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1. Inledning - De väntande barnen 

Världen i det tjugoförsta seklet är en farlig plats. Enligt FN:s flyktingkom-
missariat UNHCR befinner sig närmare 30 miljoner människor på ständig 
flykt inom sitt hemlands gränser.1 Mellan 13 och 18 miljoner människor på 
flykt rör sig utanför gränserna för sitt ursprungsland. Många av dem är barn 
som flyr med sina familjer eller ensamma. Miljoner barn lämnar varje år sina 
hemländer för att fly; från fattigdom, krig och konflikter, från svält eller våld 
eller med drömmen om ett bättre liv (Barn 2007:2:7). Merparten av dessa 
människor tas emot av länder långt fattigare än Sverige. De flesta hamnar i 
flyktingläger, där vägen framåt är spärrad av gränsvakter och taggtrådsstäng-
sel och vägen tillbaka fullständigt blockerad (Bauman 2004:143). För en del 
är drömmen om att nå vad man föreställer sig som ett fritt och demokratiskt 
Europa mål och drivkraft i flykten. En mycket liten del av alla dessa männi-
skor på flykt kommer till Sverige. I Sverige sätts flyktingar och asylsökande 
inte i några läger. Men porten in till det svenska samhället är mycket trång 
och vägen är kantad av en rad mer eller mindre subtila gränser och hinder. 
Flyktingen möts av en restriktiv flyktingpolitik och ett snårigt byråkratiskt 
system när den offentliga retoriken kring flyktingpolitiken ska omsättas i 
praktisk handling (Norström 2004). 

Inte desto mindre har Sverige på kort tid utvecklats från ett etniskt och 
kulturellt relativt sett homogent land, till en av världens mest kulturellt blan-
dade nationer. När vi nu har trätt in i ett nytt millennium finns nästan hela 
världen representerad i vårt land. Och människor fortsätter att komma, med 
förhoppning om att kunna starta ett nytt liv i Sverige. 

De flesta barn och ungdomar anländer tillsammans med sina familjer eller 
delar av den, men sedan slutet av 1980-talet har ett antal barn och ungdomar 
varje år kommit ensamma till Sverige. 
 
Antalet ensamkommande barn 1989-2002 
  
År 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Antal 600 590 680 1500 750 460 262 
(uppgifterna före 1995 är osäkra) 

År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Antal 140 169 368 236 350 461 550 
 
Källa: Förbättringar i mottagandet av barn från annat land som kommer till 
Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande 
barn). 
 
2005 var de ensamkommande barnen i Sverige 398 (Lennartsson 2007). 
Under 2006 dubblades antalet, och samma trend är tydlig under 2007. De 
ensamkommande barnen blir fler. De flesta av dem är pojkar mellan 16 och 
                                 
1 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/statistics 
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18 år och de kommer främst från Irak, men också från Somalia och Afghani-
stan. Omkring en tredjedel är flickor och mindre än en femtedel av barnen är 
under 12 år när de kommer. Enligt Migrationsverket finns troligen också en 
hel del barn i landet vars existens myndigheterna inte känner till. Barn kan 
vistas illegalt i Sverige, barn som rymt, eller som förts hit för att utnyttjas i 
kriminalitet eller som arbetskraft eller på könsmarknaden. Drygt hälften av 
de ensamkommande barnen som söker asyl får enligt statistiken stanna. 

Fullt begripliga blir kanske aldrig de känslor av förlust som det påtvinga-
de uppbrottet från ett hemland, ett hem och en plats på jorden framkallar för 
den som aldrig konfronterats med situationen. Att tvingas bryta upp, att dri-
vas eller fly från sitt hemland av fruktan för sitt liv eller sin framtid är en 
traumatisk upplevelse. Det krävs knappast några vetenskapliga undersök-
ningar för att förstå att den som befinner sig på flykt mår dåligt. Men kanske 
behöver vi fler berättelser, fler vittnesbörd, fler röster om vad det innebär, 
hur det drabbar den enskilda individen och hur tiden i väntan på asyl kan 
stärka i stället för att bryta ned. 

Asylsökande barn tillhör en grupp i samhället som mycket sällan blir hör-
da. Den här rapporten handlar om de väntande barnen, deras vardagsliv och 
tillvaron i transit. 

Metod och material 
Föreliggande rapport bygger främst på undersökningen Transitliv, som har 
tillkommit som en del av Equalpartnerskapet Aros Asyls verksamhet för att 
kartlägga och förbättra situationen för asylsökande i Västmanland och Upp-
sala län (Lennartsson 2007).2 Projektet Transitliv behandlade situationen för 
asylsökande i eget boende med utgångspunkt i partnerskapets fokusområden 
hälsa, arbete, föräldraskap och fritid. I den här rapporten har jag brutit ut och 
utvecklat de delar som främst berör barnens situation, vardagsliv och skol-
gång. 

Statistik har erhållits hos Migrationsverkets centrala informationsavdel-
ning. För att få övergripande information om hälsotillståndet och boendesi-
tuationen för barnen och deras familjer, har jag också intervjuat människor 
som arbetar i direkt kontakt med målgruppen: personal i asylhälsovården, 
företrädare för Röda korset, kuratorer på ett IVIK-program, representanter 
för Barn och Ungdoms Psykiatri i Uppsala, Västerås och Fagersta och kvar-
tersvärdar för UppsalaHem. 

I vissa avseenden är både boende och hälsa tydligt avläsbara och kvantifi-
erbara. Vikt, tandhälsa, sjukdomsdiagnoser och sjukhusvistelser anger mått 
på gruppers hälsotillstånd. Bostadens läge, antal rum, antal boende och kva-
dratmeter berättar om bostadssituationen. Men vår förståelse av hälsa går 
långt utöver de mätbara effekterna av stress, matvanor, boendestandard eller 
hygien. Andra variabler är mer svårfångade: hur står hälsan i relation till 
andra faktorer? Hur hanterar man ovisshet och väntan – och hur påverkar det 
tillståndet individens hälsa? På samma sätt är boendesituationen till stor del 
en fråga om subjektiv bedömning. Vad är det som avgör var och hur man 
väljer att bo? Vad är ett hem, och hur viktigt är det för hur man mår? För att 
få svar på de frågorna från ett större antal personer arbetade jag fram en en-
kät, som vände sig till vuxna (över 18 år) asylsökande i eget boende i de 
aktuella länen. Enkäten antog formen av en strukturerad intervju, med mer 

                                 
2 Aros asyl http://www.uparosasyl.se. Arbetet med projektet Transitliv inleddes i november 
2005. 
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öppna frågor som krävde utförligare svar. Den främsta anledningen till detta 
var just att en sådan enkät blir mindre begränsande och skapar mer utrymme 
för variation i svaren. På så sätt kan man i någon mån också hindra att den 
egna förförståelsen av situationen styr svaren. Det ger också möjlighet till 
fördjupning av frågorna och öppnar upp för oväntade svar. Frågorna berörde 
familjen, boendet, barnen, arbete, studier, fritidssysselsättning och upplevd 
hälsa. Enkätens utformning har förutsatt att personal från verksamheterna i 
Aros Asyl har tagit sig tid att sitta ned med informanten och genomföra en 
intervju utifrån denna. Asylhälsan i Västerås, Cosmos och Röda korset i 
Uppsala, Mottagningsenheten i Uppsala Kommun, Nyby vision och Kun-
skapsbolaget Integra har alla medverkat i undersökningen. I de fall det har 
bedömts som nödvändigt har tolk använts. 

Det har framhållits att deltagandet i studien är frivilligt och att det inte på 
något sätt kan påverka det pågående asylärendet, samt att alla uppgifter be-
handlas konfidentiellt. Det har också bidragit till att urvalet har blivit 
slumpmässigt. Svaren har nedtecknats av den som genomfört intervjun. 58 
intervjuer har genomförts med hjälp av enkäterna. Könsfördelningen är 
jämn. 29 kvinnor och 29 män har intervjuats. Vistelsetiden i Sverige sträcker 
sig mellan omkring fyra månader och åtta år. Informanterna är födda mellan 
1941 och 1988.  Flertalet befinner sig i åldersspannet mellan 25 och 45 år. 

Dessa enkätintervjuer vände sig till individer över 18 år. För att i någon 
mån lyfta fram också barnens röst undersökningen, arbetade jag fram en 
enkät med frågor riktade till skolbarn. Enkäten har använts i de samtal som 
Boel Österlund på barnmottagningsenheten i Uppsala har haft med alla asyl-
sökande barn i eget boende som ska placeras i förskola eller skola i Uppsala. 
Den är uppbyggd på samma sätt som enkäten som vänder sig till vuxna, det 
vill säga den utgår från partnerskapets fokusområden och har karaktären av 
en strukturerad intervju. Frågorna är öppna och strävar efter att få fram bar-
nets upplevelser av sin situation.  Intervjuer har genomförts med 16 barn i 
åldrarna mellan 7 och 15 år. De kommer från Armenien, Syrien, Eritrea, 
Irak, Bosnien, Iran, Ecuador, Turkiet och Bangladesh. 

Intervjuer har genomförts endast med vuxna och barn i eget boende. Det 
vore av mycket stort intresse att se hur de ensamkommande barnen och bar-
nen i gruppboende upplever sina vardagsliv och tillvaron under väntan i 
Sverige i jämförelse med de barn som kommer med andra familjemedlem-
mar. Hur ser förutsättningarna för integration ut bland ensamkommande barn 
och barn i familjer? Vilka strategier och erfarenheter har de barn och ung-
domar som kommer utanför familjen i sin vardagstillvaro och skolgång?3 

För att förhindra att någon skulle bli ”registrerad” genom enkätintervjuer-
na flera gånger, har enkäten haft en avvikande färg som är lätt att känna igen 
för informanten. Informantens LMA-nummer, i de fall sådana förekommit, 
har noterats av intervjuaren. Alla vuxna intervjuade har också tillfrågats om 
de kan tänka sig att ställa upp för en längre, ostrukturerad intervju. Omkring 
två tredjedelar har tackat ja. Dessa intervjuer har utgjort undersökningens 
andra huvuddel. I samråd med partnerskapets olika verksamheter valde jag 
ut och kontaktade ett antal som uppgivit sig villiga att ställa upp på intervju. 
Intervjuerna har pågått mellan 50 och 180 minuter. Jag har intervjuat sam-
mantaget sexton personer vid tolv tillfällen. 

