släktingar, kompisar och/eller 

andra ungdomar som befinner sig i en liknande situation för att återigen dela erfarenheter 

och finna lösningar på sina problem. 

När Abdi kom till Arlanda i Stockholm var han mycket förväntansfull och han beskriver att 

det var den bästa dagen i hans liv. Människosmugglaren som Abdi hade rest med köpte en 

bussbiljett till Abdis släktingar och sedan skildes de åt varsitt håll. Samma dag kom Abdi 

fram till sina släktingar. Dagen efter hade han möte på Migrationsverket och ytterligare några 

dagar efter det placerades han på ett transitboende i södra Sverige. Abdi kunde inte bo hos 

sina släktingar eftersom där bodde andra tjejer och detta inte var förenligt med deras normer 

och värderingar.  

Abdi:   Jag bodde i ett boende… Men jag väntade länge. Asså, jag hade intervju och sen väntade 
  jag på svaret så det tog långt tid. Det var nästan sju månader. Jag var jättestressad. Orolig 
  och allt… och så ensam jag var, ingen jag hade nästan. Men det har kommit tillslut. 

När de intervjuade kom till Sverige blev väntan och ovisshet påtagliga inslag i deras vardag. 

Ovissheten ifall man får stanna kvar i Sverige eller inte är påfrestande. Under tiden de 

intervjuade väntar pågår en förflyttning där de vistas under skilda boendeförhållanden. För 

att klara vardagen under asylprocessen hade Abdi regelbunden kontakt med sin mor och sina 

syskon. Genom nya relationer på transitboendet fick Abdi också information om en somalisk 

förening i staden. Där kunde han dela minnen och problem med andra ungdomar som hade 

samma erfarenheter. Av dem fick han ett stöd som han kände att han inte kunde få från de 

svenska sociala myndigheterna. 

När Yasir kom till Malmö centralstation ringde han en vän som han hade haft kontakt med 

sedan tidigare. Han fick sova över hos denne, dagen efter gick han till Migrationsverket. 

Sedan fick han vistas på ett transitboende i södra Sverige. Yasirs resa var mycket lång och när 

han kom till Sverige var han väldigt ensam och ledsen efter att ha förlorat sin bror. 
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Yasir:  When I came to Sweden I didn’t have a good feeling… eeh… I had a lot of problems. 
My mind was very busy, it didn’t work… different problems… especially from my 
brother. It was very, very deep problem for me.  

Yasir vistades på boendet i sju månader och fick sedan avslag på sin asylansökan med 

anledning av att han klassades som ett Dublinärende och skulle förflyttas till Italien där han 

hade tvingats lämna fingeravtryck. På grund av sina erfarenheter i Italien ville han inte 

tillbaka och lever nu istället som papperslös sedan ett och ett halvt år tillbaka. Sedan dess 

flyttar Yasir mellan tre olika bostäder; hos en familj och hos en kompis som han delar 

nationstillhörighet med samt hos kompisar på ett PUT-boende (boende för de med 

permanent uppehållstillstånd) för ungdomar. Han berättar att han sover dåligt på nätterna, 

ibland inte alls. Han har mardrömmar och vaknar ibland skrikandes. Han drömmer om att 

polisen hittar honom och skickar tillbaka honom vilken dag som helst.  

Barnmigranter skapar en kulturell kunskap genom att förhandla mellan olika kulturer och 

utvecklar således en transkulturell mélange. När de verkar kunna relatera till i en främmande 

omgivning får de hjälp i att ta sig vidare till exempelvis Migrationsverket och transitboenden.  

Namir:  Jaa, sen så jag träffade en bussförare. Så han hjälpte mig så att jag hittade [transit] 
boende. Ehm, på [transitboendet] när jag bodde där det var jättebra. Det var där jag 
behandlades som en människa för första gången. Å, jag fick lära mig svenska.  

Namir bodde på transitboendet i tre månader och det tog också tre månader innan han fick 

uppehållstillstånd. Han beskrev att det var jobbigt att vänta eftersom han inte visste ifall han 

väntade på ett ”ja” eller ett ”nej”. Men han berättade att förutsättningarna blev lättare när 

han var tillsammans med andra i samma situation. 

Namir:   Det är lite jobbigt, men personalen som jobbar där, dom är mycket trevliga och så. Så att 
  vi hade inte tid att tänka på något. Hela tiden dom var där, och andra ungdomar och 
  kompisar från Afghanistan… Vi var i samma situation, vi var tillsammans. Vi tänkte inte 
  på sånna saker. Så mycket… 

Vid väntan på beskedet om uppehållstillstånd så var nationstillhörighet en sammansvetsande 

och känslomässig betydelse där ungdomarna hade gemensamma erfarenheter. När Zalmai 

kom till Sverige var han ledsen på grund av att han var ensam och tomhänt. 

Zalmai:  Efter att jag kom till Sverige jag var jätteledsen att jag hade inga kompisar… å då, det var 
i vintern… Jag brukade inte se mycket snö i Iran. Det var inte så kallt heller… 

På tågstationen lyckades Zalmai dock få kontakt med en jämnårig afghansk kille som sedan 

hjälpte honom till ett transitboende. 

Zalmai:  Jag stannade i fyra-fem timmar och sen kom en afghansk kille. Jag såg honom och kände 
att aha… Jag gick fram till honom. Han sa ”kom, jag hjälper dig”.  
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Medan Zalmai väntade på beskedet om uppehållstillstånd vistades han på transitboendet. 

Han beskrev att personalen var omsorgsfulla och hjälpte honom. Ungdomarna fick 

bestämma vad för sorts aktiviteter de ville göra och personalen stöttade dem. Det var allt 

ifrån att gå på bio, gå och bada, spela biljard eller fotboll.  

När Fahran kom till Sverige var han utmattad och tänkte tillbaka på det som hade hänt. Han 

saknade sin familj. Precis som Zalmai så träffade Fahran några jämnåriga från Afghanistan 

när han vistades på centralstationen i Malmö. 

Viktoria:  Så du träffade några kompisar här i Sverige? 
Fahran:   Ja, några kompisar... i Malmö. 
Viktoria:  Jaha okej… Hade du då telefonnummer till dem eller? 
Fahran:   Nej, jag träffade dem bara på… vad heter det… på Centralen. 
Viktoria:  På Centralen… Visste dom att du skulle komma? 
Fahran:   Dom bodde här. Först jag kände dom inte. Jag sa ”jag kommer ny i Sverige”. Dom sa 
  ”Ok, jag kan hjälpa”. Jag såg att de är från Afghanistan. 

Ungdomarna som Fahran träffade hjälpte honom med att komma till ett transitboende. Han 

berättar att han mådde bra på transitboendet eftersom han träffade många andra killar med 

gemensamma erfarenheter. Efter drygt ett halvår placerades Fahran på ett PUT-boende 

tillsammans med femton andra unga killar. Då förändrades hans villkor och han kände sig 

genast stressad och orolig av att bo tillsammans med så många andra.  

När Zemar kom till Köpenhamns centralstation träffade han en afghansk kille. Tillsammans 

åkte de med tåget till Malmö, den andre killen betalade Zemars biljett. När de var i Malmö 

introducerade killen en kompis för Zemar där han kunde sova över. Dagen efter det gick 

Zemar till Migrationsverket och fick sedermera komma till ett transitboende. Han hade 

förlorat mycket under resan och kände sig ensam och stressad. 

Zemar:  Jag har tappat mycket… Jag har tappat bort mina kompisar. Jag har tappat mina kläder 
också. Jag tänker ”fan, vad händer, jag har ingen jacka”, jag glömde. Så mycket stress! 

För Zemar var det besvärligt att hantera de svårigheter han upplevde när han kom till 

Sverige, bland annat boendet.  

Zemar:  Jag har inte bott tillsammans med så många personer och jag känner inte dom… Det är 
jobbigt ibland. Jaa… Och ibland jag träffar dom killar som vi bodde på det stället… 
eeh… hur ska jag säga… Jag tänker helt konstigt… Jag klarar mig själv. Jag har jobbat 
hela mitt liv… Jag tänker, jag jobbar och jag köper med mina egna pengar. Jag tänker att 
för mig det är jättekonstigt att jag ska få pengar och sen jag ska köpa… att bara få… 

Zemar berättar hur hans vardag förändrades när han kom till Sverige. Han hade bott ensam 

och arbetat och försörjt sig själv och sin familj under flera år. Helt oväntat förändrades hans 

villkor och han skulle bo tillsammans med många andra jämnåriga och inte arbeta längre. I 

Sverige finns det normativa föreställningar kring vad som utgör barns vardag, men 
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ensamkommande barn har lärt sig att hantera sina liv. Zemar kände att han inte gjorde något 

meningsfullt i sin vardag längre. Att enbart behöva vänta är ett ambivalent tillstånd som 

präglas av osäkerhet och övergivenhet.  

Zemar:  Första året (var) jättesvårt (för) att allt är annorlunda, jag känner ingen. Och… jag var 
hemma hela tiden och ingen skola, ingenting. Och eeh… min pärm i Migrationsverket, 
de hade tappat den, jag vet inte vad hände. Helt fel! […] Sen… efter nio månader dom 
har svarat till mig att du kan stanna. Sen jaa, jag tänker att vad ska jag göra nu? Jag kan 
nu stanna i Sverige, men vad är målet för mig, jag tänker ibland så. Jag tänker mycket på 
framtiden. Jag har problem med mitt språk, helt nytt språk. Och, eeh jaa… Jag känner 
ingen… hur folken, vad de tycker om, vad folken göra. En person som (är) helt ny 
kommer och vet inte om Sverige till exempel. 

Zemar var ensam och kände sig än mer sårbar när han fick reda på att Migrationsverket hade 

tappat bort hans journaler. Från att själv ha bestämt över sitt liv mötte Zemar ett system av 

lagar och regler samt en omgivning med normer och värderingar som var främmande. Han 

kände sig isolerad från sin omgivning samt underordnad och omyndigförklarad av 

Migrationsverket. När han frågade var hans journal var sa de ”du måste vänta”. Efter några 

veckor fick Zemar och hans godeman klarhet om att Migrationsverket hade hittat hans 

journal. Efter fyra månader placerades han på ett ungdomsboende i en glesbygd i södra 

Sverige och fem månader senare fick han uppehållstillstånd. När han kom till denna mindre 

ort kände han sig ensam och isolerad eftersom den grannskapsgemenskap som han varit van 

vid i sitt hemland inte existerade.  

Zemar:  Ja, först jag tänker, det var jättesvårt för att jag ska berätta… en stad, som ingen lever 
där… Det var helt tomt där, jag tänkte vad händer. Kanske ingen lever där [skrattar]. 
Kanske någonting händer. Idag är kanske speciell dag eller så. Sen jag tänker ”va fan, det 
är jättetråkigt att bo där”. Du ser inget folk där. Det finns fina gator, det finns… många 
fina saker finns, men folken inte finns eller använder.  

Zemar beskriver hur problematiskt och besvärligt det kan vara att inte veta hur han skulle 

förhålla sig till och bete sig med människor i Sverige. Det finns normer och förväntningar 

kring hur man ska uppföra sig och gör man inte det kan det finnas risk för att man ses som 

konstig och/eller annorlunda. Intervjupersonerna menar att det ibland kan vara lättare att 

avskärma sig från allmänheten. När Zemar vistades på PUT-boendet umgicks han därför 

enbart med de andra ungdomarna som bodde där. Den känsla som skapas då de tillsammans 

hanterar ensamhet, längtan och oförståelse från omgivningen leder slutligen till att de förs 

närmare varandra. 

Erasto berättar att han tyckte att det var spännande att komma till Sverige. Samma dag kom 

han till Migrationsverket med en grupp andra äldre migranter och därefter fick han reda på 

att han skulle till ett transitboende en kort period innan han skulle placeras på ett PUT-

boende i södra Sverige. På transitboendet träffade han många andra jämnåriga som kom från 
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Somalia och han trivdes bra. Han tyckte dock att det var svårt att inte veta var han skulle bo 

och med vem han skulle bo tillsammans med i framtiden. 

Erasto:  Sen, jag var orolig för var jag skulle hamna, jag hade precis lärt känna lite folk lite så, det 
blir lite miljö… Man vet var man bor och sådär... Asså vilken personal. Sen, jag tänkte 
att jag skulle hamna någon annanstans, att det blir helt nytt och sådär. Att du måste lära 
känna nya människor och jag vet inte vad jag kommer träffa där, vad som händer där 
och, vem och så... Asså, det var svårt att inte veta. 

Somliga av de intervjuade förflyttar sig fortfarande och vistas på olika platser. När Erasto 

flyttade till ett PUT-boende hade han blandade känslor inför att dela sin vardag med andra 

ungdomar. 