Intervjuerna genomfördes hos partnerskapet Aros Asyls olika verksamhe-
ter, med två undantag. En kvinna som hade ett litet barn intervjuades på egen 
                                 
3 Det är frågor som jag hoppas få möjlighet att utveckla i forskningsprojektet I väntan på 
framtiden. Asylsökande gymnasieungdomars erfarenheter av skola, vardag och ovisshet som 
jag tillsammans med en kollega söker forskningsmedel för. 
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begäran i sitt hem, och en annan kvinna som fått uppehållstillstånd intervju-
ades på en restaurang. Informanterna var bekanta med miljön, och det bidrog 
till att skapa en avslappnad atmosfär. Det var naturligtvis viktigt att framhål-
la att medverkan i undersökningen inte kunde påverka deltagarnas asylären-
den. Jag har överhuvudtaget mött ett stort gensvar hos dem jag intervjuat, en 
välvillig inställning och en vilja att svara utförligt och många gånger utläm-
nande. Frågor om informanternas bakgrund och upplevelser i hemlandet har 
emellertid undvikits, då fokus har legat på väntetiden i Sverige. De föregå-
ende enkätundersökningarna har varit till stor hjälp, då många grundläggan-
de frågor redan var besvarade och jag i stället kunde fördjupa sig i det mer 
specifika kring individens nu rådande livssituation. Det har hänt att samtalen 
har blivit känsloladdade. Som intervjuare är det ibland svårt att hålla en ana-
lytisk distans - man berörs starkt av de levnadsöden man möter, och inter-
vjuerna har ibland rymt både skratt och tårar. Mot bakgrund av det har det 
förmodligen varit en fördel att utföra intervjuerna vid verksamheter med 
kompetens att hantera de svåra känslor som intervjuerna kunde tänkas väcka. 

Den tillfälliga lagen4 hade emellertid fått till följd att flera av dem som vid 
tiden för enkätundersökningen var asylsökande hade fått permanent uppe-
hållstillstånd då intervjun genomfördes. Det förhållandet kom i viss mån att 
påverka intervjuerna. Ett antagande som ligger nära till hands är att intervju-
erna faktiskt underlättades i de fall då informanten hade fått ett positivt be-
sked. I ljuset av uppehållstillståndet blir svårigheterna och den tunga väntan 
lättare att tala om än när man befinner sig mitt i ovisshet som vacklar mellan 
hopp och förtvivlan. För dem som mår dåligt och som ännu väntar på ett 
slutgiltigt besked är vissa frågor särskilt laddade och svåra att hantera. Å 
andra sidan kan det positiva beskedet också avfärga sig på återberättandet av 
upplevelserna under väntan. En kvinna hade exempelvis svårt att omedelbart 
påminna sig om några särskilda svårigheter under väntetiden – detta trots att 
hon tidigare före det positiva beskedet vid enkätintervjun gråtit och mått 
mycket dåligt. ”Nu kan jag berätta om hur det var förr utan att bli dyster” 
säger en man, och en annan skrattar och säger att ”nu blir min fru glad när 
hon ser Göran Persson på TV.” För ett par av informanterna i djupintervju-
erna som fått ett positivt besked är oron beständig. De har båda väntat myck-
et länge på besked i sina asylärenden. 

Informanterna tillfrågades om de ville ha tolk med vid intervjutillfället. 
Endast en familj som skulle intervjuas tillsammans uppgav att de ville ha 
tolk. Familjen kom emellertid inte till det avtalade mötet. Det rörde sig om 
en familj som vid tillfället mådde mycket dåligt, och förmodligen inte orka-
de ställa upp på en intervju. 

En intervju har genomförts på engelska. Intervjucitat från denna intervju 
har emellertid översatts till svenska. 

Det är naturligtvis en nackdel att informanten inte kan uttrycka sig på sitt 
modersmål. Den intervjuade blir friare i sitt berättande och kan ge mer ny-
ansrika svar om han eller hon till fullo behärskar språket. Det är aldrig lätt 
eller oproblematiskt att tolka andra människors erfarenheter och berättelser 
om sitt liv – i synnerhet om de är laddade med starka känslor. Ord blir 
många gånger otillräckliga för att beskriva komplexa och starka upplevelser. 
Om man därtill måste uttrycka sig på ett främmande språk, är risken för 
missförstånd, övertolkningar eller vantolkningar naturligtvis överhängande 
(Rosengren 2005). Sådana misstag hoppas jag i möjligaste mån kunna und-

                                 
4 Den tillfälliga lagen gällde 15 november 2005 till och med 31 mars 2006, och sammanföll 
därmed med undersökningsperioden. Det innebar en möjlighet för asylsökande som tidigare 
fått avslag att inkomma med en ny ansökan.  
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vika genom att informanterna får möjlighet att läsa och komma med syn-
punkter på texten under arbetets gång. Fördelen, skulle jag vilja påstå, har 
varit ett mer prövande, ordrikt samtal där båda parter får vända och vrida på 
utsagorna för att finna kärnan i dem. Med en tolk närvarande, filtreras berät-
telserna genom ytterligare ett tolkningsraster. Dessutom är det min erfaren-
het att en intervjusituation upplevs som tryggare och mer intim ju färre som 
sitter med under samtalet. Det är en upplevelse som i viss mån bekräftas av 
andra yrkesgrupper med vana att arbeta med tolk. Samtalet förutsätter ett 
förtroende, som i vissa lägen kan undergrävas av att flera personer deltar. 

Intervjuerna är inspelade, med ett undantag då informanten avböjde. De 
är dock inte fullständigt transkriberade. I stället har minnesanteckningar förts 
vid samtliga intervjuer, och jag har kunnat gå tillbaka och lyssna till de av-
snitt som varit särskilt intressanta. Citat ur djupintervjuerna är genomgående 
redigerade, med hänsyn till att informanterna inte uttryckt sig på sitt mo-
dersmål. Jag har dock försökt begränsa ändringarna så mycket som möjligt 
för att undvika att påverka innebörden. I de fall informanter ur enkätinter-
vjuerna citeras, är det den intervjuande personalens nedtecknade svar som 
återges. Citaten är således inte direkt och ordagrant återgivna, utan den in-
tervjuandes tolkning av svaret i skriftlig form. 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Kultur 
Kulturbegreppet är oundvikligt i en kulturvetenskap som etnologi – men inte 
desto mindre problematiskt. Under 1900-talet har det genomgått en intres-
sant metamorfos. Medan ”kultur” tidigare stod för den ”civiliserade värl-
dens” liv och gärningar, framställs det nu oftare som något som tillhör det 
förflutna eller det för västvärlden främmande och exotiska. Kultur är något 
”andra” har, medan ”vi själva” bara är normala. Moderniteten har befriat – 
eller berövat – oss från vår kultur, som ur det perspektivet tycks vara syno-
nymt med traditioner, åldriga sedvänjor, berättelser, övertro och bruksföre-
mål. Samtidigt har det närmast blivit ett nonsensbegrepp, som kan omfatta 
allt och därmed blir innehållslöst. Kultur är ett av de där begreppen som vi i 
vardagslag tycks använda lika oreflekterat som ”skalpotatis” eller ”långkal-
songer”, men som väcker skilda associationer och kan ställa till med en hel 
del missförstånd och motsättningar. I samma takt som kulturbegreppet har 
”förallmänligats” och införlivats i vardagligt tal, har det också omprövats 
och ibland förkastats av kulturforskare (Öhlander 1994, Ålund & Schierup 
1992). Sedan 1980-talet har kulturbegreppet kritiserats, vänts och vridits på i 
sådan utsträckning att det förlorat sin spänst och analytiska skärpa. En stark 
misstro mot alla försök att generalisera, skapa kategorier och tillskriva folk 
homogena och avläsbara ”kulturer” har präglat senare tiders forskning. Kul-
turbegreppet, menar man, är alltför statsikt och homogeniserande. Det för-
mår inte fånga vare sig den mänskliga tillvarons komplexitet eller föränd-
ringspotential. Samtidigt tycks kulturbegreppet – såsom det oreflekterat an-
vänts av kulturforskare under många år – ha spridit sig och fått fäste som 
förklaringsmodell till alla möjliga och omöjliga mänskliga beteenden. Kultur 
har i mångt och mycket reducerats till en generaliserande förklaring (till 
exempelvis att romerna är tjuvaktiga, att kurderna är kvinnoförtryckare, att 
finnarna super - därför att det tillhör deras kultur), i stället för att vara det 
som pockar på förklaring. Ytterst kan en sådan förståelse av kultur leda till 
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det som man brukar kalla nyrasism eller kulturrasism (Banakar 1993, Bali-
bar & Wallerstein 2002). Det är en form av smygande och mer subtil rasism 
som tar sig olika uttryck i vårt samhälle. Medan den tidigare rasismen an-
vände biologiska skäl och hävdade att man ville hålla raserna åtskilda, hand-
lar det numera ofta om att bevara Sveriges nationella egenart eller skydda 
det svenska kulturarvet. Kulturmöten beskrivs ofta i termer av konflikter, 
och invandrares, flyktingars och asylsökandes kulturer ställs i motsats till 
den svenska, som oföränderliga och oförenliga storheter, representerande 
civiliserat och primitivt, modernt och traditionellt (Åhlund 2003:293, Erik-
sen 1997). Det sker inte bara i öppet främlingsfientliga sammanhang, utan 
också i politiska, mediala och vardagliga samtal. Intresset för olikheter är 
stor – så stor att det riskerar att dra uppmärksamheten från hur dessa olikhe-
ter skapas (de los Reyes, Molina & Mulinari 2003, Banakar 1993). 

Kanhända finns det – mot bakgrund av den plats kulturbegreppet tagit i 
vår samtid och de faror som finns med ett oreflekterat användande av det - 
all anledning att ”återerövra” kulturbegreppet, att reda ut och förnya det. Om 
vi vill lära oss något om människors sätt att förhålla sig till varandra, att 
skapa samhörighet och upprätta gränser, behöver vi kulturbegreppet. Kultu-
ren är de regler, symboler och värden som en grupp människor omfattar. Det 
är det vardagliga görandet, de vanor och värderingar som man själv tar för 
givna eller knappast är medveten om, men som kan bli tydliga när någon 
bryter mot ”grammatiken” och bestrider reglerna. Majoriteten av de värden 
vi omfattar ligger inte ens på en medveten nivå. Det handlar alltså inte bara 
om de kulturyttringar som vi medvetet offentliggör och stoltserar med för att 
markera vår särprägel. Kultur är något utöver folkdansuppvisningar, julbord, 
folkvisor, midsommarstänger och röda stugor. Det är också vårt sätt att ta 
plats i bussen eller på badstranden, att dricka eftermiddagskaffe, ta i hand 
eller be om ursäkt. Kulturen tillägnar man sig och utövar i det dagliga livet; i 
uppfostran av sina barn, i förhållandet mellan män och kvinnor, i arbetsmo-
ral, umgänge, konsumtion och familjerutiner. Den visar sig i hur vi sorterar 
vår tvätt, vad vi betraktar som rent och orent, hur vi tillreder vår mat och 
hälsar på varandra i portuppgången. 

Etnologen Karl-Olov Arnstberg gör en jämförelse mellan språk och kul-
tur.  Den som talar sitt modersmål behöver inte vara medveten om gramma-
tiken, om alla de regler som styr sättet att uttrycka sig på. Talet, liksom kul-
turen, tillhör det inlärda och invanda, det som förefaller så naturligt och i 
enlighet med det man uppfattar som sin identitet att det närmast upplevs som 
medfött. Främlingen, däremot, måste lära sig grammatiken och regelverket 
för att kunna språket. På samma sätt fungerar det med kulturen. Samtidigt är 
det naturligtvis inte omöjligt att bryta mot dessa mönster, att lära sig andra 
kulturer som man lär sig andra språk, eller att själv reflektera över och mot-
sätta sig den egna kulturen. Och precis som svenskan ständigt införlivar ord 
från andra språk, utvecklas och förändras, förändrar sig också kulturer över 
tid och rum. Svenskheten hos svenskamerikaner tar sig andra uttryck än den 
här. Kulturen utövar en styrning av individen – men det är långt ifrån omöj-
ligt att tänka ”bortom den”, att kritisera eller medvetet motverka den. 

Ett kulturvetenskapligt perspektiv tar således fasta på det till synes trivia-
la, på det vardagligas djupare mening. Och medan äldre tiders kulturforskare 
avgränsade och beskrev en lokal kultur – ju mer homogen och avskärmad 
desto bättre – intresserar sig dagens kulturforskare snarare för kulturmöten, 
för förändringar, konfrontationer och sammansmältningar. 
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Identitet 
Kulturella identiteter har under senare år blivit en het fråga både nationellt 
och globalt, såväl på den politiska agendan som på den akademiska. Det 
mångkulturella samhället, med alla de möten, sammansmältningar och kon-
flikter det för med sig, väcker ständigt frågor om identiteten (Alsmark 1997, 
Eriksson, Eriksson, Baaz & Thörn (red.) 2002). Globaliseringen har innebu-
rit en motsägelsefull utveckling: Å ena sidan har den lett till homogenisering 
och skapande av gemensamma kulturella referenser. Folk på olika sidor om 
jordklotet kan hitta många gemensamma nämnare. Å andra sidan har den fått 
fragmentering och sönderfall till följd, då en mängd lokala identiteter skapas, 
återskapas eller förstärks under globaliseringens inverkan. Även inom etno-
logiämnet har identitetsbegreppet blivit flitigt nyttjat, inte minst sedan kul-
turbegreppet kommit att uppfattas som alltför problematiskt. Det innebär en 
starkare betoning av individen och på olika människors personliga tolkning 
av det kulturella, framför en avgränsad kulturell gemenskap. I regel har iden-
titet positiva förtecken. En stark identitet är något att eftersträva och för att 
bygga identitet krävs att individen både har en känsla av en historia, ett 
sammanhållet och begripligt nu och av en möjlig framtid (Alsmark 1997, 
Brekke 2004:18). Denna den moderna identitetens görbarhet bär emellertid 
också med sig en fara: risken att förlora sin identitet – ett sorgligt tillstånd 
som inte minst brukar aktualiseras när folk mister kontakten med sitt hem, 
sitt ursprung och sin historia. 

I vår västerländska, liberala tradition har erkännandet av individer och av 
deras identiteter blivit en central fråga (Appiah 1994, Taylor 1994). Att göra 
sin röst hörd, att bygga sin egen kulturella identitet, lyft ur förtryck och ned-
värdering, har blivit den politiska målsättningen för många marginaliserade 
grupper i det postkoloniala samhället. Samtida identitetspolitik handlar om 
olika gruppers strävan att få en annan självbild, att representera sig själva i 
både kulturell och politisk bemärkelse. Den svenska invandringspolitiken 
med sin betoning på kulturell mångfald, kan sägas ta fasta på denna indivi-
dens rätt att själv definiera sin kulturella identitet. Identitetspolitiken präglas 
dock av motsägelsen mellan två skilda strategier: å ena sidan hävdandet av 
kulturell särart, å andra sidan jämlikhet och betoning av kulturell likhet. Det 
råder en märklig diskrepans mellan talet om erkännande och den individ-
centrerade kultur vi lever i, då erkännandet i allmänhet rör större, kollektiva 
identiteter, grundade på storheter som kön, etnicitet, nationalitet eller sexua-
litet, snarare än på den unika individen (Appiah 1994). 

Identiteten byggs inte endast genom vårt ursprung och vår historia. Ska-
pandet av ett jag är, som Charles Taylor visat i sin inflytelserika essä Det 
mångkulturella samhället och erkännandets politik (1994), en ständigt pågå-
ende dialogisk process som rymmer både personliga och kollektiva dimen-
sioner (Ålund 2000:60). Våra identiteter är inte fasta och oföränderliga, de 
utvecklas hela livet. Å ena sidan genom behovet av att urskilja sig som en 
individ, särskild från andra, å andra sidan genom identitetens beroende av ett 
socialt och kulturellt sammanhang, där jaget utvecklas i samspel med andra 
och i förhållande till en eller flera grupptillhörigheter. Kulturell identitet i 
den meningen utgår inte från en oföränderlig essens, utan definieras som ett 
blivande likväl som ett varande, och hämtar sin näring ur samtiden och fram-
tiden likväl som ur historien (Hall 2002:233). För att komma bortom före-
ställningarna om kulturell identitet som något homogent och stabilt, förbun-
det med en specifik plats och ett särskilt ursprung, har flera forskare börjat 
använda sig av analytiska begrepp som diaspora, kreolisering och kulturell 
hybridisering. De syftar till att beskriva de kulturella identiteter som skapas 
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av både flera platser och flera olika historier. Hur människor skapar sitt jag 
genom nya grupperingar, nya solidariteter och gemenskaper i nya och främ-
mande sammanhang och samhällen, finns det ganska mycket kunskap om. 
Men hur upplever de män och kvinnor och barn som brutit sig ur sitt sam-
manhang och ännu inte släppts in i ett nytt samhälle, sin identitet? Vad hän-
der med jag-känslan hos de människor som befinner sig på randen av sam-
hället, år efter år? Hur är det att leva i transit? 

Etnicitet 
Det ökande intresset för identitet och gränsdragningar har också aktualiserat 
etnicitetsbegreppet. De frågor som väcks i tider av globalisering och frag-
mentering – ”Vem är jag? Vilka hör jag samman med?” – besvaras ju inte 
sällan med etnicitet. Själva ordet ”etnisk” bär på en del mindre tilltalande 
barlast. Det kan härledas tillbaka till grekiskans ethnos, som i sin tur går 
tillbaka på ordet för ”hednisk”. I denna mening användes det fram till mitten 
av 1800-talet, då ”etnisk” gradvis började beteckna ”rasmässiga” särdrag. I 
USA kom det runt andra världskriget att beteckna de grupper och minoriteter 
med olika ursprung – judar, irländare, italienare o s v - som utöver den do-
minerande befolkningen av brittisk härkomst befolkade landet. Sedan 1960-
talet har begreppet tagits upp i antropologin och fram tills ganska nyligen 
använts relativt oreflekterat. 

Det ökade bruket av ordet etnicitet i kulturforskningen är inte bara en frå-
ga om terminologi, utan pekar också på en avgörande brytpunkt i studiet av 
grupper och gränsdragningar (Olsson (red) 2000). Den norske socialantropo-
logen Fredrik Barth brukar tillerkännas äran av att ha revolutionerat etnici-
tetsforskningen. Medan man tidigare fokuserade på kulturers innehåll som 
en oföränderlig helhet, studerar man nu hur gränser dras och förändras, hur 
de stärks eller bryts ned i en ständigt pågående process. Det viktiga har blivit 
att analysera gränsdragningarna mellan olika etniska och kulturella grupper. 
En av huvudpoängerna i detta perspektivskifte är att etniska gränser inte 
upprätthålls genom att olika grupper lever isolerade från varandra, utan 
tvärtom genom ständiga möten och i interaktion. Etnicitet är en kontrastiv 
identitet. Etnicitet är till sin natur en aspekt av en relation och inte en egen-
skap hos en grupp, säger Thomas Hylland Eriksen (Eriksen 1993). För att 
man ska kunna tala om etnicitet krävs att grupperna har ett minimum av 
kontakt med varandra och de hyser föreställningar om att den andra gruppen 
är kulturellt annorlunda. Barth visade också att kulturen kan genomgå stora 
förändringar, utan att de etniska gränserna förändras i motsvarande grad. Två 
grupper kan också utifrån sett tyckas kulturellt likartade, samtidigt som det 
finns en högst relevant och kanske till och med spänningsladdad etnisk rela-
tion dem emellan. 

Idag väcker ordet ”etnicitet” i allmänhet associationer till minoritetsfrå-
gor. Thomas Hylland Eriksen menar emellertid att majoriteter och domine-
rande folkslag kan vara lika ”etniska” som minoriteter (Eriksen 1993). Han 
menar att etniska grupper är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer 
som uppfattar sig som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper. 
Vidare förutsätter etniska grupper ett minimum av regelbunden interaktion 
med andra grupper. De kännetecknas av ett metaforiskt eller fiktivt släktskap 
och de tenderar att hålla sig med myter om ett gemensamt ursprung. 

Inte heller etnicitetsbegreppet har emellertid undkommit kritik. Begreppet 
upplevs av många som problematiskt, då det på samma gång kan sägas utgö-
ra ett analytiskt instrument och ett studieobjekt. De många definitioner av 
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etnicitet som formulerats utgår ofta från att det betecknar en objektivt existe-
rande gemenskap. Medan andra identiteter i dagens samhälle är utbytbara 
och föränderliga, består etniciteten som ett givet faktum som inte kan väljas 
eller väljas bort. Inte sällan anknyter de olika definitionerna till biologi, som 
ger dem en essentialistisk prägel, menar etnologen Beatriz Lindqvist (Lind-
qvist 2002). Inom etnologin har i stället etnicitetens kulturella och inlärda 
dimensioner betonats och etnicitet ses som en kulturskapad kategori. 