Erasto:  Det är positivt för att det är roligt att träffa alla andra människorna och lära kännas… 
hur mår dom och skratta med dem och sådär. Men det är inte alltid så. Det negativa att 
du har inte valt själv så att bo med dem. Det är inte alltid så man kommer överens. Asså 
man gör någon sak så som du inte gillar och sådär. Asså, typ... Du har lite privatliv. 
Saker försvinner och sådär... Det är svårt med att dela toaletten och så. Dom gör saker 
som inte du gör… som du skulle önska att göra i din lägenhet eller i din bostad och 
sådär. Och när… typ, när du sover, kanske, han eller hon vill eller kan inte sova eller 
sådär. Det är svårt. 

Att vara tillsammans med andra som gjort en liknande resa kan skapa en gemenskap där de 

har förståelse för varandra och där de utgör en tillgång för varandra. Erasto menar att man 

dock inte bestämmer detta själv. Att dela vardagen tillsammans med så många andra kan vara 

frustrerande eftersom det istället kan uppstå konflikter när de inte kommer överens. De 

intervjuade betonar också att det är betydligt svårare att lära sig det svenska språket när de 

bor tillsammans med andra som talar samma språk. 

När Taban kom till Malmö centralstation träffade han sin kompis. Det var en kompis som 

hade kommit tidigare till Sverige och som Taban hade haft mobilkontakt med både innan 

och under sin resa.  

Taban: Jaa... då min kompis tog mig till ett sånt… boende i Malmö… Det var hans hem då… 
Jag fick sova där över natten... för det var sent… 

Taban berättar att han var väldigt lycklig den dag han kom till Sverige. När han kom till 

Migrationsverket blev han uppskrämd av alla frågor och undrade ifall han hade begått något 

fel. 

Taban:  Sen dagen efter det vi gick direkt till Migrationsverket... och där var möte och så… 
jättelångt möte det var… fyra timmar utan ledigt… Det var läskigt! Dom frågade mig 
många frågor! Då jag var fortfarande trött också… så jag nästan inte orkade… Jag 
tänkte… kanske jag har gjort fel, kanske jag inte skulle vara i Sverige å så asså… 

Efter mötet på Migrationsverket fick Taban, likt de andra intervjuade, komma till ett 

transitboende, men han visste inte ifall han skulle få stanna i Sverige. Han kände sig lite 

lugnare när han vistades tillsammans med andra ungdomar som var i samma situation. Han 
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berättar att han hade det jobbigt denna tid, men att det fanns så många andra som hade det 

än jobbigare eftersom de hade väntat längre på sitt besked om uppehållstillstånd.  

Taban:  Tänk dig själv… jag ska fortfarande lära mig om Sverige och kanske också lära mig 
svenska… annars jag kan inte göra något i Sverige. Men ändå… jag vet inte ifall jag får 
stanna… 

Under väntan på beskedet går ungdomarna i skolan, lär sig svenska och etablerar en vardag. 

Taban fick vänta i fem månader innan han fick sitt besked och då placerades han på ett PUT-

boende i södra Sverige. Precis som Abdi, Fahran och Erasto uttrycker så tycker Taban att det 

är besvärligt att bo tillsammans med andra jämnåriga på det senare PUT-boendet. Han 

beskriver att han ville flytta därifrån snabbt eftersom han inte utvecklade sin svenska och att 

han ville ta hand om sig och själv bestämma över sin vardag, något han är van med sedan 

länge. 

Sammanfattning 
Ankomsten till Sverige ger intervjupersonerna en känsla av trygghet och lättnad, men 

vardagen präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet om framtiden. Ibland har de svårt för att 

närma sig och etablera vänskap med andra eftersom de inte vet ifall de kommer att få stanna. 

När intervjupersonerna hade det svårt blev relationer de hade skapat under resan viktiga 

inslag i deras vardag. Vid ankomsten till Sverige och vid asylprocessen möter ungdomarna 

främmande normer, ett nytt språk och mycket annat som är nytt vilket många gånger leder 

till att de känner sig desorienterade, vilsna och utanför. De förlitar sig till gemenskaper där 

deras erfarenheter är gemensamma (O’Higgins, 2012). Ungdomar som redan finns i Sverige 

skapar ett socialt rum i vilket nyanlända ensamkommande ungdomar kan känna sig 

välkomna, få nya kontakter och information om hur allting fungerar i Sverige. En del finner 

sitt första lokala nätverk där, medan andra har kontakter med landsmän som bott i området 

sedan tidigare. Dessa relationer ger dem en känsla av att tillvaron är mer hanterbar.  

6.4 Vardagen och transnationella inslag efter resan 
Ett mönster i de intervjuades berättelser är att de i många avseenden har liknande 

bakgrunder – erfarenheter av våld, förföljelse, exkludering, uppbrott, att lämna och att resa 

iväg och komma till ett främmande land med helt andra utgångspunkter. Samtidigt har var 

och en av dem unika erfarenheter. De kommer från olika länder, talar olika språk, har vuxit 

upp under skilda förutsättningar, har olika utbildningsbakgrund och har tagit sig till Sverige 

på olika sätt. Somliga av dem vill gå i skolan och läsa vidare på universitet och andra vill inte 

alls gå i skola, utan vill arbeta direkt istället. Ungdomarna har också i olika grad kontakt med 

sina familjer. Under migrationen har nya relationer skapats, relationer med andra ungdomar 
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som fortgår och utvecklas över de nationella gränserna när de intervjuade vistas i Sverige. 

Dessa sociala relationer skapas med anledning av själva resans vardag. På grund av avstånden 

tvingas de intervjuade till en omställning av etablerade familje- och vänskapsrelationer. Även 

i en så pass avgränsad studie som denna visar empirin mångskiftande erfarenheter i 

ensamkommande ungdomars migration. 

När ensamkommande barn får uppehållstillstånd bekostar kommunen bostad och 

försörjning på PUT-boende eller i familjehem. Under dessa nya förutsättningar förmås 

ungdomarna skapa sin vardag. Med de tidigare erfarenheter som ungdomarna har är det inte 

alltid givet att de trivs i dessa institutioner. Ungdomarna har självständigt försörjt sig och 

ansvarat för sig själv, men nu ska de plötsligt följa regler, normer och värderingar utifrån 

personals, godemans och ställföreträdande vårdnadshavares föreställningar. I och med att 

ungdomarna är under 18 år, saknar pengar och ibland sociala kontakter så innebär 

omständigheterna att de är beroende av sociala myndigheter såsom boenden samt 

socialtjänsten som gör ekonomiska utbetalningar. Den summa som ungdomarna får varje 

månad ska räcka till kläder, aktiviteter och övriga levnadsutgifter. 

Mina intervjupersoners vardag har tidigare försörjt sig själva och bidragit till familjens 

försörjning, något som inte stämmer överens med svenska föreställningar om hur 

barndomen ska se ut. Trots att ungdomarna skapar en ny vardag utifrån nya villkor i Sverige 

finns fortfarande deras familjers förväntningar på att de ska stötta dem på olika sätt. En av 

de intervjuade berättade om att han hade skickat pengar till sin mor under en längre 

tidsperiod medan han vistades och arbetade i Iran. Nu kan han inte längre göra detta 

regelbundet. Flera utav de intervjuade berättar om skyldigheter med anledning av familjens 

ekonomiska situation i hemlandet, men som de har svårt för att uppfylla på grund av deras 

begränsade möjligheter i Sverige. De intervjuade beskriver en påfrestande tillvaro då de 

tänker på sina närmaste som är sjuka, eller/och inte kan försörja sig. Det är de som ska ge 

försörjning och skydd (jmf. O’Higgins, 2012). 

Som en erinring till läsaren finns det bilagor längst bak i studien på intervjupersonernas 

resvägar och transnationella kontaktnätverk. Dessa kartor visar dels resvägen under den 

långa resan, men också ungdomarnas fortsatta rörlighet när de vistas i Sverige. 

Abdis vardag 
Abdi vistades på ett PUT-boende i tre månader, men trivdes inte. När Abdis godeman fann 

hans systerson som redan bodde i Sverige valde Abdi att bosätta sig hos honom. Hans 

systerson är mycket äldre än honom själv och Abdi var van vid att självständigt ta ansvar 

samt försörja sig själv - att bo tillsammans med sin systerson upplevde Abdi som stressande. 
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Jämte detta bodde han i ett område som han inte kände sig trygg i och bestämde sig därför 

för att flytta till en andrahandslägenhet i ett mindre område en bit från staden. Bland de 

intervjuade förkommer både inneboende och andrahandsuthyrning. Abdi kände sig tryggare i 

det mindre bostadsområdet, men det medförde istället andra följder såsom längre resväg till 

skolan och större kostnader för att ta sig till sina kompisar och den somaliska föreningen i 

staden. För att klara av skolan valde Abdi således att flytta tillbaka till staden när han genom 

en släktings kontakt hittade en annan andrahandslägenhet.  

Viktoria:  Men du har bättre boende i (storstad) nu då? 
Abdi:   Nej! 
Viktoria:  Inte? 
Abdi:  Nä, asså jag gillar inte (storstad). Speciellt i (stadsdel) [fniss]. Här i (stadsdel) bor jag i 

andrahand också. 
Viktoria:  Men du gillar inte att bo här? Eller? 
Abdi:   Nej, jag gillar inte (storstad). 
Viktoria:  Varför inte? 
Abdi:  Det finns problem och allt ju. Och man vill inte ha problem fortfarande… Det finns 

dumma killar. Man måste akta sig. 
Viktoria:  Mmm… Du känner dig inte trygg liksom? 
Abdi:   Nej. Absolut inte. […] Kommunen vill att alla invandrare samlas i (stadsdel) [fniss]. 

Trots att Abdi bor själv i en lägenhet trivs han inte i området. Han förklarar att han vill bo i 

ett mindre samhälle där han känner alla sina grannar och kan umgås med dem, utan att 

behöva känna sig otrygg. Abdis strategi är därför att hålla sig undan och vara så osynlig som 

möjligt, något som leder till att han känner sig ensam och isolerad. Vidare berättar han att det 

inte är så lätt att hitta en lägenhet i ett annat område eftersom det är dyrt.  

Abdi tränar på gym, men inte i den stadsdel som han bor i. Istället tar han sig till en annan 

stadsdel där ingen annan vet vem han är, men där han känner sig tryggare och mer avskild 

från problem. Abdi beskriver att skolan är viktig för honom, men han trivs inte i skolan. 

Enligt honom finns det killar i skolan som han måste akta sig för. Han berättar att han inte 

vill bli inblandad i konflikter.  

Intervjupersonerna talade mycket om möjligheten att få en utbildning i Sverige. De har växt 

upp under förhållanden som krävt att de försörjt familjen, och därmed inte haft möjlighet att 

bedriva studier. En del av de intervjuade beskrev hur de ska slutföra introduktionsklassen, 

gymnasieprogrammet och sedan gå vidare till universitetet. Abdi är en utav de som vill gå på 

universitet, men just nu känner han att skolan inte är en trygg zon. Abdi klarar vardagen 

genom att fokusera på skolämnena, träffa kompisarna på föreningen och chatta med sin 

familj och sina kompisar via internet. Han menar att kompisarna som han träffat under resan 

är betydelsefulla för honom eftersom de har upplevt liknande situationer och därför förstår 

varandra. När han har det besvärligt i sin vardag kontaktar han ofta sina kompisar i andra 

länder. Ett mönster i intervjupersonernas berättelser är att de beskriver att de ogärna talar 
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om vardagsproblem med sin familj. De menar att det enbart förvärrar problemen och gör det 

svårare eftersom deras familjer har andra svårigheter i hemländerna. Abdi känner också en 

sammanhållning med de andra killarna på den somaliska föreningen, vilket medför att han 

kan vända sig till dem. Genom den somaliska föreningen skapar killarna också, vad Faist 

(2000) kallar för, en transnationell gemenskap tillsammans med deras familjer och andra 

ungdomar i andra länder – de stöttar varandra genom sin mobilitet, framförallt genom den 

virtuella rörligheten (jmf. Urry, 2000). 

Genom starka kopplingar med människor i andra länder skapas andra utgångspunkter i de 

intervjuades vardag. De intervjuade har rest tillbaka till länder som de korsat under sin 

migration till Sverige. Abdi reser tillbaka till både Grekland, Frankrike och Holland för att 

träffa sina kompisar som han skapat under resan. Han känner sig ensam och oförstådd i 

Sverige och istället blir hans kompisar i andra länder viktiga. Intervjupersonerna känner att 

det finns en oförståelse för deras situation från den närmaste omgivningen och därför vänder 

de sig istället till sin transnationella gemenskap – en gemenskap som stärks när de har det 

svårt i sitt lokala sammanhang (jmf. Faist, 2000). Abdi har ett brett transnationellt nätverk 

som sträcker sig till flera olika länder i världen. Han pratar med sin mor varje dag, men har 

också en gemenskap med sina syskon och kompisar som är utspridda i olika länder. Med den 

moderna kommunikationsteknologin samt sociala medier utvecklas en tillhörighet och 

närvaro med människor i flera olika nationer (Vertovec, 2009). För Abdi kostar det nästan 

ingenting att dagligen prata med sin familj och sina vänner. Detta sker genom bland annat 

Skype, Viber och Facebook. När Abdi pratar med sin familj pratar de om vad som händer i 

deras vardag och ifall någon behöver hjälp/stöd. Ibland pratar de också om hur situationen 

är i Somalia och i Jemen. Men han beskriver att han inte tyckte om att prata om det eftersom 

det gjorde honom ledsen. Han berättar att han känner sig mer trygg i sin tillvaro när han är i 

kontakt med sina kompisar som bor i andra länder. 

Viktoria:  Vad hade hänt om du inte hade haft kontakt eller inte haft så mycket kontakt med dina 
vänner och din familj? 

Abdi:  Oj, man kan inte leva! Det kommer bli som fängelse [fniss]. [---] Också mina vänner är 
som min familj. 

Abdi berättar att han och hans syskon hjälper sin mor så gott de kan, både ekonomiskt och 

moraliskt. Abdi remitterar inte så mycket pengar som hans syskon, men det ska han göra när 

han börjar tjäna pengar. Dessa mindre transnationella samhörighetsgrupper kan alltså 

utvecklas till transnationella gemenskaper så länge Abdi har kontakt med sin mor och sina 

syskon, samt att han själv känner att det är svårt i Sverige (jmf. Faist, 2000).  

Abdi har bestämt sig för att jobba som lastbilsförare en period innan han tänker studera 

vidare på universitet. Han beskriver att detta skulle bli ekonomiskt lättare för honom när han 
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är student. Helst av allt vill Abdi att hans mor och att hans yngre syskon ska få komma till 

Sverige och han har försökt förklara detta för sin omgivning; för socialtjänsten, 

Migrationsverket och godeman, men han känner att han inte får någon förståelse för detta. 

Snarare upplever han en maktlöshet.   

Abdi:  Det går inte för... men mamma ansökte, men det gick inte. Dom säger att jag är myndig 
och behöver inte mamma, men man behöver sin mamma oavsett vilken ålder man är i. 
Även om man är 60 år gammal man behöver mamma. 

När man kategoriseras som ”ensamkommande barn” i Sverige har man vissa rättigheter. 

Abdi menar att detta negligerar hans situation. Eftersom Abdi har fyllt 19 år fastslår det 

svenska regelverket att han inte längre är ett barn och då blir det svårare med 

familjeåterförening. Abdi menar att han behöver sin mor fysiskt nära och att vuxna som inte 

har förståelse för detta inte kan anses kompetenta att fatta rätt beslut om just detta. Dessa 

förutsättningar skapar ett maktövertag och ett tolkningsföreträde till vuxna i Abdis 

omgivning och som leder till att han upplever en maktlöshet och att inte bli tagen på allvar. 

Trots att ungdomarna och deras familjer och kompisar befinner sig fysiskt långt bort från 

varandra kan fortfarande högtidliga tidpunkter såsom religiösa ceremonier, bröllop eller 

födelsedagar vara betydelsefulla och sammanlänkande – i synnerhet när de har det svårt (jmf. 

Faist, 2000). Abdi berättar att hans ena syskon nyligen hade gift sig och där hela hans familj 

hade samlats för att fira detta. De som bodde i Europa hade samlats i Stockholm och de som 

bodde utanför Europa såg ceremonin i realtid och lyckönskade brudparet via telefon och 

Skype. Ett alternativt socialt rum skapades där alla fick en känsla av att de var ”tillsammans” 

även om de egentligen inte befann sig på samma plats rent fysiskt (jmf. Vertovec, 2009). 

Genom den frekventa kommunikation och gemenskap som Abdi och hans familj och vänner 

skapar så utvecklas en unik möjlighet för transnationella sociala rum mellan avstånden till flera 

olika länder (jmf. Faist, 2000). Eftersom Abdi inte helt känner social samhörighet och 

tillförsikt med sin nära omgivning stärks och befästs hans transnationella band med familj 

och vänner (ibid.). Det är alltså i Sverige när Abdi känner sig ensam som han skapar 

transnationella sociala rum med familj och vänner i andra länder. De pratar varje dag om vad 

som händer i respektives vardag; skola, vänner, boende, hälsa och mående. De sociala rum 

som skapas blir ofta stärkande för ungdomarna när de har det svårt i sin vardag i Sverige. 

Samtidigt utvecklar de nya förmågor i form av exempelvis språkkunskap. Abdi talar och 

skriver fyra språk flytande: arabiska, somaliska, svenska och engelska, och ibland använder 

han alla dessa språk på en och samma dag. 
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Yasirs vardag 
Ensamkommande ungdomar utvecklar kompetenser och förmågor under resan. Denna 

vardag beskrivs ibland som osäker och inte alltför självklar. Yasir som lever som papperslös 

söker en vardag i växlandet mellan olika bostäder i södra Sverige. I de sammanhang som han 

ingår i spelar hans sociala nätverk en stor roll. Han beskriver att han lever ovetandes kring 

vad som kommer att ske nästa gång han söker asyl och försöker därför skapa trygga 

relationer för att må bättre. När han fick avslag på sin asylansökan informerade en personal i 

transitboendet om Asylgruppen och sedan dess engagerar han sig mycket i denna 

organisation. På Asylgruppen finns andra unga migranter i samma situation som Yasir och 

där de stöttar varandra. Han berättar att det är betydelsefullt med kompisar på både fysiskt 

kort och långt avstånd eftersom han inte vet var han kommer att vistas i framtiden.  

När jag träffar Yasir vid ett senare tillfälle har det gått mer än 18 månader sedan 

Migrationsverket avvisade hans asylansökan. Han berättar att han vill stanna i Sverige, men 

vågar inte gå till Migrationsverket eftersom han är rädd att de ska avvisa ansökan igen. Han 

vill inte tillbaka till Italien eftersom han inte kan leva där, så nu vet han inte vad han ska göra 

mer än att vara med sina kompisar och försöka sprida information om sin situation. Detta 

gör han genom Asylgruppen och olika sociala och digitala forum. 

Yasirs vardag är präglad av osäkerhet och då kan en strategi också vara att kontakta familj, 

vänner och andra i en liknande situation för att dela erfarenheter och problem. Yasir 

kommunicerar via mobiltelefon när han pratar med sin familj eftersom de inte har internet, 

men när han har kontakt med sina kompisar i andra länder använder han sig av E-mail, 

Skype och Facebook. Likt Abdi undviker också Yasir att tala om problem med sin mor. På 

grund av att hans mor är sjuk menar han att hon bör skyddas från svårigheter som han 

upplever i Sverige. 

Yasir:  Her (his mom’s) heart stopped one time. She was like dead and the doctor said it’s 
better if we don’t talk about especially my brother (who disappeared), or about problem 
we have. 

Viktoria:  Mhm… you talk about happy things instead. 
Yasir:   Yeah… normally about how I am, if I’m happy here or like that.  
Viktoria:  Mmm. What do you answer then? 
Yasir:  Of course that I’m happier here than there. Because there it’s not nice, you’re not 

happy… 

Under de villkor som Yasir har söker han skapa vanor och rutiner likt de som hans vänner 

har. Han vistas i staden, går på bio, går och badar, tränar och lagar mat tillsammans med sina 

kompisar. Han känner en moralisk plikt att även hjälpa och stötta andra som är i en liknande 

situation, och berättar att han då också får hjälp tillbaka. Hjälp och stöd medför obligationer 

tillbaka (Faist, 2000). Han berättar att hans kompisar hjälper honom med buss- och 
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tågbiljetter, men ibland testar han att resa utan biljett. För att få råd med mobil- och 

internetkostnader överför hans kusin som bor i Italien pengar till honom. En förutsättning 

för att Yasirs transnationella relationer ska upprätthållas och befästas är att länkarna av 

utbyten präglas av en ömsesidighet (jmf. Faist, 2000).  

Viktoria:  Do you help your family or your friends in somehow in other countries? 
Yasir:  Hmm… If I can yeah I do that because I have to. But right now I can’t do that, with 

money… Only moral support. 
Viktoria:  But in the future you would like to help economically if you are able to do that? 
Yasir:   Yes… With money from my own shop [ler]. 

Yasir berättar att han också har kontakt med en psykolog och en sjukgymnast i Sverige 

eftersom han mår dåligt och inte kan sova på grund av mardrömmar. Somliga råd som han 

får hjälper, men han menar att psykologer inte kan hjälpa honom helt eftersom de inte har 

varit i hans situation och därmed saknar förståelse för hans liv. Därför vänder han sig istället 

till sina kompisar som delar samma erfarenheter. Yasir har också en pågående kontakt med 

kyrkan som hjälpte honom efter att hans bror försvann. Han upplever att han får ett stort 

stöd från kyrkan.  

Yasir:  I have contact with some of them because of my brother… and sometimes they call me 
and they ask me, or they send message to me… And eeh, some friend I have there. 

Viktoria:  Mhm… And these contacts you have there, are they important contacts for you? 
Yasir:   Mmm… sometimes they are very important for me… 
Viktoria:  Mmm… what would happen if you didn’t have any contact with them? 
Yasir:  I don’t know because I still have contact with them. But sometimes I need to talk to 

them in the church because of my brother. No one else understands. I need to talk to 
them because maybe they understand. 

Yasir upplever att hans kontakter genom kyrkan har förståelse för hans situation och därför 

blir dessa relationer viktiga för honom. Kyrkan i Grekland utgör ett transnationellt stöd 

genom sitt sociala arbete med migranter som tidigare vistats i Grekland (jmf. Faist, 2000). 

Den transnationella kommunikationen stärks så länge Yasir mår dåligt och känner att han får 

ett moraliskt stöd som innebär ömsesidighet och tillit. I de sammanhang som Yasir tillhör 

söker han sociala relationer, både lokala och transnationella, som innebär att han får tillgång 

till resurser som han kan mobilisera för olika syften, exempelvis kontakter, information och 

andra utbyten. I de sammanhang som de intervjuade ingår i finns ofta ett positivt utbyte av 

kontakter som leder till förbättrade möjligheter och förmågor samt skapar nya resurser. 

Ungdomarna lever sitt liv utifrån dessa handlingar och relationer som utspelar sig i ett 

transnationellt socialt rum (ibid.). 

Yasir beskriver också några situationer när personal på boenden inte förstår ungdomarna. 

Han förklarar att det är hemskt att leva som papperslös, men samtidigt har han en valfrihet 

som många av hans kompisar som har uppehållstillstånd inte har. 
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Yasir:  Sometimes when the boys are angry the personnel, they don’t listen, they just come for 
salary… some come to help, but some just come for salary… like two three weeks… I 
have some friend. […] Like more than ten times he calls to his godman because he 
needs money for mobile and for his family. More than ten times he called, but godman 
didn’t answer. The godman told that he could take money from someone else, “and 
maybe for next week or next week I will come and give you some money”. His godman 
is living in same city, just 10-15 minutes from here. And then, after one day, two days 
his godman didn’t answer again. And then that’s why he, my friend destroyed his own 
room… like laptop, TV, chair, everything! And then the personnel sent him to BUP for 
two, three days I think.  

Intervjupersonerna beskrev ofta att de var upprymda över att ha kommit till Sverige, men att 

de kom tomhänta. Väl i Sverige och i de förhållanden de lever under får de begränsat 

ekonomiskt stöd både under och efter asylperioden. Somliga intervjupersoners fokus kring 

inköp eller materiella ting antyder något centralt om ungas situation och möjligheter till 

inkludering i olika sammanhang. Kläder, teknisk utrustning och utseende är viktiga markörer 

för tillhörighet, och för dessa unga människor handlar det både om tillhörighet i det nya 

landet och om att accepteras bland jämnåriga (jmf. Orgocka & Clark-Kazak et. al., 2012). 

I Sverige är det givet att barn ska till skolan och att skolan är en positiv erfarenhet, men så är 

inte fallet. En del av mina intervjupersoner vill istället fortsätta arbeta och försörja sig, men 

känner sig fångade i ett system där de måste närvara i skolan varje dag.  

Namirs vardag 
Intervjupersonerna har en tillvaro i fortsatt rörlighet i Sverige. Somliga av dem trivs med att 

bo tillsammans med andra jämnåriga, medan andra föredrar att bo ensamma. Namir trivdes 

först med att bo tillsammans med andra som han kunde dela sina erfarenheter med, men när 

han började ingå i nya sammanhang där skolan blev en central del av livet tyckte han att det 

var jobbigt att bo tillsammans med andra.  

Namir: … Vi bodde fyra personer. Det är typ en lägenhet med fyra rum och ett vardagsrum. Så 
det var lite jobbigt för att ibland jag ville plugga till exempel och någon annan ville lyssna 
på musik… och nån ville sova. […] Då det var jättejobbigt, jag ville bara prata med mina 
kompisar på facebook. 

Viktoria:  [---] Hur känns det att bo här då (i träningslägenhet)? 
Namir:  Ehm… Det känns jättebra, tycker jag. Ehm… För att, jag kan sova när jag vill, jag kan 

mest koncentrera på plugget. 
Viktoria:  Jaa… du kan bestämma vad du vill göra och så jaa. 
Namir:   Mmm… Så jag kan koncentrera mig mest på skolan och så då... mycket mer än förut.  