Flera kulturforskare har också påpekat att det finns en risk att etnicitet 
kommer att tolkas som den dominerande aspekten i tillvaron, och att det i sin 
tur överskuggar andra, minst lika betydelsebärande hänseenden. Det faktum 
att det existerar etniska anomalier och gränskategorier, individer som varken 
hör hemma här eller där – eller lite hos båda – borde göra oss medvetna om 
att inte heller dessa gränser är oproblematiska och entydiga. I komplexa mo-
derna samhällen är det inte givet att den etniska identiteten överskuggar 
andra tillhörigheter. Den kan rent av gå på tvärs med en annan identitet eller 
grupplojalitet. Kön, ålder, klass och en mängd andra roller man dagligen 
iträder – sexuell läggning, social status, yrke o s v - sätter sin prägel på iden-
titeten och hemmahörandet. Flera forskare har studerat de nya etniciteter 
som växer fram i sammansatta och transkulturella sammanhang, där nya 
gemenskaper tar form, bortom etnicitetens tidigare samband med ”ursprung” 
och ”renhet” (Ålund 2000:68). 

Mångkultur och interkulturalitet 

”Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, vilket också måste återspeglas 
inom utbildningen. Utbildning på alla nivåer måste på en och samma gång 
främja kulturell identitet samt kunskap om och respekt för andra kulturer.” 

 
I Regeringens proposition 1994/1995 av Utbildningsdepartementet slås fast 
att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Ordet mångkultur möter oss ofta 
och i skilda sammanhang; ibland med en positiv laddning, andra gånger med 
en ton av hot eller förändringens fara. Enligt skolans läroplan ska den kultu-
rella mångfalden värnas. Samtidigt saknas en egentlig definition av begrep-
pet mångkultur. Faktum är att definition av begreppet kultur saknas över 
huvud taget (Runfors 2003: 124). 

Vad menar man då egentligen med ”det mångkulturella samhället” och en 
”mångkulturell skola” eller ”mångkulturell utbildning”? Betyder det ett 
samhälle där separata kulturer lever sida vid sida, oförändrade genom gene-
rationer? Eller betyder det ett främjande av gränsöverskridande möten och 
skapandet av nya sammanhang, nya grupperingar, nya ”kulturer”? I de flesta 
sammanhang beskriver mångkultur helt enkelt en miljö där individer från 
olika kulturella bakgrunder möts – i det här fallet skolan. Homi Bahba menar 
att det i dag finns två olika diskurser om det ”mångkulturella”: en partikula-
ristisk och en universalistisk. Enligt den partikularistiska diskursen består det 
mångkulturella samhället av flera homogena och från varandra skilda kultu-
rer. I den meningen var även Sydafrika under apartheidsregimen ett mång-
kulturellt samhälle. Den universalistiska diskursen om mångkultur bygger i 
stället på ett normativt centrum, en överordnad kultur, varifrån de kulturella 
olikheterna och minoriteterna kan kontrolleras och hålls i sär. Bhaba är kri-
tisk mot båda diskurserna och tar också avstånd från begreppet mångkultur. 
Några rena och oblandade kulturer har aldrig funnits och kommer aldrig att 
finnas, menar han. De är heller aldrig ohistoriska eller oföränderliga.  Alla 
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kulturer bygger på blandning, och de formas genom en ständigt pågående 
process och i relation till varandra. 

Idag ifrågasätts den pluralistiska modellen allt oftare. Den eftersträvade 
”berikande mångfalden” – vanligen skildrad som en färgsprakande mosaik 
av lukter, smaker och toner - får allt oftare ge vika för eländesbeskrivningar 
och rapporter om segregering, gettobildningar och förödande ”kulturkrock-
ar” i media. Den berikande mångfalden brukar begränsa sig till vad Anna 
Runfors kallar en uppsättning expressiva företeelser; musik, dans, kläder, 
ritualer och föremål (Runfors 2003:126). När mångkulturens baksidor och 
problem behandlas, rör det sig snarare om kultur som relationer mellan män-
niskor (Runfors 2003:126). En rad stereotypa uppfattningar, inte sällan mot-
sägande varandra, florerar. Å ena sidan skrivs många eländesskildringar om 
invandrares situation i Sverige. Rapporterna präglas av kriminalitet, arbets-
löshet och kulturkrockar. Å andra sidan hävdas inte sällan att de tar våra 
jobb och skor sig på vår välfärd, att de utnyttjar vår välvilja och socialvår-
den. Å ena sidan utgör de en färgklick med intressant kultur och spännande 
mat – å andra sidan beter de sig ofta fullkomligt obegripligt och utgör en 
skrämmande antites till det ordnade och ordnande folkhemmet. Orden stig-
matiserar. Invandrare förknippas i media med kriminalitet, arbetslöshet, 
utanförskap och en hotfull annorlundahet. Finns det en risk för att en politik 
som vill gynna mångkultur leder till partikularistiska attityder och en essen-
tialistisk syn på kultur, som i förlängningen kan understödja segregering och 
intolerans? 

”Dolda historier”, menar Stuart Hall, ”har spelat en avgörande betydelse 
för uppkomsten av flera av vår tids viktigaste samhällsrörelser – det må vara 
feministiska, antikoloniala eller antirasistiska”. Att göra sin röst hörd, att 
bygga sin egen kulturella identitet, lyft ur förtryck och nedvärdering, har 
blivit den politiska målsättningen för många marginaliserade grupper i det 
postkoloniala samhället.  Samtida identitetspolitik handlar om olika gruppers 
strävan att få en annan självbild, att representera sig själva i både kulturell 
och politisk bemärkelse. Den svenska invandringspolitiken med sin beto-
ning på kulturell mångfald, kan sägas ta fasta på denna individens rätt 
att själv definiera sin kulturella identitet. Identitetspolitiken präglas dock 
av motsägelsen mellan två skilda strategier: å ena sidan hävdandet av kultu-
rell särart, å andra sidan jämlikhet och betoning av kulturell likhet. 

Ett sätt att försöka komma ifrån både den partikularistiska och den uni-
versalistiska förståelsen av mångkultur, är att i stället tala i termer av inter-
kulturella sammanhang. Begreppet interkulturell betecknar ett möte och 
innefattar en handling eller en förändring, av alla inblandade parter. I den här 
rapporten kommer begreppet interkulturellt lärande att användas med inspi-
ration från Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2004).  
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2. Tillvaron i transit 

Under senare tid har barnen i flyktingmottagandet uppmärksammats särskilt, 
i samband med debatten kring de så kallade apatiska flyktingbarnen. Att 
asylsökande barn har en högre sjukvårdskonsumtion än svenska barn är känt 
och härleds ofta till de traumatiska minnen och upplevelser som föregått och 
framkallats med flykten. Barnens bakgrund är naturligtvis oerhört varieran-
de. För några har vardagen varit fattig och tung. Andra har levt ett gott liv i 
sitt ursprungsland. Några har aldrig gått i skolan och är analfabeter. Andra 
kommer från högutbildade familjer. Man har olika socialt och kulturellt ur-
sprung, olika ekonomiska förutsättningar, stöd från familjen och kunskap om 
omvärlden. Några av de barn och ungdomar som söker asyl har mist någon 
förälder eller annan nära släkting. Många av dem har blivit utsatta för eller 
bevittnat våld. I flera av djupintervjuerna framkommer berättelser om bar-
nens trauman före flykten och de spår dessa lämnat. Ett antal föräldrar berät-
tar att barnen ännu efter lång tid i Sverige är rädda för poliser. Det yngsta 
barnet i en familj skrämdes av fyrverkerier under det första året i Sverige, då 
ljudet påminde om krig och bomber. Barn blir inbundna, rädda för att gå ut 
eller för andra människor. Andra har flytt inför hotet om våld eller annan 
fara. Några har inte ens varit medvetna om varför de tvingas fly. Föräldrarna 
kan av olika skäl ha hållit sina planer hemliga för barnen. Är barnen oinfor-
merade om situationen och oförberedda på flykten, kan det i sig naturligtvis 
vara en svår upplevelse. De får aldrig möjligheten att ta farväl av det kända 
livet, av skolkamrater, vänner och miljöer. I materialet förekommer berättel-
ser om barn som reagerar mycket starkt på flyttar även inom Sverige; inom 
samma kommun eller bara tvärs över gatan. Flytten förknippas med flykt, 
med uppbrott, oro och fara. 

När det gäller de ensamkommande flyktingbarnens sociala och psykolo-
giska situation finns få undersökningar. Deras situation bedöms ofta som 
särskilt utsatt. Som den brittiska sociologiprofessorn Julia O´Connel David-
son kan det för somliga barn emellertid innebära en möjlighet. Gruppen är 
mångfacetterad. Uttrycket ensamkommande eller separerat barn låter alltid 
negativt. Men några barn har ju faktiskt inte bara flytt från sitt land, utan 
också från sin släkt och familj. För den som själv valt sin exil, är det i all-
mänhet lättare att anpassa sig till en ny, främmande situation. 

Oavsett vilka upplevelser som föregått flykten, har de asylsökande barnen 
lämnat den kända världen bakom sig: sociala band, släktingar, vänner, skol-
världen och hela det kulturella sammanhang de ingått i. Känslor av sorg och 
saknad, rotlöshet och förlust är naturliga och vanligt förekommande. 

Men de svårigheter som drabbar de asylsökande är inte bara förbundna 
med flykten. Tiden i väntan på asyl kan i sig bli ett trauma. I det nya landet 
ställs man inför en främmande kultur, ett okänt språk och ett annorlunda 
klimat. Det är i sig en omvälvande erfarenhet. Väldigt få av barnen i under-
sökningen, som tillfrågades, kände till något om Sverige innan de kom. En 
ung man från Libanon som kom med sin bror till Sverige berättar så här om 
ankomsten: 
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Vi skulle bara bort därifrån. Men vi visste inte om vi skulle till Sverige eller 
till något annat land. Jag själv visste ingenting om det. Bara brorsan, han tog 
mig i handen, vi skulle åka därifrån. Vi hamnade här i Sverige. Vi visste ing-
enting om hur det funkar. Jag visste inte om någonting som heter asyl. Jag 
själv visste ingenting om det. Jag själv tänkte på tryggheten bara. Säkerhet, 
trygghet. Jag var 20 år. Mellan 19 och 20 år. [….] Det tog flera dagar tills vi 
var framme. Sen kom vi till Stockholm. Vid Arlanda blev vi kvar. Sen vänta-
de vi på personen som hade våra pass. Men det var inte våra pass. Jag själv 
visste ingenting. Vi var framme. Han pratade nästan teckenspråk, vi förstod 
inte varandra. Kanske var han kurd eller någonting. Men han bara: ”stanna 
här jag kommer”. Efter en timme hade han inte kommit. Jag satt flera timmar, 
från klockan åtta till klockan fem, kanske. …. Vi visste inte: vart ska vi?”  