Namir ville koncentrera sig på skolarbetet, men berättar hur han hindrades från detta på 

grund av de andra killarna i samma bostad. Även om killarna också stöttade varandra i 

problem som uppstod kände Namir att han inte kunde fokusera på det han ville. En annan 

förklaring till varför det kan vara besvärligt att bo på PUT-boende är att ungdomarna inte 

har det som andra jämnåriga som bor hemma hos sin familj. Detta kan också vara ett hinder 

för kontaktskapande där ungdomarna upplever det som skamfullt att bo på boende. För att 
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undkomma den jobbiga tillvaron skapade Namir ett socialt rum via teknikens möjligheter. 

Via datorn kunde han bli sedd samt etablera och utveckla relationer med sin familj och sina 

vänner som vistas i andra länder. Eftersom hans lokala relationer inte räcker till söker han sig 

till sina transnationella relationer. Där bestämmer han själv hur länge han vill sitta vid datorn 

och chatta med sina kontakter (jmf. Faist, 2000; Vertovec, 2009).  

Viktoria:  Du träffade ganska mycket kompisar när du reste till Sverige. Vet du var de har tagit 
vägen och har du kontakt med någon? 

Namir:  Ehm… Jag tycker att facebook och så är jättebra för man kan hitta andra. Jag har hittat 
några av dem. Några är i Norge, en av dem stannade i Frankrike... […] När jag får 
problem så brukar jag inte ringa min familj för att de kan inte hjälpa mig och istället blir 
de ledsna. Inte kan jag alltid prata med någon här i Sverige. Då jag pratar hellre med 
mina kompisar där (via internet) istället. 

När Namir har problem eller mår dåligt väljer han att inte prata med någon i hans lokala 

omgivning och inte heller med sin familj. Istället pratar han med sina vänner som är 

utspridda i olika delar av världen, där känner han att han kan få det stöd som han behöver.  

Namir känner till situationen och sin familjs vardagsvillkor i hemlandet och vill inte belasta 

dem med eventuella problem och svårigheter som han själv stundtals upplever. 

Viktoria:  Berättar du hur du har det här i Sverige också? 
Namir:  Mmm, jaa, jag berättar för henne (mamma) att jag har det jättebra här. Men ibland, så en 

sak är jättesvårt, tycker jag. Det är när man kommer till ett nytt land, och särskilt Sverige 
som är lite mörkare, och när vi bodde hemma så bodde vi alla familjer tillsammans. I 
Iran, det var sällan att jag skulle va ensam. Jag var hela tiden med någon annan. Men här, 
till exempel i denna lägenhet jag bor ensam. Mmm… Det är lite jobbigt, från början 
man tänkte jättemycket, jaa. 

Namir väljer att inte berätta att han mår dåligt när han i själva verket gör detta. Han och hans 

familj har utvecklat ett ömsesidigt utbyte genom att de istället socialt och moraliskt stöttar 

varandra genom att prata med varandra om respektives vardagsliv. I dessa länkar av utbyten 

ingår familjens förväntningar på Namir; att han ska etablera sig, utbilda sig, ordna jobb och i 

vissa fall skicka pengar (jmf. Faist, 2000).  

Namir:  Mmm, jaa… Jag brukar ringa min familj en gång i veckan… och… ibland så skickar jag 
pengar till dom, till exempel från det jag sommarjobbade då skickade jag pengar till dom, 
för att situationen i Iran är väldigt, väldigt dålig. 

 
Eftersom Namir nu bor ensam i en träningslägenhet måste han försörja både sig själv och 

försöka uppfylla sin familjs förväntningar avseende remitteringar. Hans transnationella 

familjenätverk leder då till en del ekonomiska begränsningar i hans lokala sammanhang, men 

samtidigt väger de starka intensiva moraliska banden med familjen mer och underlättar hans 

vardag på andra sätt (Faist, 2000). Dessa sociala band skapar alltså praktisk nytta för Namir 

och hans familj, samtidigt kan de skapa både en större och en mindre förståelse mellan dem 

och för varandras villkor. Namirs familj kan inte förstå hans ekonomiska begränsningar som 
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ung, studerande och ensamboende migrant i Sverige. Bland annat tycker Namir om att spela 

biljard med sina kompisar eller göra andra aktiviteter, men menar att han inte alltid har råd 

eftersom han också måste tänka på sin familj i Iran. Genom att han har regelbunden kontakt 

med dem har han också förståelse för att de faktiskt behöver hans hjälp.  

Med tiden har Namir också fått kunskap om olika möjligheter i hur han kan kontakta sin 

familj. Mobiltelefonen har en alltmer viktig roll i relationer som skapas, upprätthålls och 

utvecklas mellan människor som befinner sig i olika länder (Vertovec, 2009). Han köper 

telefonkort för att ringa billigare till sin familj i Iran. Via internet och telefon upprätthålls och 

utvecklas relationer. De intervjuade reser också till sina vänner som är spridda i olika länder, 

bland annat till England, Tyskland, Holland, Italien och Grekland. Somliga har rest och 

hälsat på sina kompisar mer än en gång. Efter att Namir hade sommarjobbat förra året 

sparade han ihop till en resa till familjen. Att resa och hälsa på sin familj i Iran innebar 

ytterligare påfrestningar på hans ekonomiska budget eftersom han knappt fick något över till 

egna besparingar, men det gav så mycket mer tillbaka. 

Viktoria:  Mmm… Hur kändes det då när du åkte till Iran i somras? 
Namir:  Det var jättetrevligt att träffa min familj… ehm… Det var roligt igen att se de platserna 

som jag jobbade. Jag gick dit och hälsade på dem också. Det var roligt när jag kom, för 
jag glömde var jag hade jobbat och så, vad jag gjorde. När jag åkte så såg jag innan vad 
jag gjorde och så. Så tänkte jag… jag var, väldigt stark tänkte jag.  

Namir beskrev att det var viktigt för honom att komma ihåg sitt ursprung och hur han växte 

upp under helt andra förutsättningar, men som ändå har format honom till den person han 

är idag. Resan hjälpte honom också komma ihåg att man inte ska ta vardagen med dess 

företeelser för givet.  

 
Namir:  Ehm, en sak som jag gärna kände att jag hade velat göra som jag inte kunde när jag åkte 

till Iran… Ehm, afghanska ungdomar kan inte gå i vanlig skola som iranier gör, utan 
dom har, deras skola är, antingen dom har inte så mycket bra lärare eller så dom är för 
många i ett klassrum… Så jag ville gärna hjälpa dom på något sätt. Och jag försökte göra 
det, fast dom som var på denna skolan var från Iran och hon sa att ”du får inte ta 
bilder”. Och jag tänkte ta bilder och ha med mig till Sverige och visa för folk och på nåt 
sätt samla, och sprida information om hur det är. Så, jag fick inte ta bilder och sånt. 
Men… jaa, det vill jag göra… Försöka hjälpa afghanska barn och ungdomar i Iran. Det 
kom jag på för jag fick inte heller gå i skolan i Iran. 

Namirs resa till Iran gav honom nya kunskaper om vilka möjligheter som finns till 

förändring. Visionen om afghaners förbättrade livsvillkor i Iran som ännu inte skapats är en 

kraftfull och viktig del i utvecklingen av hans transnationella gemenskaper. I och med att 

politiska svårigheter, rasism och våld gentemot afghaner pågår i Iran så utökas solidariteten 

mellan människor som delar denna nationalitet (Faist, 2000). Namir beskriver att han genom 

informationsspridning i Sverige vill förbättra afghanska barns skolsituation i Iran. Nästa gång 

han besöker sin familj vill han försöka kontakta organisationer som arbetar med dessa frågor. 
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För att uppdatera sig om afghaners situation i Afghanistan och Iran använder han resurser 

som telefon, internet, radio och tidningar. Under dessa förutsättningar kan en politisk 

transnationalism utvecklas i framtiden där fler migranter mobiliseras i Sverige för att bedriva 

politiskt arbete i Iran. Rörligheten och flerspråkigheten är resurser som skapar möjligheter 

(jmf. Faist, 2000). 

Zalmais vardag 
Zalmai flyttade från transitboendet när han fick uppehållstillstånd. Då placerades han på ett 

PUT-boende tillsammans med 15 andra unga killar och han kände redan vissa av de som han 

skulle bo med. När han fick uppehållstillstånd släppte en betungande känsla av att inte veta 

vad som skulle hända. Han beskrev att han vid det tillfället var lyckligast i världen och 

plötsligt insåg att han kunde fortsätta studera och verkligen bli någonting.  

Zalmai är beslutsam om vad det är han vill göra i framtiden, han vill bli läkare, men samtidigt 

beskrev han att hans förhoppningar varit väldigt höga. Han visste inte hur han skulle trivas 

efter ett tag i Sverige, men nu känner han sig ensam och saknar sin mamma och sin 

lillasyster. Han förklarade att han också skulle flytta igen om drygt en vecka. Då skulle han 

bosätta sig i en träningslägenhet tillsammans med fyra andra ungdomar. Han vill detta 

eftersom han har svårt för att lära sig svenska på PUT-boendet då många av de andra på 

boendet talar samma språk som han själv. Han vill även kunna koncentrera sig bättre på 

skolan eftersom han vill komma in på gymnasiet tillsammans med svenska ungdomar. Detta 

tycker han är för svårt där han bor just nu. Han beskriver att han ”vill ha det mer som andra 

ungdomar har det”. Zalmai jämför sig med en föreställning om hur majoritetens ungdomar 

har det, vad det normala är och då frammanas en viss avund. ”Att tillhöra majoriteten” är 

viktigt för många ungdomar, detta rör sig om bland annat klädmärken, mobil och dator samt 

ens boende (Orgocka & Clark-Kazak et. al., 2012). Att då bo på ett boende tillsammans med 

15 andra killar upplevs som något som inte stämmer och man känner sig utanför 

”majoriteten”. Därför ser Zalmai fram emot att få flytta till något mindre och som anses mer 

normalt, men samtidigt tycker han att det ska bli jobbigt att flytta igen. 

Zalmai:  Det är, asså… Det är lite jobbigt att man hela tiden flyttar från ett ställe där man har 
bott. Jag var ledsen 1-2 veckor först kommer jag ihåg. 

Viktoria:  Mmm… Har du mycket kompisar här? 
Zalmai:   Ja, alla är mina kompisar här. 
Viktoria:  Alla är dina kompisar… mmm… Men, varför ska du flytta till (nytt boende) nästa 

vecka? 
Zalmai:  Jaa… Det är många personer som bor här, det är lite svårt… och lite konstigt, inte 

normalt… Svårt att plugga och så… 
Viktoria:  Mmm… Hur känns det att flytta till (nytt boende) då? 
Zalmai:   Jag tycker att det blir bättre för mig där. 
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Å ena sidan vill Zalmai flytta och göra uppbrott, å andra sidan söker han en vardag som hans 

framtida klasskamrater på gymnasiet kanske ofta tar för givet; en bostad med eget rum, utan 

personal och med ett ”normalt” antal inneboenden. Zalmai söker en vardag där han kan få 

vara mer självständig och ta hand om sig själv, sådant som tidigare var självklart för honom. 

På boendet är detta inte självklart eftersom han upplever att personalen kontrollerar dem för 

mycket, därför vill han flytta till en bostad där det inte finns personal som ansvarar för hans 

boende. Zalmai tycker att det bästa alternativet för honom är att flytta till ett mindre boende 

utan personal. Han tycker att personalen inte förstår killarnas situation. När han mår dåligt 

pratar han sällan med dem, utan väljer istället att prata med någon kompis. 

Zalmai:   Jag gillar inte att prata med personalen.  
Viktoria:  Nej… Varför inte? 
Zalmai:   Ah… Dom kommer inte förstå oss asså. 
Viktoria:  Mmm 
Zalmai:  Jag vet inte, det är bara killar som… Jag vet inte hur jag ska förklara… Dom har inte 

rest som oss asså. 
Viktoria:  Nej… Så dom förstår inte? 
Zalmai:   Nej… Det är lättare med en annan kompis som man pratar med som förstår. 
Viktoria:  Mmm. Det som ni pratar om då... det är liksom resan till Sverige som de inte förstår? 
Zalmai:   Ja typ… ibland det är vad som händer här också… Vi är ju vuxna ju… 

Genom Zalmais uttalande kan det tänkas att han varit med om tillfällen då han känt att han 

eller någon annan kille på boendet blivit behandlade som barn när de i själva verket behövt ta 

ansvar för sig själva under en längre tidsperiod. Både innan och under resan har han arbetat 

för att hjälpa till att försörja sin mor och sin lillasyster och nu ställs han inför situationer som 

är ovana för honom och där han måste försöka utgå från personalens normer, värderingar 

och regler. Han berättar exempelvis om när personalen inte tillåter ungdomarna på boendet 

att spela musik, men för honom betyder musiken extra mycket eftersom det förbinder 

honom till sitt språk och en annan tid. Eftersom personalen inte heller gjort samma resa som 

ungdomarna känner Zemar att de inte kan prata med personalen, då vänder de sig snarare till 

varandra. 