 
Med klassisk antropologisk terminologi rymmer asylprocessen för migran-
tens vidkommande passageritens eller övergångsritens alla stadier. Det är ett 
sätt att hantera omvälvande och betydelsefulla förändringar i människors liv, 
som återfinns i kulturer världen över; övergången från barn till vuxen, från 
odöpt till döpt, från levande till död och så vidare. Övergångsriten rymmer 
tre stadier; separationen, då man lämnar sitt gamla liv, den normala tiden 
och de invanda rutinerna bakom sig, transitionen, då man har lämnat det 
gamla men ännu inte trätt in i det nya – en period präglad av fara, tvetydig-
het och identitetslöshet – och slutligen återinträdet i samhället, då man ska-
par en ny position i ett nytt sammanhang som rymmer både det förflutna och 
de människor, platser och gemensamma historier man lämnat, de erfarenhe-
ter man gjort på vägen och de nya förbindelser och gemenskaper man upp-
rättar (Turner 1969). Efter en tid präglad av uppbrott, splittring och rubbad 
ordning, strävar man efter att återskapa normalitet, tillit och trygghet i sitt 
vardagsvarande (Brekke 2004:19, Shahnavaz & Ekblad 2002). I det nya 
landet måste man finna nya rutiner och nya sammanhang att ingå i för att 
bygga sin identitet. Det förutsätter i sin tur möjligheten att kunna göra sig en 
föreställning om såväl sitt förflutna som sitt nu, och inte minst om framtiden. 
Omvärlden måste i någon mån vara begriplig, meningsfull, förutsägbar och 
möjlig att påverka för att kunna hanteras (Alsmark 1997, Brekke 2004:18, 
25).  

För de kvinnor, män och barn som ansöker om asyl, kan tillvaron under 
väntan på beslut i asylärendet emellertid snarast liknas vid en transitsitua-
tion. Transitionen betecknar en övergång från ett tillstånd till ett annat; per 
definition en övergående och högst tillfällig fas präglad av liminalitet, då 
man varken befinner sig helt och fullt här eller där, varken inne eller utanför 
(Turner 1969). För många asylsökande förblir det en verklighet år efter år.5 I 
intervjuerna har flera av informanterna uppgivit att de väntat mycket länge 
på ett första besked från Migrationsverket. För dem som överklagat läggs 
månad till månad och blir till år. Den som väntat längst på uppehållstillstånd 
i undersökningen är en man som kom som 19-åring till Sverige och som 
varit asylsökande i drygt sju år. 

                                 
5 Forskaren Maria Appelqvist har gjort en schablonräkning på väntetidens längd (Appelqvist 
2005a). Beräkningen grundar sig på de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 juli 2004. 
Antalet personer inskrivna vid Migrationsverket var då 40 047. Av dessa hade 907 personer 
fått uppehållstillstånd och väntade på placering i en kommun. Vid tidpunkt för beräkningen 
väntade de asylsökande på ett besked i första instans under i genomsnitt 263 dagar. Migra-
tionsverkets målsättning är att det första beslutet ska förmedlas inom sex månader. Majorite-
ten av asylsökande överklagar emellertid sitt beslut. Den genomsnittliga väntetiden hos Ut-
länningsnämnden var då ytterligare 178 dagar. Den genomsnittliga väntetiden för de 90 % 
som fått avslag på sin ansökan i första instans var därmed 441 dagar. Det är viktigt att påpeka 
att det rör sig om ett medelvärde. För några går asylärendet relativt snabbt även vid ett över-
klagande. För andra kan processen dra ut på många år.  
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Det har bedrivits relativt mycket forskning i Sverige kring integration och 
hur invandrade svenskar finner sin plats i Sverige. Hur transitionens sista fas, 
återinträdet upplevs av människor, vad den får för inverkan på identitetsbyg-
get, på tillhörighet och utanförskap, vet vi ganska mycket om. Mindre vet vi 
om hur de som ännu inte släppts in, de som år efter år befinner sig i samhäl-
lets marginal, i transittillvaron, upplever sin situation. 

Ett liv i väntan  
Vid en intervju gjorde ett missförstånd från min sida att jag och paret jag 
skulle möta gick om varandra. Jag stod utanför dörrarna vid Asylhälsan i 
Västerås och väntade på mannen och kvinnan, som i själva verket redan satt 
i väntrummet. Jag avvaktade i nära femton minuter, stampade lite av köld 
och kände irritationen komma krypande. Lyckligtvis kom jag underfund om 
misstaget när jag sprang in igen för att fråga om någon sett till paret. När vi 
omsider kommit i ordning i ett av rummen och jag bad dem berätta om sin 
situation i väntan på asyl, svarade mannen i familjen: ”Du väntade på oss här 
i en kvart. Hur kändes det?” Jag fick medge att det var frustrerande med de 
femton minuterna overksam väntetid. Mannen nickade. ”Föreställ dig den 
väntan utsträckt i fem år!” 

Jag väntade inte på något livsavgörande besked. Det gick definitivt ingen 
nöd på mig de där ynka minuterna. Ändå tyckte jag att mannens beskrivning 
förmedlade den känsla av stagnation som har beskrivits av många andra. 
Ovissheten, det ogörliga i att släppa väntan med tanken och samtidigt oför-
mågan att påverka situationen; det är teman som återkommer i samtliga vux-
enintervjuer som jag genomfört. 

Väntan präglar förmodligen den asylsökandes liv mer än någonting annat. 
Man väntar på utredningar, på besked, på information och på verkställighet 
(jfr Norström 2004:204).  Upplevelsen av väntan varierar i förhållande till 
hur länge man varit här. ”Man väntar på olika sätt” förklarar en ung man och 
avser det faktum att väntan upplevs annorlunda när man först kommit än när 
det gått en tid, och när väntan dragit ut så långt på tiden att man förlorat 
hoppet. ”Smekmånadsfasen” används som benämning på den första tiden i 
Sverige av dem som jobbar med asylsökande flyktingar. När man först an-
länt och lyckats lägga det tidigare hemlandet bakom sig infinner sig lättnad, 
en viss avspänning och känslan av att saker och ting nu bara kan bli bättre. 
Det är en erfarenhet som många av de intervjuade instämmer i. Som nyan-
länd har man återfått sin framtid. Man har stor tilltro till systemet, till Sveri-
ge och dess kunskaper om yttervärlden och förmågan att göra en rättvis be-
dömning. En man från Kosovo beskriver upplevelsen av att vara nyanländ 
med orden: ”jag är född en gång till”. Man tänker inte på det förflutna eller 
framtiden. Han kom med familjen till Sverige och kände först en stor lättnad. 
Sedan fick de vänta i 2,5 år på en förläggning i Alvesta innan det första be-
skedet kom. Det var ett avslag. I samband med det första negativa beskedet 
brukar hälsan försämras. Om det vittnar både vårdgivare och de asylsökande 
jag intervjuat. De allra flesta betraktar naturligtvis sina asylskäl som fullt 
giltiga och har ställt allt sitt hopp till ett permanent uppehållstillstånd. Det 
negativa beskedet blir en plågsam upplysning om att dörrarna till Sverige 
inte är öppna och man tvingas överväga möjligheten att återvända. 

Avslaget medför en rad praktiska och konkreta hinder för integration och 
för att överhuvudtaget leva ett normalt liv. Den asylsökande förväntas men-
talt och praktiskt ställa in sig på ett återvändande och integrationssträvande-
na upphör. Enligt de vårdgivare jag intervjuat ökar antalet symptom hos 
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asylsökande generellt sett i takt med att tiden går. Inom psykiatrin vittnar 
man om att de problem asylsökande drabbas av, ofta är en effekt av de långa 
väntetiderna. Den behandling som ges, begränsar sig ofta till medicinering. 
Det är inte möjligt att behandla någon som ännu inte fått uppehållstillstånd, 
eftersom de inte kommit ur sitt trauma (Mjönes och Marqvardssen 2005). I 
stället blir det fråga om kortsiktiga insatser för att få patienten att fungera här 
och nu. 

Det finns inte någon tydlig tendens när det gäller vistelsetidens betydelse 
för hälsotillståndet i föreliggande undersökning. Sex av de 15 som uppgivit 
sig må konstant dåligt i enkätintervjuerna, har vistats i Sverige i mindre än 
ett år. De tre som väntat längst i denna grupp har varit i Sverige i upp till sju 
år. Här spelar naturligtvis en mängd andra faktorer in som påverkar hälsotill-
ståndet: tidigare erfarenheter, bemötande i Sverige, hur man bedömer sina 
möjligheter att få stanna, biologiska förutsättningar och levnadsvanor. I 
djupintervjuerna, däremot, tar flera av informanterna själva upp problemet 
med de utdragna väntetiderna och de effekter de får på den upplevda hälsan. 
Där finns en tydlig överensstämmelse mellan vittnesmålen om hur man upp-
lever att man bryts ned både fysiskt och mentalt av den långa väntan. Käns-
lan av att livet stagnerar, att man inte kommer någon vart, att man inte kan 
påverka sin situation och tiden i väntan har gått förlorad är återkommande 
teman (jfr Brekke 2004:27, Rosengren 2005). 

Informanterna beskriver olika typer av stressrelaterade problem som de 
själva tolkar som effekter av väntan och ovisshet: sömnproblem anges av 
flera i intervjuerna, både avbruten sömn, återkommande mardrömmar och 
svårigheter att insomna. Värk i huvud och axlar och spända käkar, vilket 
leder till problem med tänderna, beskrivs också av några. Rastlöshet, kon-
centrationssvårigheter, aggressioner och trötthet är andra återkommande 
beskrivningar. Flera använder mediciner för att fungera i vardagen. 

Det som framför allt betonas i intervjuerna är emellertid inte den långa 
väntan i sig, utan den osäkra tidshorisonten. Ovissheten både över utgången i 
asylärendet och över hur länge man är tvungen att vänta på besked, påverkar 
individens upplevda hälsa (jfr Brekke 2004:22). Den asylsökandes hela 
energi går åt till att oroa sig över utgången, att överväga sina möjligheter att 
få stanna och utveckla strategier för att hantera en vardag med mycket be-
gränsade möjligheter. Man jämför med varandra och med liknande asylären-
den. Om andra har fått besked tidigare, framstår den egna väntan som än 
längre och hanteringen som orättvis. Några av mina informanter hade först 
fått besked om hur länge de skulle få vänta, men beskedet hade ändå inte 
kommit på utsatt tid. Den ovisshet som den asylsökande befinner sig blir 
nedbrytande när den håller kvar människor i ett tillstånd av både utanförskap 
och oklarhet under lång tid. Att inte kunna planera sin framtid eller göra sig 
en uppfattning om vad som väntar runt hörnet, tär på människor. 