Zalmai har fortfarande kontakt med vänner som han träffade under resan till Sverige, men 

som bor i andra länder, bland annat i Grekland, Tyskland och Österrike. Han berättade 

speciellt om en nära vän som kommer från Afghanistan, men som stannat kvar i Grekland. 

När de var tillsammans i Grekland bytte de kontaktuppgifter och nu pratar de nästan varje 

dag på Facebook och Skype. På höstlovet reste han till och med till Grekland för att hälsa på. 

Hans kompis hjälpte honom ekonomiskt med flygbiljett. Där pratade de om hur vardagslivet 

var för dem i Grekland. Zalmai beskrev att det livet och den tiden var tuff, men att det var 

viktigt att han blev påmind om den då det format hans person. Hans kompis har nu bott i 

Grekland i drygt fem år och jobbar där. Ibland skickar han pengar till Zalmai i Sverige. En 

gång skickade han också en mobiltelefon till eftersom den var mycket billigare i Grekland än 
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i Sverige. Zalmais vän har bott längre i Grekland och hjälper och stöttar Zalmai både 

ekonomiskt och moraliskt. Zalmai känner att han har vissa obligationer att uppfylla gentemot 

sin vän eftersom han hjälper honom så pass mycket. Hans vän mår själv dåligt eftersom han 

har tappat bort sin familj. Mellan Zalmai och hans kompisar finns befintliga transnationella 

samhörighetsgrupper och förbindelser där information, stöd, pengar och gåvor flödar (jmf. 

Faist, 2000). 

Zalmai har kontakt med sin mor och sin lillasyster, men inte lika ofta som med sina 

kompisar. Han ringer dem en gång i månaden, men de kan inte ringa till honom eftersom det 

är dyrt. När Zalmai pratar med sin mor pratar de mycket om skolprestationer. Skolan betyder 

extra mycket. Emellertid kan det också bero på transnationella samhörighetsgruppers 

förväntningar i yrkesval. Upprätthållandet av transnationella band kan ha stort inflytande på 

den enskildes liv. Dessa transnationella gemenskaper skapar och förmedlar olika former av 

resurser, likaså moraliskt stöd (jmf. Faist, 2000).  

Viktoria:  Får du något stöd av din familj på något sätt? 
Zalmai:  Ja, man blir glad i hjärtat när man pratar med dem.  

Ungdomarna förhåller sig till och påverkas av det transnationella nätverkets sociala 

förväntningar och handlingar som skapas på grund av migrationen (jmf. Faist, 2000). Zalmai 

vill prestera bra i skolan eftersom hans mor har höga förväntningar. Just nu går han i en 

introduktionsklass tillsammans med andra nyanlända ungdomar. Han trivs bra med sina 

klasskamrater, men känner att där finns somliga lärare som inte är tillräckligt kvalificerade 

och förstående för uppdraget.  

Zalmai:  Några av dom... pratar jättesnabbt. Jag säger många gånger att vi förstår inte vad de 
säger… […] men asså… dom lyssnar inte [fniss]… 

I sin vardag påvisar Zalmai en stor önskan om att vara och kunna göra precis som hans 

jämnåriga kompisar som går i ”vanlig” klass. Han är inställd på att klara skolan precis som 

alla andra och beskriver att detta också är hans skyldighet gentemot sin mor som finansierat 

en del av resan till Sverige.  

Zemars vardag 
Zemar vistades på PUT-boende i nästan tre år, men trivdes inte. Han upplevde det 

påfrestande att bo tillsammans med de andra ungdomarna och han saknade sin lillebror. Han 

ville att hans bror skulle komma och var ofta i kontakt med Migrationsverket. Till slut fick 

hans mor och hans lillebror uppehållstillstånd och flögs från Pakistan till Köpenhamn. När 

de kom till området där Zemar bor flyttade de till en hyresrätt där de nu bor tillsammans 

sedan ett halvår tillbaka. Zemar berättar att han inte trivs tillsammans med sin mor men att 
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han måste ta hand om sin bror. Han vill inte prata om det som hänt mellan honom och hans 

mor, men beskriver att de knappt pratat med varandra på ett år. Sedan modern kom till 

Sverige har deras relation bara blivit sämre. Zemar förklarar att han kom som 

ensamkommande och även när hans mor är här är han fortfarande ensam. 

Zemar:  Jag tänker att, alla familjer i Sverige man hjälper varandra. Men min mamma, det hon 
har gjort på mig, hela mitt liv. Vad har hon gjort? Jag tänker ibland så. Nu, min mamma 
gör ingenting. Bara alltid säger skit. Jag lär ingenting av henne. Såå… allt jag har lärt är 
av folken. Jag bor med folken, jag är inte tillsammans med min familj. […] Det känns 
ingenting. Jag har ingenting med ifall hon bor här eller ifall hon inte bor här. Mmm, jag 
tänker så, ”Om du kan ingenting hjälpa mig, varför jag kallar dig mamma?”. Det i 
Afghanistan, jag tänker det är helt fel, helt fel. De har många barn. Varför?... Du kan inte 
klara, varför du får barn då? Varför? Varför? Jag tänker, i Sverige det finns ställen som 
kan hjälpa, men varför afghaner har så mycket barn? 

Zemars relation till sin mor blev sämre under tiden han vistades utan sin familj. Att leva 

utanför familjen utgör en del av ensamkommande ungdomars vardag. För de intervjuade blir 

det en del utav vardagen att anpassa sig till situationsspecifika förväntningar som 

omgivningen har. Intervjupersonerna måste förhålla sig till olika norm- och värdesystem, 

vilket leder till att de skapar en förståelse av olika sociala och kulturella sammanhang, inom 

vilka de handlar strategiskt. Detta är vad Faist (2000) kallar synkretiska identiteter. 

Ensamkommande ungdomar skapar sin egen barndom i förhållande till den omgivning de 

lever i vilket skapar nya förutsättningar i rollerna mellan dem och andra vuxna. Under sin 

migration har Zemar tagit till sig olika normer och värderingar som skakat om relationen till 

sin mor. Zemar har behövt utforma sin egen barndom och därför omvärderas deras roller 

gentemot varandra. Nu ifrågasätter han sin mors värderingar, i synnerhet när det gäller 

familjekonstellationer, där han uttrycker en frustration och en ilska gentemot henne. Han 

menar att hon inte kan ge honom stöd och inte kunnat ge honom skydd. 

Den person som Zemar hade kontakt med i Afghanistan var hans morbror och som också 

hjälpte honom initiera resan. Morbrodern lever inte längre och Zemar klandrar sig själv för 

att han inte var där när hans morbror låg döende. Nu känner han sig ensam och övergiven 

och trots att han tyckte att det var stressigt att bo på boendet har han sina kompisar där och 

besöker dem ofta. Han trivs inte i området som han bor i och skulle vilja flytta, men vill inte 

lämna sin bror. 

Zemar:  Så som nu jag bor, jag ser inga människor, det är tråkigt. Jaa, jag tänker, människorna får 
fullt batteri när de träffar varandra. Jag tänker så, man får energi av varandra. Men jag 
vet inte hur, hur… dom tänker, dom som bor i Sverige. Dom tror… Jag tror så att det 
är kanske hela livet dom bor så, dom bor ensamboende. Det är kall person kallas det. 

Zemar beskriver att det som får honom till att stanna kvar i glesbygden är hans lillebror. I 

annat fall känner han sig utanför och kan inte slå sig till ro på grund av att han upplever att 

han inte får någon kontakt med de människor som bor där. När Zemar har tillräckligt med 
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pengar vill han att han och hans lillebror ska flytta någon annanstans där de trivs bättre, 

kanske till en större stad i Sverige eller till och med till ett annat land.  

Zemars mor får försörjningsstöd och är mycket i hemmet. Han går själv i en 

introduktionsklass, men trivs inte eftersom han upplever att han inte har samma 

förutsättningar som många av hans klasskamrater, han vill inte vara där. Ibland skolkar han 

eftersom han måste jobba istället. Eftersom han är äldsta sonen måste han ta ett ansvar för 

familjens ekonomiska situation. Han berättar att han förut, speciellt under sitt första år i 

Sverige, skolkade mycket mer eftersom han dolde sin ekonomiska situation för 

klasskamraterna. Hans strategi var att göra sig socialt osynlig och undvika klasskamrater som 

annars kunde mobba honom för hans kläder. Han hade en förmåga att isolera sig själv och 

bjöd aldrig hem kompisar eftersom han skämdes för hur han bodde. Genom sitt nutida jobb 

som cykelreparatör samt olika sommarjobb tjänar han egna pengar till mat, kläder, mobil och 

dator. Därför är det inte lika svårt med relationen till klasskamrater, men han hade hellre 

velat jobba då han säger att han har svårt med skolan.  

Zemar:  Men jaa, jag tänker hela tiden… tre gånger jag har börjat mitt liv från noll. En gång jag 
föddes, jag började från någonting. Jag har varit i Iran, jag började från noll. Nu jag bor i 
Sverige, jag börjar från noll… igen! [---] Jag har sagt till min lärare ”Varför Sverige, dom 
vill inte hjälpa? Dom vill inte att vi går vidare? Dom vill inte att vi börjar gymnasiet, att 
vi går vidare?” […] Dom säger bara att ”du måste klara dom nationella proven, eller du 
måste göra det, måste, måste’. Varför måste? Om jag sitter hemma, jag lär ingenting 
svenska. Om jag kommer ut ibland, kanske mer praktiskt, det är lättare. Men dom 
stoppar mig ibland, jag bakom dom alltid. Jag måste få komma ut och prata med folken, 
sen jag lär mig. Det är det, Sverige tänker inte på den saken. 

Zemar har aldrig gått i skolan, han kunde varken läsa eller skriva när han kom till Sverige. Nu 

går han till skolan eftersom han känner sig tvingad och för att han vill lära sig svenska. Han 

säger att det är svårt att vara en hel dag i skolan och sen komma hem och fortsätta göra 

läxor. Han beskriver att han inte kan sitta still och koncentrera sig, utan menar att han måste 

göra något praktiskt. Han är inte van vid att gå i skolan eftersom han tidigare har arbetat 

under flera år för att försörja sin mor och sin lillebror. Han säger också att han lär sig språk 

lättare genom att prata med andra, inte genom att sitta still bakom en skolbänk. I framtiden 

vill Zemar arbeta som elektriker och därför vet han att det är viktigt att studera och lära sig 

svenska ordentligt. Han blir likväl frustrerad över att erfarenhet inte räknas lika mycket som 

utbildning och menar att han har mer erfarenhet än många andra svenska ungdomar som 

kanske aldrig haft ett jobb. 

Zemar:  Jag tänker mycket på jobb… Jag har många [suck]… jag vet inte… det var konstigt… 
över hela världen... att måste ha, måste ha någonting. Att bevisa att du kan. Det är det... 
Det är problem för mig. Kanske någon kan någonting, men har ingenting att bevisa 
med. Som ett, ett papper. Jag ska ha ett diplom av någon. Men jag kan mycket med, med 
många saker, men det är... jag har ingenting jag kan bevisa. Det är problem för mig! 
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Zemar känner sig låst och blockerad av reglerna i det svenska systemet (jmf. White et. al., 

2011). Han har erfarenheter av att ha jobbat på symaskinsfabrik, med byggarbete, på 

äldreboende och som cykelreparatör, men upplever att detta inte värderas i Sverige. 

Eftersom Zemar känner sig ensam och exkluderad i Sverige värdesätter han sina relationer 

med kompisar som bor i Holland, Norge och Danmark. 

Zemar:  När jag har kommit till Sverige, jag har träffat honom också… Han har hälsat på mig 
från Holland.  

Viktoria:  Okej… Men hur har ni kontakt annars då? 
Zemar:  Vi använder facebook bara, bara kanske en gång i veckan... eeh jaa… Nu annars jag bara 

känner några, dom killarna i gamla boende. Nej, annars det är ingen annan jag känner. 

Zemar upprätthåller starka sociala band med sina kompisar via Facebook. Han har också för 

avsikt att besöka sin kompis i Holland. Kommunikationsteknik såsom internet och nästintill 

gratis mobilsamtal möjliggör nya former av social sammanhållning (jmf. Vertovec, 2009). 

Den rent fysiska gemenskapen har han tillsammans med killarna på PUT-boendet som han 

tidigare bodde på. Samtidigt vill han inte umgås med dem för mycket eftersom han menar att 

de är bråkiga och våldsamma mot sin omgivning och innebär problem och dåligt rykte. Hans 

transnationella kontaktnätverk ser han som en väg till framtida arbetsmöjligheter och som ett 

socialt kapital då han inte vet ifall han kommer att stanna kvar i Sverige. 

Zemar:  Jag tänker också ibland om jag inte hittar ett jobb eller så om jag fick något. Ok, om jag 
klarar mig inte med språket, vad ska jag göra? Kanske jag kan flytta till annat land någon 
gång. Jag har kompis i Norge. Jag har varit där några gånger, vi träffades i Grekland… 
Norge, dom helt annat land än Sverige, jag tänker, för jag har pratat med min kompis 
och där dom inte tvingar i skola.  

Genom sin kontakt med kompisen och de besök han gjort i Norge får Zemar information 

och orienterar sig i vilka normer och värderingar som gäller. Han ser möjliga utvägar i Norge 

som saknas i Sverige. Denna information får han från vännen som bor i Norge. Zemar 

upplever vardagens begränsningar och handlar med hänsyn därtill och har en möjlig 

”reservplan” för framtiden. Liksom att han initierade och hanterade sin migration hanterar 

och skapar han transnationella sociala rum med sitt vänskapsnätverk (jmf. Faist, 2000). 

Erastos vardag 
Erasto bodde först på PUT-boende under fyra år i en mindre ort. Han berättar att detta var 

en svår tid eftersom han inte trivdes med de andra ungdomarna. Majoriteten av de andra 

ungdomarna kom från Afghanistan och pratade mest på sitt eget språk. Erasto kände sig 

ensam och utesluten från gruppen och kände ingen annan i byn. Det som gjorde att han 

stannade kvar var att han trivdes med personalen. Annars kunde han inte göra vad han ville. 

Det fanns till exempel bara en TV så han kunde inte välja vilka kanaler han ville se eftersom 

de andra ville titta på något annat. Ibland kunde han inte koncentrera sig på studierna 
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eftersom de andra spelade hög afghansk musik eller var högljudda på andra sätt. För ett 

halvår sedan fick han flytta till en träningslägenhet som är ansluten till PUT-boendet och där 

trivs han mycket bättre. Han säger att det var då ”det riktiga livet började och han kan nu kan 

bestämma allt själv”.  

Erasto:  Jaa asså, man sover när man vill, man äter när man vill såå… Man har mycket tid sådär 
du vet, typ att plugga och ta det lugnt. Det finns, titta och kolla på TV och sådär. Det är 
du som bestämmer själv… Precis som du gör du önskar göra.  

Erasto bodde på boendet mycket länge även om han inte trivdes med de andra ungdomarna. 

Hans strategier för att klara av vardagen blev att försöka hålla sig undan från boendet när de 

andra ungdomarna var hemma. Han skötte skolan och gick därefter direkt till gymmet och 

när han kom hem vistades han mycket på sitt rum för att göra läxor, chatta med 

kompisar/familj eller läsa nyheter från Somalia. Han värderade kontakten med sin familj i 

hemlandet och sina kompisar som han hade träffat under resan. 

Erasto:  Jag har kontakt, men det kan vara så att de bor inte här. Till exempel dom bor i Norge 
eller... ett land… Inte Danmark eller så, men du vet… blandat. Nån som åkt till USA, 
Kanada.  

Erasto berättar om de svårigheter som han upplevt tillsammans med andra ungdomar under 

resan till Sverige. Dessa kontakter kan inte bara klippas bort utan utgör en stor del av hans 

vardag. Han och hans vänner har skapat hållbara transnationella band (jmf. Faist, 2000).  
 
Erasto:  Asså det är… asså, jag är kompis med alla. Till exempel jag kan prata med någon från 

Norrland till Kanada på en dag. […] Sen jag går i skolan, jag har många kompisar som 
jag kan prata med. Till och med det kan vara kompisar som mina kompisar i andra 
länder först kände. Det spelar ingen roll, om man är i Sverige eller i utomlands. Man kan 
alltid få tag på varandra... till exempel genom telefon, men mest internet. [---] Asså 
samtidigt det är svårt eftersom vi kan inte träffas och sådär. Men vissa man snackar med, 
och man frågar om det händer någonting som är spännande eller hemskt sådär. Typ om 
det händer någonting roligt man ringer och gratulerar och sen det händer något hemskt 
man sörjer och sådär. Men, och sen dom andra frågar, frågar några saker. Typ och sen 
finns det Facebook och så, där man kan snacka när som helst. Dom som jag kommer 
närmast är många av dem som bor i andra länder, så jag känner att jag måste ha kontakt 
med dom hela tiden, dom är viktigt för mitt liv och så.  

Erasto förklarar att han blivit vän med jämnåriga även i Sverige genom hans transnationella 

kontaktnätverk. Han trivdes inte i boendet som han vistades i och sökte sig därför mer till 

sina transnationella kontakter. Hans transnationella kontaktnät har kontakter i Sverige. Dessa 

kontakter har förmedlats till Erasto. Transnationell vänskap ger stöd i svåra situationer (Faist, 

2000). 

 
Viktoria:  Hjälper du dina kompisar och din familj på något sätt?  
Erasto:  Jaa, jag måste hjälpa. Det är alla mina kompisar i andra länder som jag kan snacka med 

mest. Vi hjälper varandra som behöver. […] Jag ringer och så, vad som har hänt, vad jag 
skulle hjälpa dem med och så, vad kan jag göra. Med stöd och information och sådär. 
Att dom ska till ambassadörer och så och göra där. Jag hjälper fortfarande vissa 
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kompisar, dom som vill inte vara kvar i Somalia. Jag hjälper min familj med pengar från 
sommarjobb och lite så… Det jag måste… 

Viktoria:  Mmm mm, okej… Hjälper din familj dig med någonting? 
Erasto:   Inte än… Men vi har skyldigheter och så… 
Viktoria:  Jaa… Men det kändes bra inuti kroppen när du hade kontakt med dem? 
Erasto:  Yes, känslomässigt… Och absolut, jag hjälper mina kompisar. Det största målet jag har, 

det är det som jag har sagt, att jag vill hjälpa människorna och sådär. Och jag inte vill se 
någon som har problem och sådär. Om nån vill ha hjälp av mig och sådär, och jag kan, 
då jag hjälper dem.  

Viktoria:  Mår du bra av att hjälpa andra? 
Erasto:   Ja det är livet. 

I de intervjuades nätverk finns en moralisk grund som sammanbinder dem till andra 

människor och där de skapar en känsla av förpliktelse gentemot varandra. Dessa 

skyldighetskänslor knyter samman personerna till transnationella samhörighetsgrupper som 

har diffusa förväntningar på ett ömsesidigt stödutbyte (Faist, 2000). Erasto beskriver att det 

ibland känns jobbigt att skicka pengar till sin familj eftersom han får det svårt till att gå ihop 

för honom själv. Han menar dock att familjen i gengäld stöttar honom på andra sätt när de 

kan. I det transnationella nätverket finns detta påtagliga inslag av både skyldigheter och 

rättigheter som bygger på ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra (jmf. Gustafsson 

et. al., 2012). 

Fahrans vardag 
Fahran har nu bott på PUT-boende i ungefär ett år, men vill flytta så fort han hittar en egen 

lägenhet. Han vill bo ensam eftersom han tycker att det är för stirrigt på boendet. Han vill 

lära sig svenska, men upplever att han inte klarar av detta när alla på boendet pratar dari och 

persiska, två språk som han själv pratar. Han känner också att det är jobbigt i skolan 

eftersom han går i en introduktionsklass där alla hans klasskamrater kommer från 

Afghanistan. Förutsättningarna för att lära sig svenska är därför svåra eftersom han mest 

pratar dari där, vilket leder till att han också tycker att det är väldigt ansträngande i skolan. 

Fahran:   … Men känslorna i skolan är också att det är hårt tryck… 
Viktoria:  Att det är hårt tryck… Mmm… Är det läxorna eller? 
Fahran:   … Det är bara ibland hårt tryck… det är svårt att förstå allt… 

Fahran upplever att dagarna i skolan är besvärliga. Inte för att det är tråkigt, men för att det 

är svårt att lära sig ett nytt språk och enbart kommunicera på den knappa svenska som alla i 

klassrummet trots allt klarar av. När de inte orkar kommunicera på svenska kommunicerar 

de istället på dari, persiska eller farsi. Detta tycker inte läraren om så därför pratar de sitt 

modersmål mest under rasterna.  

Fahran saknar sin familj väldigt mycket och vill att de ska komma till Sverige. Han pratar 

med dem i telefon ibland, men inte så ofta eftersom det är för dyrt. De pratar om hur 

familjen har det i Iran och att livet blivit svårare för dem eftersom det blivit dyrare att leva 
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där. Samtidigt vill de inte flytta tillbaka till Afghanistan eftersom det inte heller är säkert. 

Fahran försöker hjälpa dem så gott det går, både ekonomiskt och moraliskt. 

Fahran: Jag kan hjälpa bara med pengar… Jag kan inte hjälpa dom med något annat. Kanske 
bara med mig själv för att jag är familj… 

Viktoria:  Mmm precis… Hur ser det annars ut för dig… rent ekonomiskt? 
Fahran:   CSN jag får pengar. Bara CSN och Socialen. 
Viktoria:  Jaa okej… Och så ibland skickar du pengar till din familj då? 
Fahran:   Ja…  
Viktoria:  Känns det som du har tillräckligt med pengar, så att du klarar dig? 
Fahran:  Eeh ibland… lite pengar… Det finns mycket pengar… därför jag studerar. Då jag kan få 

mer pengar då... efter att jag studerar… men svårt för jag måste ju jobba för att skicka 
pengar. 

Viktoria:  Mmm…  
Fahran:  Ja… men nu… lite… det kan bli svårt att skicka pengar till familj ibland. Dom förstår 

inte allt det ibland! Dyrt det är i Sverige också.. Inte heller dom i Sverige, inte dom fattar 
att vi har familj hemma som vi måste tänka på!  

Tillhörighet till flera olika sammanhang, vilka är knutna till olika normer och värderingar i 

olika nationalstater, kan medföra moraliska dilemman för de intervjuade när de tvingas 

prioritera mellan förväntningar som finns i de olika sammanhangen (jmf. Faist, 2000). Fahran 

upplever en moralisk konflikt där förväntningarna från svenska myndigheter om att gå i 

skolan skiljer sig från familjens förväntningar där han både ska gå i skola samt stötta dem 

ekonomiskt. Förankringen och etableringen i en ny kontext i Sverige samt upprätthållandet 

av transnationella band går ofta hand i hand (ibid.).  

Tabans vardag 
Efter att Taban hade bott på PUT-boende och i träningslägenhet tillsammans med andra 

jämnåriga flyttade han till en egen lägenhet i ett förortsområde som han nu hyr i andrahand. 

Denna lägenhet kunde han hyra genom en kontakt i sitt sociala nätverk. Han flyttade på 

grund av att han inte ville bo tillsammans med så många andra ungdomar då han hade 

sömnrubbningar och svårt för att koncentrera sig på skolan. Efter skolan vill han komma 

hem till en bostad där han kan göra vad han vill utan att behöva hindras av någon annan. 

Han trivs mer med tillvaron i den bostad som han bor i nu, men menar att området som han 

bor i inte är tryggt och säkert. 

Viktoria:  Du trivs bra och så där du bor nu? 
Taban:   Nja… ibland det är lite jobbigt och stökigt område… men lägenhet är bra 
Viktoria:  Men området är lite stökigt... på vilket sätt då? 
Taban:  Då det är lite olika gäng ute och sådär… därför det är bra att vara på förening också… 

då du är inte ensam… ibland det kan vara lite jobbigt om man träffar gäng… jag är inte 
rädd… men jag vill inte hamna i bråk… jag har gjort det redan i Grekland… jag 
behöver inte mer sånt… sånt skit… 

För att undvika att hamna i bråk väljer Taban att aldrig gå ensam. Han går alltid med någon 

kompis och precis som Abdi så tillbringar han en stor del utav sin vardag på en somalisk 

förening.  
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Viktoria:  Känner du att föreningen är viktig för dig? 
Taban:  Det är jätteviktigt för mig… Då jag kan till exempel prata bara somaliska sådär... sen vi 

kan göra olika saker… sådär som vi gör bara i Somalia… kanske som vi annars inte kan 
göra här i Sverige… jag vet inte… 

Viktoria:  Vadå till exempel? 
Taban:  [skratt] Nej men kanske vi kan prata och skämta på vårt språk… kanske man inte kan 

säga det på svenska, men kanske man kan säga det på somaliska… så det kan vara… 
ibland vi också festar på speciella dagar för Somalia… det är kul… ibland vi firar 
saker… kanske ibland någons familj har kommit… då vi träffas och har trevligt… lite 
så… 

Föreningen blir en tillgång och en resurs för ungdomarna där de känner delaktighet och 

gemenskap. Ungdomarna skapar relationer till varandra som sedermera bildar nätverk med 

en struktur som länkar samman dem i ett socialt rum där de känner samspel och förtroende 

för varandra (jmf. Faist, 2000). Taban menar att han kan få vara den person som han 

verkligen är. På föreningen pratar alla somaliska och de förstår varandra. De firar högtider 

eller familjeåterföreningar, men de kan också sörja avslag på asylansökningar, tragiska 

erfarenheter och händelser i hemlandet. Genom föreningen upplever Taban också en nära 

trygghet i den otrygghet som finns i bostadsområdet där han bor och här känner han sig 

inkluderad i en gemenskap. När Taban berättar om vilket stöd han får genom föreningen får 

jag känslan av att han (och kanske även Abdi) och hans vänner ifrågasätter eller inte helt litar 

på de svenska myndigheterna. Deras villkor utgår ifrån lokala förutsättningar, men deras 

(transnationella) strategier förändrar också de lokala sammanhangen.  