Hur mår barnen?  
Det har på senare tid uppenbarats att barn riskerar att fara särskilt illa i asyl-
processen (SOU 2005:2, SOU 2006:49). Debatten om de apatiska flykting-
barnen har fört upp barnens situation på agendan. Enligt SOU 2005:2 fanns i 
Sverige under perioden 1 januari till den 30 april 2005 424 fall av barn med 
uppgivenhetssymptom. De flesta av barnen bodde inom Stockholms län. 
Könsfördelningen var jämn och nära 80 % av barnen var mellan åtta och 15 
år gamla. Den absoluta majoriteten av barn kom från länder i det tidigare 
Sovjetunionen eller före detta Jugoslavien, och 26,7 % av det totala antalet 
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barn tillhörde två särskilt utsatta minoritetsgrupper. Enligt utredningen fanns 
i Uppsala två redovisade fall av flyktingbarn med uppgivenhetssymptom. 
Det är möjligt att den låga siffran i Uppsala län kan förklaras med det före-
byggande arbete man bedrivit med barnen. Majoriteten av familjerna med 
barn med uppgivenhetssymptom har nu fått permanent uppehållstillstånd 
enligt den tillfälliga lagen. Permanent uppehållstillstånd betyder emellertid 
inte omedelbar återhämtning för barnen, som även fortsättningsvis ofta har 
ett stort behov av vård och stöd för sin situation. 

När det gäller barn och ungdomar, upplever asylhälsovården i Uppsala 
generellt ett mycket stort behov av psykologiskt stöd och vård. Samtidiga 
nedskärningar i den psykiatriska vården i Uppsala för den utsatta gruppen av 
asylsökande barn upplevs som omotiverade och olyckliga. 

26 av de informanter som intervjuats med hjälp av enkäten är föräldrar. 
De egna barnens hälsa bedöms av fem informanter i enkätintervjuerna som 
efter omständigheterna god. Sju bedömer barnens hälsotillstånd som relativt 
gott, tio som ganska dåligt och fyra föräldrar har bedömt sina barns hälsa 
som mycket dåligt. 

Flera föräldrar påtalar både i enkätintervjuerna och i djupintervjuerna den 
stora betydelse föräldrarnas hälsa har för barnen, som påverkas direkt av 
variationer i föräldrarnas hälsotillstånd. Det är ett förhållande som framhål-
lits även i annan forskning (Öqvist & Mattsson 2004:12, SOU 2005:2). 

De enkätintervjuer med barn som genomförts på barnmottagningsenheten 
i Uppsala kan ge en bild av hur barnen själva upplever sin situation. När det 
gäller hälsotillståndet, har de fått ange ett av fyra svarsalternativ till ett på-
stående som rör deras välbefinnande och hälsa. Fem svarade att de ofta kän-
de sig ledsna – ”alltid” lägger en flicka från Bangladesh till - en ganska ofta, 
åtta sällan, varav en med tillägget att mobbningen i skolan gjorde henne 
nedstämd. Ingen kryssade för alternativet aldrig. På påståendet jag känner 
mig trött menade två att det stämde ofta och fem att det stämde ganska ofta. 
Sju var sällan trötta. Hälften av barnen har uppgivit att de sällan eller aldrig 
har huvudvärk eller ont i magen. En har dock ofta ont i huvudet och sex av 
barnen lider relativt ofta av värk i huvud eller mage. Fyra av barnen instäm-
mer i att de sover gott om nätterna. Sex har svarat att de sällan eller aldrig 
sover gott. Det kan ha att göra både med praktiska hinder – ett barn uppger 
att hon sover obekvämt på en madrass på golvet – och med oro eller ångest 
hos barnet, som ger avbruten sömn och mardrömmar. 

Fem barn uppger att de ofta känner sig glada, fem är glada ibland och fyra 
menar att de sällan eller aldrig är glada. ”Pappa är inte med oss”, säger en 
flicka som förklaring till varför hon aldrig är glad. På påstående ”jag känner 
mig trygg” instämmer tre barn. För de flesta barn varierar känslan av trygg-
het och tillit, medan fyra svarar att de aldrig känner sig trygga. 

Det sammantagna intrycket är att barnens upplevda hälsa är mycket varie-
rande. Här finns barn som mår mycket dåligt, som lider av sömnsvårigheter, 
huvudvärk och ont i magen, som aldrig känner sig trygga eller glada. Men 
det finns också prov på barn som mår förhållandevis bra, som upplever sig 
som trygga och friska. 

Stress och tristess 
Dagarna under väntetiden beskrivs med några få undantag under intervjuerna 
som långa, präglade av både tristess och stress, oförmåga att koncentrera sig 
på någonting annat än själva väntan och en samtida oro. 
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Passiviteten i vardagen präglar i hög grad även majoriteten av de asylsö-
kande barnens liv. De flesta uppger att de oftast är hemma och inne6 under 
fritiden; de läser, tittar på TV, spelar på datorn, läser läxor och leker med 
syskon. ”Sitter hemma”, ”har inget att göra hemma” och ”det känns inte bra” 
är några av svaren. Ett fåtal av de intervjuade är aktiva på fritiden med bas-
ket, sång eller dans, och några uppger också att de träffar jämnåriga kamrater 
på fritiden. Önskemålen är mer varierade. Barnen önskar att de hade möjlig-
het att gå på karateträning, sporta, bada, spela tennis, gå på danskurs och 
fotbollsskola, bada på Fyrishov i Uppsala, vara ute mer och ”gå på lördags-
kul”. 

Flera föräldrar talar om svårigheten med att ta hand om sina barn på ett 
tillfredsställande sätt under väntan på asyl. De berättar om att de inte orkar 
tillgodose sina barns känslomässiga behov och att de upplever att de vidare-
för sin egen ångest till barnen. En man menar att man i den pressade situa-
tion man befinner sig lätt tappar tålamodet och blir arg, och att det kan gå ut 
över familjen. Hans hustru ser tydligt hur den yngste sonen drabbas av hen-
nes egna depressioner, men förmår inte bryta mönstret med nedstämdhet och 
oro. 

Föräldrar eller andra vårdnadshavare kan vara traumatiserade, och ha 
svårt att ta hand om barnet och ge den trygghet som behövs. Det kan leda till 
att barnen får rollen som föräldrar gentemot yngre syskon – men också gent-
emot föräldrar som inte orkar eller förmår upprätthålla sitt föräldraansvar 
(”Skolan är det bästa jag har!” 2007, Lennartsson 2007). Det är också svårt 
att inte kunna förklara situationen för barnen eller ge besked om framtiden. 
Flera föräldrar berättar att deras barn ofta frågar om framtiden, om hur länge 
de måste vänta och om varför de inte får stanna. Känslan av att befinna sig 
”mitt i mellan eller utanför” samhället tycks påtaglig även för barnen. ”Får vi 
uppehållstillstånd i Kosovo om vi blir skickade tillbaka?” frågar den tvååriga 
dottern i en familj. 

För många är det ekonomiska läget trängande. Ersättningen för asylsö-
kande som saknade egna medel uppgick under undersökningsperioden till 71 
kr per dag för vuxna, 61 kr per dag för sammanboende och 37-50 kr per dag 
för barn upp till och med 17 år. Från och med det tredje barnet halverades 
bidraget. Pengarna skulle täcka kostnaden för mat, kläder och skor, fritid, 
hälsa och hygien m.m. De informanter som uttrycker frustration över det 
ekonomiska läget under intervjuerna är de som har barn. Själva klarar de att 
leva på marginalen, men för barnen menar man att det bidrar till ett utanför-
skap i skolan och bland jämnåriga (jfr Brekke 2004:37f). Barnens materiella 
behov går sällan att bemöta och deras frågor kring levnadsstandard och 
framtid upplevs av flera föräldrar som mycket svåra att hantera. ”Varför har 
vi ingenting?”, ”Varför reser vi ingenstans?” – barnen som går på dagis och i 
skolan jämför sig med jämnåriga barn och funderar över varför de inte har 
råd att köp samma saker eller handla kläder eller följa med på skolresor som 
sina jämnåriga. En femårig pojke ville gärna resa någonstans under sommar-
lovet, eftersom alla hans dagiskompisar hade diverse aktiviteter inbokade 
under sommaren. Mamman ordnade biljetter till en Ålandsbåt för att pojken 
skulle få uppleva lite sommarlovskänsla och bryta vardagstristessen. Mam-
man och hennes pojke fick emellertid inte lov att åka på sin Ålandsresa. Det 
är nämligen förbjudet för asylsökande att resa. ”Som asylsökande är man 
fängslad”, säger hon. 

                                 
6 Det kan i viss mån säkert förklaras av att enkätintervjuerna genomfördes vintertid. Några 
svar var ”I snön?” och ”Inte nu, det är för kallt” på frågan om barnen var utomhus under 
dagarna.  
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Ett eget rum  

Man bor en utökad familj om kanske 7-8 personer i en 3:a. Hallen är kal och 
saknar i stort sett mattor och möbler, men på väggen sitter en tavla som berät-
tar om hyresgästernas religionstillhörighet. Den är det första man ser – det 
blir särskilt viktigt att markera sin tro i ett område med människor från 
många olika kulturer och religioner. Sovrummen är spartanskt möblerade, 
några sover på madrasser på golvet för utrymmets skull. De möbler, mattor 
och prydnadssaker man har ryms i vardagsrummet, som är mest ombonat. I 
köket luktar det kanske starkt av kryddad mat.7  

 
Hur de asylsökandes egna boende ser ut och vilka konsekvenser det får för 
integrationen är inte särskilt utforskat (SOU 2003:192).8 Den undersökning 
som genomfördes för utvecklingspartnerskapet Aros asyl, visar att man i 
Uppsala i allmänhet bor inneboende och i några fall hyr i andra hand. Majo-
riteten har funnit boendet genom en bekant eller en vän till familjen. Några 
har flyttat in hos en familjemedlem som redan hade boende. Ett litet fåtal har 
aktivt hört sig för, frågat hyresvärdar eller fått hjälp av engagerade svenskar, 
lärare eller genom kyrkan. 

I mars 2006 bodde den absoluta majoriteten, 401 av Uppsala läns om-
kring 430 asylsökande, i Uppsala kommun. Övriga var spridda på länets 
olika kommuner, med tonvikt på Enköping, Knivsta och Tierp.9  

Det vore av stort intresse att närmare undersöka de skilda förutsättningar 
som asylsökande barn med familjer och de som kommer ensamma lever 
under. Boendemiljön och vardagen har stor betydelse för hälsan och för hur 
barn och ungdomar presterar i skolan. Bristen på platser för ensamkomman-
de barn är ett återkommande problem. Det har inträffat att barn och ungdo-
mar i brist på andra platser, placeras på behandlingshem tillsammans med 
unga människor med problem och riskerar att stigmatiseras på grund av sitt 
boende (intervju med kuratorer). Ett problem som påtalas av de kuratorer 
som jag har intervjuat är att barnen, den dag de fyller 18 år inte längre har 
rätt till boendet för ensamkommande barn. Det innebär att de erbjuds flytt-
ning till något av Migrationsverkets anläggningsboenden. I Uppsala saknas 
ett sådant. Det förutsätter långa flyttar från den kända miljön; från skola, 
vänner och fysisk miljö. De flesta väljer i stället att anordna sitt eget boende, 
vanligtvis genom kompisar. De tillhör då den kategori av ”asylsökande i eget 
boende” som undersökts genom Aros asyl. 