Taban har likt de andra intervjupersonerna mycket språkkunskaper och utnyttjar dessa 

förmågor som en resurs i sin vardag. Han använder sina språkliga kunskaper i olika 

sammanhang för att visa solidaritet och markera samhörighet med olika människor. Detta är 

tillgångar som blir gemenskapsbildande resurser för Taban, samtidigt kan det utesluta 

personer som inte förstår språken. 

Taban:  Ja i skolan jag pratar mest svenska.. jag går i svensk klass… Men ibland på raster asså... 
då jag kan prata med mina andra kompisar också… då kanske vi pratar somaliska så att 
ingen annan förstår. Med min familj sen… jag pratar somaliska och franska med min 
mamma ibland. Hon... hennes familj är från början från Djibouti… därför jag pratar 
ibland franska med henne... annars mest jag brukar prata somaliska… men ibland jaa… 
jag kan prata med mina syskon på franska också... eller min farbror också... I Kanada 
några i min familj bor... och Frankrike också. Mina kompisar i andra länder det är lättast 
med engelska… engelska alla kan ju prata som bor inte i Sverige. 

När Taban berättar om vilka språkliga kunskaper han har mynnar det automatiskt ut till vilka 

personer han talar de olika språken med. Det visar sig att hans familj och släkt är väldigt 

spridda och han har frekvent kontakt med de flesta. När Taban var nyanländ i Sverige hade 

han inte lika mycket kontakt med sina vänner eftersom han inte visste att det fanns andra 

möjligheter, men efter en tid fick han kunskap om andra kontaktmöjligheter. 
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Taban:  Då det är asså… så det är alltid lättast med Facebook... Facebook eller Skype... för alla 
nästan har det. Annars nu man kan ringa billigt eller gratis också med Viber, Tango eller 
sånt telefonkort…  

Viktoria:  I vilka länder har du kompisar och familj? 
Taban:  Många länder faktiskt… Jag har min familj i Somalia. Djibouti också, men jag har inte 

kontakt där… Sen dom är i Kanada, Frankrike och Danmark… Kompisar jag har i 
Frankrike… sen asså.. i Grekland, i Danmark och i Sverige… Aah… asså sen i 
Storbritannien mycket kompisar jag har… 

Internet har en viktig roll i de relationer som utvecklas och/eller upprätthålls mellan de 

intervjuade och deras nätverk som befinner sig i olika länder (jmf. Vertovec, 2009). De som 

har en bättre ekonomisk situation och har råd med bredbandsanslutning kan kommunicera 

dagligen. Taban berättar att han pratar varje dag med sin familj och sina kompisar. Ny 

teknikutveckling såsom Smartphones har även tillgång till applikationer som kan laddas ned 

vilket underlättar gratis samtal, SMS, röstinspelningar och videosamtal. 

Viktoria:  Vad brukar du prata med din mamma om då? 
Taban:  Eeh… asså… som du kanske vet… situationen i Somalia är fortfarande inte så bra… 

för regering eller politiker är inte bra… det är kanske bra för vissa… men för andra det 
är inte bra… så vi pratar lite sådär… sen vi pratar lite hur vi mår och vad vi gör… lite 
så… ibland mamma frågar hur det går med skola och sånt… att jag ska göra bra asså… 
sånt 

Viktoria:  Mhm… Vad pratar du och dina syskon eller kompisar om då när ni har kontakt? 
Taban:  Det är också olika… vi pratar hur är läget lite så... vad vi har gjort på dagen och sånt… 

ibland vi pratar vad som har hänt när vi har rest… sen ibland vi pratar om att vi kanske 
saknar våra familjer… 

Förutom internet och mobiltelefon så upprätthålls och utvecklas relationerna genom att de 

reser och besöker varandra. Stundtals kan inte intervjupersonerna klara detta rent 

ekonomiskt vilket innebär att någon familjemedlem ibland betalar resebiljetten istället (jmf. 

Faist, 2000). En gång hjälpte Tabans bror honom med en flygbiljett till Paris. 

Taban:  Jag har varit två gånger (i Frankrike)… på sommaren det är enklast… då man är ledig… 
då jag var med min bror och hans kompisar… sen lite vi träffade vår farbror och vår 
syster… Jag träffa också lite kompisar… det är kul… man kan prata lite så… 

När han träffade delar utav familjen och sina kompisar hade han med sig presenter 

(telefonkort och fotografier) till dem. Han åker också ibland till sin kompis i Danmark och 

har varit en gång i Grekland och träffat kompisar där. Nu jobbar Taban också varje sommar 

för att få råd till resorna. Han har jobbat som trädgårdsmästare, på äldreboende samt på 

förskola. Ibland jobbar han lite extra som trädgårdsmästare mitt i terminerna. Han berättar 

att jobb och pengar ibland lockar mer än studierna eftersom han förut var van vid att arbeta 

och tjäna pengar. 

Taban:  Kanske ibland vi måste jobba istället för att gå i skola… det är dumt! Men kanske ibland 
vi måste för att kanske vi måste hjälpa våra familjer… ibland så jag också gör… på 
sommaren… ibland det är också lättare kanske att jobba än att gå i skola… du vet… 
många av mina kompisar kanske aldrig har gått i skola. Kanske dom har inte haft 
pengar… då de har aldrig gått i skola, jobbat istället.. sen om de ska sitta i skola med 
massa andra… och dom kan inget! De är pinsamt tycker dom… 



79 	  

Taban tycker att han själv inte har det så svårt i skolan, men vet att många av hans kompisar 

tycker att det är jobbigt. Då försöker han ibland hjälpa och stötta dem med läxan, speciellt 

när han träffar sina vänner på den somaliska föreningen. Han tycker att det är viktigt att 

hjälpa de som behöver hjälp och stöttar också sin familj och sina vänner i andra länder. 

Taban:  Ibland när jag kan jag kan skicka pengar också… och hjälpa mamma lite med pengar… 
[…] Men mina syskon också gör… kanske dom kan göra mer också för dom jobbar hela 
tiden… Sen jag vill att hon och min lillebror kommer hit… då jag försöker hjälpa dom 
lite också hur dom ska göra… Jag har pratat med Migrationsverk också… dom ska 
försöka hjälpa… Kanske min mamma måste åka till Etiopien till sån… eh… 
ambassaden… det är dyrt och åka fram och tillbaka mellan Somalia och Etiopien… där 
vi kan hjälpa och betala såå… asså… lite sånna saker… 

Taban berättar att han inte lånar ut pengar till kompisar eftersom det då inte hade räckt till 

honom själv. Istället utvidgar de ömsesidigheten och solidariteten på andra sätt; genom 

moraliskt stöd, idéer, information, gåvor och resor.  

Taban:  Inte med pengar (till kompisar). [fniss] Kanske mest vi pratat å så… Kanske vi kan 
hjälpa mer i framtid… då kanske vi måste hitta jobb och såå… du förstår… man kan 
åka till andra länder kanske… jobba sådär… jag vet inte… men klart… klart jag vill 
träffa också… nu jag har bara träffat mina kompisar i Grekland och Danmark, där jag 
har fått fler kompisar… och Sverige såklart… Asså annars jaa… vi hjälper alla 
varandra… Vi stöttar varandra sådär… kanske någon kompis familj inte får komma till 
dit han bor… han ska vara ledsen… då vi (somaliska föreningen) hjälper. Kanske efter 
han pratar med oss han mår bättre… [---] Sen vi alla som flyttat ska hjälpa tillsammans 
dom som är i Somalia. Kanske jag kan bli politiker eller så… vi kan hjälpa både härifrån 
och där med andra. Det jag har lärt här är bra… och vi måste hjälpa dom som behöver. 

Likt Tabans resonemang om framtida arbetsmöjligheter genom sina transnationella kontakter 

är detta något som också framgått i de andra intervjupersonernas berättelser. Ungdomarnas 

sociala kapital utvecklas genom deltagandet i dessa transnationella nätverk, inte minst tack 

vare deltagandet i organiserade verksamheter såsom den somaliska föreningen, 

organisationer som haft en väsentlig betydelse för deras vardag. På föreningen stöttar och 

hjälper de även nyanlända immigranter Ibland upprätthåller och rent av utvecklar dessa 

samhörigheter nya band till ursprungslandet samt till andra ankomstländer (Faist, 2000).  

Sammanfattning 
De intervjuade upplever det som tryggt och stödjande att bo tillsammans med andra 

jämnåriga medan andra upplever det som påfrestande. Intervjupersonerna som bor i egen 

bostad verkar trivas i själva hemmet även om de saknar sin familj och sina kompisar. De som 

bor ensamma i ett förortsområde känner sig inte trygga eller säkra med att vistas ensamma på 

kvällarna. En strategi för att klara sin boendesituation blir att använda datorn där de 

intervjuade öppnar en helt annan värld, där de blir sedda (jmf. Faist, 2000).  

Aktörerna som omgärdar ungdomarna - socialarbetare, lärare och godeman - ska skydda och 

omhänderta dem på olika plan. Detta skapar ett klart intresse för vardagslivet, för hur 
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ungdomarna klarar sin vardag, vilka resurser de förfogar över och vilka strategier de utnyttjar. 

Ungdomarna hamnar emellertid i en position där de ska anpassas utifrån rådande normer 

och värderingar - mönster som kanske inte alltid sammanfaller så väl med deras tidigare 

förutsättningar och erfarenheter. Mina intervjupersoner har mål och önskningar om att bli 

inkluderade och bygga en framtid för sig själva. För ungdomarna kan det ibland vara svårt att 

förstå om det som myndigheterna gör är skydd och vård eller kontroll (jmf. O’Higgins, 

2012).  

Den transnationella ömsesidigheten och solidariteten flödar mellan ungdomarnas sociala 

nätverk och skapar ett samförstånd, vilket utvecklas till nya sociala enheter och nätverk som 

korsar nationalstaters gränser. Denna dynamik, med dess obligationer och förmåner, sker just 

på grund av förbindelserna i mellanrummet till ursprungsland och ankomstland, och det är 

ungdomarna som skapar, befäster och utvecklar dessa sociala rum (jmf. Faist, 2000). Som 

nämnt ovan kan de intervjuades tillhörighet till flera olika sammanhang i olika nationalstater 

medföra till moraliska dilemman när de tvingas prioritera mellan förväntningar som finns i 

de olika sammanhangen. Det kan handla om att ungdomarna behöver prioritera mellan att 

närvara i skolan eller arbeta för att kunna skicka pengar till familjen.  

 

7. Slutdiskussion och avslutande reflektion 

7.1 Nya relationer ifrågasätter konventionella insatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ensamkommande ungdomars migration, 

utifrån deras perspektiv. Detta sökte jag besvara genom följande frågeställningar: (1) Vilka 

resurser och strategier använder ungdomarna för att klara sin vardag? (2) I vilken mån kan 

dessa resurser och strategier betraktas som transnationella? (3) På vilket sätt upprätthåller 

ungdomarna transnationella kontakter när de börjar etablera sig i Sverige? (4) Vilken roll 

spelar dessa transnationella band för ungdomarnas liv? (5) Hur skapar ungdomarna 

transnationella sociala rum? 

Studiens teoretiska ramverk utgick från det transnationella perspektivet där begreppet 

transnationella sociala rum är centrala och empirin bygger på semistrukturerade och 

tematiserade intervjuer med åtta ungdomar som migrerat ensamma till Sverige. 

Genomgående beskrivs och analyseras hur intervjupersonerna använder resurser och 

utvecklar strategier för att ta sig vidare och för att överleva. Under hårda villkor skapas 

kunskaper och erfarenheter utifrån olika villkor. De unga migranterna har korsat olika länder 

och fått kunskapen om människor och platser. De har lärt sig att agera i olika situationer. De 
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har själva kunnat avläsa sin omgivning och fått ansvara för sig och sin försörjning. Genom 

sin rörlighet får de kunskapen om människor, om myndigheternas agerande och lär sig att 

kommunicera på olika språk.  

De intervjuade berättar hur de lärt sig att närma sig vissa människor och undvika andra. 

Precis som de söker/undviker människor så söker/undviker de även områden. Under svåra 

situationer har ungdomarna sökt sig till andra jämnåriga i sin omgivning. De har bildat nya 

gemenskaper som består över tiden. De har stöttat och skyddat varandra, samarbetat och 

utbytt kunskap och information. De har hjälpt varandra och förvarnat varandra om fara och 

hot. Att glömma och att minnas det förflutna är också använda strategier. Under migrationen 

försökte vissa intervjupersoner att inte tänka på familj/vänner, medan andra upplevde 

kontakten med/minnet av dem som en trygghet som gav dem kraften att fortsätta resan. 