Många av dem som väljer eget boende är trångbodda. De svåraste exemp-
len på trångboddhet i enkätintervjuerna är familjen som uppger att de under 
en period bott elva personer i två små rum som ursprungligen varit ämnade 
till garage eller förråd, samt en informant som uppger att tolv personer under 
en period delade ett rum i en lägenhet. De representerar dock ytterligheter. 
De flesta bor i hushåll om mellan fem och åtta personer i lägenheter mellan 
två och fyra rum och kök. Några, vanligen de som flyttat in hos en nära an-
hörig som redan ordnat boende för familjen, bor förhållandevis bra och ett 
litet fåtal lever med vad som skulle kunna betecknas som god standard. I den 
enkät som används för att intervjua barn under 18 år i Uppsala, ombeds bar-
nen beskriva sin bostad och tala om hur de trivs. Också där framkommer ett 
                                 
7 Beskrivning av en vanlig hyreslägenhet med asylsökande hyresgäster. Fritt citerat efter 
telefonintervju med Kennet Fröberg, ansvarig för andrahandsuthyrningar i Uppsalahems 
Gottsundalägenheter.  
8 En enkätundersökning med frågor till personer i eget boende användes i SOU 2003:75 för 
att skapa underlag för bedömning av boendets karaktär. 30 enkäter inkom. 22 av de svarande 
var nöjda med sitt boende. Sex upplevde det som trångt. Ett par uppgav att det kändes osjälv-
ständigt och ytterligare ett par påtalade att de hade problem med värdfamiljen. 
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boende präglat av provisoriska, tillfälliga lösningar och trängsel. Nästan 
ingen av barnen har eget rum och det är vanligt att föräldrar och barn delar 
sovrum. Flera av de barn som utfrågats om boendet påtalar att de inte har 
plats att sitta i lugn och ro och till exempel göra läxor, och ett par nämner att 
det är för trångt för att leka. Det finns forskning som visar på tydliga sam-
band mellan boende och skolprestation. Ett eget rum från 10-årsåldern är 
viktigt för att prestera goda resultat i skolan. 

Trängseln kan också innebära slitningar på förhållanden och familjeliv. 
Med tanke på att många av de asylsökande saknar sysselsättning dagtid och 
tillbringar stor del av sin tid i hemmet, blir trångboddheten särskilt påtaglig. 
I en familj med en vuxen dotter tvingas alla sova i samma rum, eftersom de 
delar en enrumslägenhet. Det leder till störd nattsömn för hela familjen. 

Dottern: ”Varje natt vaknar vi många gånger för att pappa skriker.”  

Jag: ”Han drömmer mardrömmar?” 

Dottern: ”Ja, alla tre. Mest skriker han och gör hemska ljud. Det blir ju svårt 
att somna om, fast jag tar tabletter. Ändå vaknar jag.”  

Jag: ”Och ni bor i en etta och delar rum också?”  

 Mamman: ”Inte bra, mycket tänk” 
 
För en familj som under många år varit gömda har boendet ofta upplevts 
som ett fängelse, inte minst för barnen. När den tillfälliga lagen trädde i 
kraft, kunde de för första gången vistas ute utan att oroa sig för konsekven-
serna. Den yngsta dottern blev skrämd av tåget och höga ljud och den äldsta 
dottern fortsatte under lång tid att känna sig gömd, fast hon nu kunde röra sig 
fritt. 

Att leva som gömd är en erfarenhet som skiljer sig från den legala asylsö-
kandes. Den ständiga rädslan att bli upptäckt och avslöjad, det begränsade 
livsutrymmet och beroendet av andra människors välvilja innebär särskilda 
svårigheter för de gömda flyktingarna. Men boendets tillfälliga karaktär, den 
ovissa framtiden och beroendeställningen till andra går igen också i många 
skildringar av sitt liv som asylsökande i eget boende redovisar.10 

Att bo som inneboende innebär särskilda hänsyn och problem. Boendet 
blir inte ett eget hem, utan en tillfällig tillflyktsort. I några fall saknas pengar 
att betala hyra med och ett fåtal uppger att de bor gratis hos släktingar eller 
vänner. Risken är stor att man hamnar i tacksamhetsskuld och känner sig 
som en belastning för värdfamiljen. Det gör inneboendesystemet särskilt 
komplicerat, och bidrar också till de många flyttningarna. Man vill inte ut-
nyttja vänlighet, utan flyttar på sig för att inte bli en belastning. De ständiga 
uppbrotten bidrar till otrygghetskänslan och rotlösheten. För de familjer som 
levt som gömda blir svårigheterna med de ständiga flyttningarna särskilt 
påtagliga. En barnfamilj som levt som gömda uppger att de flyttat upp mot 
40 gånger inom Sverige. De har aldrig kunnat samla på sig fler ägodelar än 
vad som ryms i en kappsäck, därför att de ständigt måste stå i begrepp att 
bryta upp. Det har inneburit att barnen förlorat sin barndom, menar de. De 

                                                                                                                                  
9 Uppgifter från Migrationsverkets centrala informationsavdelning.  
10 Jan-Paul Brekke påvisar några genusrelaterade problem med det egna boendet i sitt materi-
al. Unga kvinnor som bor hos släktingar eller mannens släktingar i patriarkala miljöer kan 
hindras i integrationsarbetet, genom att de tvingas stanna inomhus och uppmanas att undvika 
kontakt med svenskar eller andra invandrare (Brekke 2004). Jag har inte upptäckt eller anat 
några sådana exempel i mitt material. 
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har aldrig haft ett verkligt hem i den meningen att de gjort sig hemmastadda 
i den fysiska och sociala miljön, och aldrig ens fått möjlighet att skapa sig en 
trygg sfär genom tingen. 

Människor som fördrivits med våld eller flytt i rädsla från sina hemländer 
och inte blir insläppta någon annanstans byter inte bara bostadsort; de förlo-
rar en plats på jorden, säger Zygmunt Bauman (Bauman 2004:143).  För den 
som ryckts upp med sina rötter och befinner sig på flykt, saknar begreppen 
”hem” och ”hemland” konkret betydelse (Said 2003). Begreppet hem är ett 
synnerligen laddat ord med vissa individuella och kulturella skillnader i in-
nebörd. I den svenska kulturen sammanfaller det i princip med bostad, även 
om där finns en kvalitativ skillnad och ordet hem är avsevärt mer betydelse-
mättat. För andra kulturer kan bostaden vara högst tillfällig, medan hemmet 
har andra dimensioner och utgörs av en plats, en familj, en släkt eller något 
annat socialt eller materiellt sammanhang. Tillgången till bostad är i alla 
händelser en betydelsefull del av den svenska välfärden. ”Att ha en svag 
eller marginell ställning på bostadsmarknaden, eller vara helt bostadslös, är 
att befinna sig i välfärdens utmarker eller helt utanför”, skriver Marie Nord-
feldt och Lars-Erik Olsson i en undersökning om invandrarskap i relation till 
bostadslöshet (2006:145). Enligt dem har marknadslogiken på det bostadspo-
litiska området under 1990-talet förstärkts på bekostnad av principen om 
bostaden som en social rättighet. Det har fått till följd att grupper med 
bristande ekonomiska resurser, till vilka flyktingar ofta hör, får det svårare 
att komma in på bostadsmarknaden (ibid:146). Den europeiska organisatio-
nen FEANTSA11 utgår från tre domäner för att definiera innebörden av ett 
hem: En fysisk domän, en social domän och en juridisk domän. Den fysiska 
domänen representerar själva platsen eller bostaden. Den sociala domänen 
förutsätter möjligheten till privatliv och den tredje domänen innebär att man 
har den lagliga rätten till sitt hem. Saknas någon av domänerna, kan det defi-
nieras som en form av hemlöshet. Med den definitionen skulle flera av un-
dersökningens informanter betraktas som delvis hemlösa. (Nordfeldt och 
Larsson 2006:151). 

Forskning visar att om man saknar möjlighet att binda sig till en plats, får 
utvalda ting ofta i stället bära det symbolvärde som hemmet annars har 
(Wettstein 2006). Att förnekas möjligheten till en kontinuitet i sitt liv genom 
tingen kan vara en smärtsam upplevelse. I tingen manifesteras minnen, upp-
levelser och erfarenheter. De kan bidra till en känsla av sammanhang och 
trygghet som måste betraktas som viktiga för människan som kulturvarelse. 

När barnen ombeds beskriva hur de skulle vilja bo nämns oftast ett eget 
rum, eller ”ett rum där jag kan ha mina egna saker”. Materiella ting eller 
sådant som främjar aktivitet nämns av några få – en studsmatta, en hund och 
en basketplan till exempel. Några nämner också närheten till skolan som 
något av det viktigaste, liksom möjligheten att ta hem kompisar. För ett par 
barn ur olika familjer födda -95 och -98, tycks drömmen om en bättre vardag 
vara så avlägsen att man inte kan formulera den. Det viktigaste i ett hem är 
för dem att slippa vara ensamma. ”Jag vill ha ingenting. Jag vill vara med 
min mamma” säger en flicka från Bangladesh. En pojke från Turkiet säger: 
”Jag vill inte ens bestämma själv. Jag vill dela rum med lillebror”. De barn 
som inte uttrycker några önskemål om förändring och sätter närheten till 
familjen och tryggheten i första rummet, är också de barn som i intervjuerna 
säger sig må dåligt. 

                                 
11 Federation of National Organisations working with the Homeless är en sammanslutning av 
frivilligorganisationer från 29 länder i Europa som arbetar med hemlöshet (Nordfeldt & Ols-
son 2006:146).  
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Möjligheten att göra bostaden till ett hem tycks vara av stor vikt för att 
skapa den trygghet och stabilitet som är avgörande för välbefinnandet. Ge-
nom hemmet och de ting man omger sig med kan man uttrycka och därmed 
också forma en ny identitet, baserad både på den levda historien och de erfa-
renheter man gör i sin nya tillvaro. I en tillvaro som i övrigt präglas av rot-
löshet, splittring och ständiga uppbrott, kan man förmoda att tingen tillskrivs 
särskild stor betydelse – inte minst för barnens utvecklande av trygga sfärer, 
som bygger på igenkännande, på det välbekanta och rutinartade. Saknar man 
möjlighet att skapa ett sammanhang genom ett boende eller en miljö som 
upplevs som ett hem, påverkas den hos flyktingar i allmänhet redan belasta-
de psykiska och fysiska hälsan negativt (Törnell:279). 