Under resan uppstår relationer, relationer som blir transnationella. När intervjupersonerna 

har det svårt i Sverige förlitar de sig till gemenskaper i andra länder, vänner som bor i dessa 

andra länder. Ungdomarna organiserar sin vardag tillsammans med andra jämnåriga som 

delar deras erfarenheter och problem. De upprätthåller och förstärker sociala band genom de 

möjligheter som står till förfogande. Telefonkort, mobiltelefon med dess olika applikationer, 

internet och resor är aktiviteter som bidrar till att upprätthålla dessa band. Genom dessa nya 

kontaktmöjligheter breddar, förstärker och intensifierar migranterna pågående transnationella 

processer. 

De intervjuade är en del av transnationella processer, de har i dessa processer skaffat 

resurser. Deras relationer är geografiskt spridda: i hemlandet, i destinationsländer, i 

ankomstlandet samt i andra länder där familj, släkt och vänner vistas. Många gånger 

underlättar starka och intensiva moraliska band med familjen/vännerna intervjupersonernas 

vardag. De transnationella banden skapar och förmedlar tillgångar och resurser för 

ungdomarnas liv, särskilt när de har det svårt. Genom dessa band får de och ger moraliskt 

och ekonomiskt stöd, information, idéer, gåvor och nya vänner. I studien åskådliggörs 

konkreta tillgångar som intervjupersonerna erhållit; såsom mobiltelefon, bostad, resebiljetter 

och jobb. Tre av intervjupersonernas sociala kapital utvecklas genom deltagandet i 

transnationella nätverk, genom organiserade verksamheter. Föreningarna i Sverige har en 

väsentlig betydelse för dessa intervjupersoners vardag. Sociala band medför också 

obligationer och förpliktelser tillbaka. De intervjuades tillhörighet till flera olika sammanhang 

i olika nationalstater kan också leda till svåra dilemman när de i sin vardag måste prioritera 

mellan förväntningar som finns i de olika sammanhangen. 
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Transnationella gemenskaper uppstår ur täta och starka sociala och symboliska band från de 

intervjuades relationer, handlingar och organisationer. Ömsesidighet och solidaritet 

institutionaliseras, om än inte i samma utsträckning som formellt medborgarskap i 

nationalstater. Men ju mer ömsesidighet som tänjs och ju mer diffus solidariteten blir, desto 

mer sannolikt är det att socialt kapital fungerar i att överbrygga platser och transnationella 

sociala rum. Transnationella sociala rum uppstår trots avstånden till andra länder. Detta kan 

också ske i organisationer i andra länder, såsom den somaliska föreningen samt kyrkan i 

Grekland. Transnationella band berikar ungdomarnas etablering i det som är lokalt förankrat 

och förmedlar synkretiska praktiker och identiteter, det vill säga ett liv med olika 

tillhörigheter baserade på var deras familj och vänner befinner sig. De intervjuades migration 

skapar nya relationer som fortgår och utvecklas över nationsgränserna. Familje- och 

vänskapsrelationer förändras utifrån de villkor som uppstår. 

Att studera ensamkommande ungdomars transnationella tillgångar och resurser kan ge oss 

kunskaper om de förändringar i relationer som sker och om de villkor och strategier som de 

utvecklar när välfärdsarrangemang inte fungerar. Ensamkommande barn är ingen homogen 

grupp, mina intervjupersoners villkor är olika och strategierna formades under resan och vid 

deras ankomst. De är inte enbart transnationella i sitt vardagsliv, utan villkoren utgår också 

ifrån lokala förutsättningar men deras vardagsstrategier (lokala som transnationella) förändrar 

också de lokala sammanhangen. 

Socialarbetare som möter dessa ungdomar kan inte förstå deras vardag utifrån endast ett 

lokalt seende. Att enbart utgå från vad som sker i det lokala räcker inte till för att förstå de 

självständiga aktörer som idag har sin vardag förankrad i handlingar och relationer som sker i 

transnationella sociala rum. 

Transnationellt socialt arbete med migranter kräver interventioner som berör två eller flera 

nationalstater samt samarbeten med socialarbetare över nationella gränser. Precis som 

ungdomarna använder tekniken för kommunikation kan tekniken och nyanserade arbetssätt 

bli verktyg för socialt arbete på olika nivåer.  

Socialarbetare som förstår den transnationella dimensionen av barnmigranters liv, som utgår 

från deras perspektiv kommer att kunna utveckla mer framgångsrika interventioner. Det 

sociala arbetets uppgift här är att stärka ungdomarna utifrån de resurser som de utvecklat 

under migrationsprocessen. Ett kvalificerat internationellt socialt arbete kan ske först på lokal 

nivå när socialarbetare förstår migranters problem ur ett bredare perspektiv. 

Det kanske inte är överraskande att unga människor är kapabla att utöva inflytande, men det 

är också viktigt att uppmärksamma det i de insatser som görs. Unga migranter som lever ett 
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transnationellt liv bör få möjlighet till att berätta hur det är att leva ett sådant liv. Deras 

berättelser kan avmystifiera föreställningar om barnen som enbart sårbara och passiva offer 

för omständigheterna och/eller för vuxnas beslut. Aktörskap och sårbarhet är flytande i 

deras liv beroende på de omständigheter som ungdomarna befinner sig i. Ny forskning 

hävdar att sårbarhet och aktörskap inte utesluter varandra. När unga människor ges möjlighet 

att tala om sitt liv kan de formulera tydligare på vilket sätt de är sårbara, under vilka 

omständigheter och vilket stöd de kan förvänta sig att förstå. 

Den växande barnmigrationen kräver uppmärksamhet och nytänkande. För att få kunskap 

om ungdomarnas vardagliga strategier förutsätts det att socialarbetare införlivar en 

transnationell dimension i sitt tänkande. Nya relationer och transnationella sociala rum 

ifrågasätter gamla interventioner. Att utgå från nationalstaten som självklar grund för det 

sociala livet hindrar socialarbetarna från att förstå ungdomarnas liv. 
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Appendix 1 - Missivbrev 
 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Viktoria Hansson och jag studerar på Mastersprogrammet inom socialt arbete 
vid Lunds Universitet. Jag ska skriva min Masteruppsats om ensamkommande barn. Det 
huvudsakliga syftet med min studie är att få ta del av hur ensamkommande barns vardag ser 
ut. Jag vill nå denna information utifrån barnens/ungdomarnas eget perspektiv. För 
närvarande saknas denna form av information inom den akademiska sfären och det är viktigt 
att vi lyfter barnens och ungdomarnas perspektiv.  
 
Anledningen till att jag tagit kontakt med er är att jag tror att ni skulle kunna vara till stor 
hjälp i genomförandet av min studie. Min fråga är därför om ni har någon möjlighet att 
hjälpa mig att få kontakt med intervjupersoner. Jag skulle behöva ungdomar som idag är 
cirka 15 – 18 år som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Kön, bakgrund eller 
antal år i Sverige har ingen betydelse, enda kravet är att de kan kommunicera på svenska eller 
engelska. Intervjun kommer att handla om deras migration, deras nätverk och deras vardag i 
Sverige idag.  
 
Deltagandet är frivilligt och den intervjuade kan när som helst avbryta sin medverkan. 
Deltagandet kommer att vara anonymt, det vill säga namn eller annan personlig information 
som kan leda till en identifiering av intervjupersonen kommer att tas bort. Jag kommer att 
använda diktafon vid intervjupersonens tillåtelse. 
 
Jag skulle vara mycket tacksam om ni skulle kunna hjälpa mig med denna första kontakt. Vid 
eventuella frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig via e-mail eller telefon. Jag 
hoppas att ni finner detta intressant och jag hör av mig inom kort för att höra om och hur ni 
kan hjälpa mig med denna studie. 
 
Min handledare är Norma Montesino och kan nås på följande telefonnummer och e-post-
adress vid eventuella funderingar: XX 
 
Självklart får ni och ungdomarna ta del av studien som beräknas vara färdig i augusti 2013 
om det skulle vara av intresse. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Viktoria Hansson 
Tfn/E-post: XX 
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Appendix 2 - Intervjuguide 
 
 
”Ice-breaking” och bakgrundsfakta 

• Berätta lite om dig själv 
 Beskriv kort hur du är? Vad gör du? Vad skulle du vilja göra? 

• Hur många språk talar du? När använder du dina språk, med vem, vid vilka 
situationer? 

• Ålder, tid i Sverige? 
 
I hemlandet 

• Berätta lite om ditt hemland, hur skulle du beskriva ditt liv då? 
 Syskon? Föräldrar? Kusiner? Vänner? Utbildning? Fritid? Levnadsvillkor? 

• Vad hade du för tankar om framtiden? 
 
Resan till Sverige 

• Berätta om din resa till Sverige 
• Var resmålet känt/okänt? 
• Reste du ensam eller tillsammans med någon (jämnåriga eller äldre/yngre)? 
• Restid? Transportmedel? Vilka länder stannade du i? Kostnad? 
• Finns det något som du kommer ihåg extra tydligt?  

 
Vid ankomsten till Sverige  

• Vad hade du för bild av Sverige innan du kom? 
• Vad hände vid ankomsten?  

  Hur upplevde du ankomsten till Sverige? Vilken bild fick du? 
• Fick du något stöd och hjälp? Av vem? Hur upplevde du stödet?  
• Var bodde du vid ankomsten till Sverige?  
• Visste du att du skulle få komma till ett annat boende? Vilka förväntningar hade du 

på ditt kommande boende? 
• Hur lång tid tog det innan du kom till det boende du har idag? 

 
Nutiden 
-  Boende t  

• När du är hemma, hur ser din vardag ut (måndag till fredag, helgen)? 
  Hur bor du (eget rum, trivsel)? Vad gör du där? Hinder och    
  möjligheter? 

• Har du tillgång till telefon, internet och liknande (kostnad)? Hur funkar det? 
• Har du träffat någon från ditt hemland i Sverige (hemma och/eller utanför boendet)? 
• Frågar boendets personal dig ibland hur du mår? 
• Skulle du vilja att personalen frågar mer/mindre? Varför? 
• Om du får bestämma, vad skulle du förändra inom boendet för att må ännu bättre? 
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-  Aktiv i t e t e r/ fr i t id  o ch  sko la  

• Hur upplever du din situation i skolan?  
  Ditt skolarbete? Hur ser relationen ut till lärare/klasskamrater? Vad gör du i  
  skolan? Vad är  bra i skolan och vad är mindre bra i skolan? 

• Berätta om vilka andra aktiviteter du sysslar med förutom skolan. 
  Saknar du några speciella aktiviteter? 

• Vad betyder särskilt mycket för dig idag? 
  Skolan? Fritid? Boendet? Språk? Vänner? Transnationella kontakter?  

• Hur ser din ekonomi ut? Vad gör du med pengarna? 
  Fritid? Skolmaterial? Telefon? Resekort? Ekonomisk remittering?   
  Hinder/möjligheter?  

• Finns det något du skulle vilja göra i Sverige som du inte har gjort? 
 
-  Soc ia l t  nätverk 

• Hur ser ditt kontaktnätverk ut?  
  (1) Familj/släkt? (2) Vänner/flickvän/pojkvän? (3) Skolan    
  (lärare/kurator/klasskamrater)? (4) Andra nyckelpersoner (personal inom boende - 
  kontaktpersonal, godman/vårdnadshavare, kontaktfamilj, grannar, fritidspedagog, 
  BUP-psykolog, handläggare på Migrationsverket, handläggare på Socialtjänsten  
  etc.)? Var är dem/var finns dem? Positiva/negativa/neutrala kontakter? Hur ofta 
  har du kontakt med dem?  

• Vem skulle du vända dig till om du får problem? 
• Är det något i ditt kontaktnätverk som du skulle vilja ändra på? Skulle du vilja ta bort 

eller lägga till någon? Vilka kan du tänka dig att ha mer eller bättre kontakt med? 
Hinder/möjligheter? 

 
-  Transnat ione l la  kontakter  

• Har du  kontakt med någon från ditt hemland?  
  Med vem? Har du kontakt med familj/släkt? Hur är ni släkt? På vilket sätt har du 
  kontakt med dem? Hur ofta har ni kontakt? Vad pratar ni om när ni har kontakt? 

• Är dessa kontakter viktiga för dig? Varför? Vad händer om du inte kan ha kontakt 
med dem? 

• Hur har dem det? Har dem det bättre/sämre än du har det? På vilket sätt? 
• Hjälper du din familj/dina släktningar och/eller vänner på något sätt?  

 I så fall, på vilket sätt? Hur funkar det?  
• Hjälper du dem på fler sätt?  
• Hjälper de dig med något? I så fall, på vilket sätt? 

 
Avslutande del 

• Vilka är dina framtidsplaner?  
• Känner du till någon annan som kanske kan vara intresserad av att bli intervjuad av 

mig? 
• Om det är något som jag kommer på i efterhand, skulle jag kunna kontakta dig på 

något sätt då? 
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Appendix 3 – Resvägar och transnationellt 
kontaktnätverk 
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