Att ständigt befinna sig på flykt innebär att man inte kan fästa sig vid en 
plats eller en sak som man kanske tvingas lämna. Inte minst för barnen, som 
ofta har traumatiska upplevelser i samband med flytt och förknippar det med 
flykt. 

Hur ser då boendet ut? I enkätintervjumaterialet rör det sig oftast om ett 
inneboendesystem, där man hyr ett eller ett par rum i en lägenhet och får 
tillträde till kök och badrum. I allmänhet innebär det också tillfälliga lös-
ningar och frekventa flyttningar. Endast ett fåtal har flyttat färre än tre gång-
er inom Sverige. Den högsta angivna siffran är 20 flyttar. Några säger sig ha 
tappat räkningen och vet bara att de tvingats att flytta ett stort antal gånger. 
Det gäller emellertid dem som under en period levt som gömda. 

”Eget boende” – varför då? 
Varför väljer omkring hälften av de asylsökande i Sverige ett boende präglat 
av ovisshet, ständiga uppbrott och litet utrymme för privatliv framför de 
boendealternativ som Migrationsverket erbjuder? 

Frågan har i enkätintervjuerna givit skiftande svar. I materialet samman-
taget framträder några skäl särskilt tydligt. I Uppsala finns inte alternativet 
med förläggningsboende, utan den asylsökande hänvisas till någon annan del 
av landet, vanligen till norra Sverige. Har man då funnit sig tillrätta i Uppsa-
la, lärt känna den fysiska platsen och skapat något slags socialt nätverk och 
en trygghet i det bekanta, är det naturligtvis svårt att återigen flytta till en 
okänd och främmande miljö.  

- Det är svårt att hitta någon bostad. (Informant, kvinna från Bangladesh) 

- Vill ni bo i staden? Är det något speciellt område ni vill flytta till? 

- Vi vill ju gärna bo kvar i Uppsala. Vi har ju bott här. Det är Uppsala som vi 
känner igen. Inte någon annan stad. 

- Men ni vill inte flytta ut på landsbygden? 

- Men om vi måste kanske vi kan flytta till Linköping eller något sånt där.  
[…] Jag har aldrig bott på landet i hela mitt liv. 

 
Några uppger i enkätsvaren att de väljer eget boende därför att de vill vara 
nära släkten, för att de har syskon eller föräldrar i Uppsala, de vill bo där det 
finns vänner och så vidare.  Närhet till släktingar eller människor med 
gemensamt ursprung har en viss betydelse i valet av boendeort (jfr Hadodo 
& Åkerlund 2004:25). Statens invandrarverks region Stockholm gjorde 1999 
en intervjuundersökning med 57 asylsökande familjer om erfarenheterna 
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med eget boende. Enligt denna var det främsta skälet till val av boendeform 
att man hade släktingar i Sverige som erbjöd bostad (SOU 2003:75:192). Det 
är ett relativt vanligt svar även i enkätintervjuerna i föreliggande undersök-
ning. Det är emellertid inte det mest framträdande svaret och i djupintervju-
erna har det inte alls framkommit som någon avgörande faktor. 

Kulturgeografen Irene Molina ifrågasätter den vanligt förekommande fö-
reställningen att segregation uppstår på grund av att människor vill bo med 
sina landsmän, släktingar och vänner (Molina 1997). Det är inte så enkelt att 
den etniska segregationen är resultatet av fritt val. Det fria valet är i sig base-
rat på ekonomiska och sociala grunder, som i sin tur kan sägas avspegla en 
strukturell utestängning från samhällslivet (Molina 1997, SOU 2006:37). Det 
är en slutsats som tycks stämma väl överens även med de asylsökandes bo-
ende i föreliggande undersökning. De flesta ordnar bostad genom befintliga 
kontaktnät av landsmän och reproducerar därmed ett segregerande mönster, 
där asylsökande tenderar att bosätta sig i invandrartäta stadsdelar. När frågan 
om hur de upplever sitt bostadsområde har kommit upp under intervjuerna, 
är de flesta mycket medvetna om det stigma som vidhäftar många av de in-
vandrartäta stadsområdena. De förknippas med arbetslöshet, kriminalitet, 
ekonomisk utsatthet och sociala problem. Det förstärker dess karaktär av 
tillfällig vistelseort, ett ställe att passera igenom. Även för dem som trivs, 
blir det segregerade området ofta en plats där man mellanlandar på sin färd 
mot ”det goda livet” (jfr Molina 1997). Dessa bostadsområden upplevs lätt 
som platser för dem utan andra valmöjligheter, med låga inkomster och 
ibland sociala problem. 

Jag tror man ska blanda mera. Men det kanske är svårt också. Många svenska 
människor vill inte bo tillsammans med flyktingar. 

 
Så säger en kvinna som är lycklig över att hon och hennes familj precis 
lyckats få tag i en hyreslägenhet i ett bostadsområde i Uppsala som domine-
ras av infödda svenskar. Men det finns alternativa bilder också. Den bild 
som målas upp av media av invandrartäta områden som Gottsunda i Uppsa-
la, där många av de asylsökande bor, har ingen förankring i deras egna upp-
levelser av boendeorten. En kvinna som sedan en tid haft uppehållstillstånd 
ger en mycket ljus bild av sitt bostadsområde, som hon menar är det bästa i 
Gottsunda. Hon bor i en trea tillsammans med sina tre barn: 

- Det är låga hus, ljust, jag har uteplats. Jättefint, allt. Och man känner sig 
trygg med allting. Kommer räkningarna i tid och man betalar - det blir inga 
problem. Om man sköter allt själv, det blir inga problem.  

- Det står ju så ofta om Gottsunda i tidningen. Det har liksom fått ett negativt 
rykte. Men du känner inte av det någonting? Det är tryggt…? 

- Absolut inte. I sex år jag har inte märkt någonting. Ingenting. Jag har varit 
själv hemma, plockat tidningen, varit med mina barn ensam.  

 
Viljan att vara nära släktingar eller vänner handlar möjligen om val av boen-
deort och stad, men inte om själva bostaden i sig. Inneboendesystemet kan 
knappast förklaras med den kollektiva livsform som präglar vissa kulturer, 
där familjen utvidgas till att inbegripa även äldre generationer och mer av-
lägsna släktingar. Man väljer inte att bo trångt med släktingar, vänner, be-
kanta eller landsmän för att man så önskar eller för att man arrangerar sitt 
vardagsliv i relation till denna utvidgade familj. Det är de ekonomiska om-
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ständigheterna och bostadsbristen som avgör när man väljer att bosätta sig 
med släktingar – inte viljan att leva i en utökad familj. 

Det var i undersökningen för Aros asyl inte möjligheten att bo med släk-
tingar eller vänner som framträdde som det främsta skälet till att så många 
väljer eget boende. Det är i stället den praktiska lösning som möjliggör ett 
val, som för många framstår som ett bättre alternativ. De positiva skäl man 
anger för att bo i eget boende betonar tvärt om värden som brukar förknippas 
med en mer individcentrerad familjestruktur: man värnar om sitt privatliv, 
man vill kunna ”stänga dörren om sig” och styra över sitt eget liv och boen-
de. 

Om man är trött vill man vara själv. Jag vill bara ha mitt eget rum. Jag vill 
vara lite fri hemma. […] Man behöver ibland stänga dörren, slappna av lite. 
(Man från Libanon) 

 
Alla anger i djupintervjuerna att de mest önskar sig ett eget boende för sig 
och sin familj. På frågan om vad som är viktigast i ett hem och vad som skil-
jer det från en bostad, svarade samma kvinna så här: 

Det viktigaste som jag aldrig har haft förut är tryggheten som jag känner här. 
Tryggheten är det viktigaste. Ibland jag glömmer, till exempel jag har inte 
mina nycklar. […] Jag har stängt dörren och bara gick, hela dagen dörren var 
öppen. […] Kanske det är inte det, men såna känslor har jag, så starkt. 

 
På frågan varför man valt att anordna sitt eget boende, anger 12 av de 16 
djupintervjuade som första svar att det egna boendet är en bättre väg in i det 
svenska samhället. De övriga anger som första svar att de erbjöds möjlighe-
ten. Det är emellertid snarare svar på frågan ”hur” än på frågan ”varför”. När 
man frågar efter fördelarna med det egna boendet, kommer integrationen och 
kontakten med det omgivande samhället alltid upp i svaren. Det egna boen-
det banar väg för fler möten med andra människor, både infödda och invand-
rade svenskar. ”Man får lättare kompisar”, det ”underlättar sociala kontak-
ter” och ”jag ville få kontakt med det svenska samhället” beskriver några av 
informanterna också i enkätintervjuerna. Så här berättar en kvinna från Iran 
som kom ensam till Sverige med två barn och efter en kort tid i flyktingför-
läggning valde att ordna eget boende. 

- Hur ordnade du boende då?  

- Jag hade en massa släktingar. Min syster som bott i Stockholm, hon hade 
sin mans systrar och bröder här i Uppsala. Jag fick hjälp genom dem. De hit-
tade en i andra hand. Vi betalade ungefär 2500 på den tiden. Det var bara ett 
rum och kök. 

- Ja. Men det fungerade bättre, tyckte du?  

- Ja, ja. Absolut. Absolut. Och sen: vi kände oss inte annorlunda. Vi träffade 
massor med folk som hade inte alls samma situation som vi hade. Vi träffade 
svenskar, vi kom in i samhället, började skolan, började jobba och praktisera 
och utvecklades mycket här. […] Vi kom in i samhället så fort. Jag lärde mig 
språket mycket snabbare. Glömde nästan mina problem som jag hade där i 
Iran. Jag kände mig mycket trygg. 

 
Andra vanligt angivna skäl är att man upplever sig som friare, mer självstän-
dig och mindre övervakad i det egna boendet. Det skapar förutsättningar för 
ett mer ”normalt liv”. Just tillståndet av normalitet är eftersträvansvärt. I det 
egna boendet kan man uppnå en vardag där man inte ständigt påminns om 
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tillvarons obeständighet och ovisshet. Skapandet av vad som upplevs som ett 
hem står i kontrast till asylhanteringens begäran att den asylsökande inte ska 
slå sig till ro, utan ständigt vara beredd på uppbrott.  Det egna boendet krä-
ver också ett aktivt val och ett eget beslut. Här finns en uppenbar strävan att 
upprätthålla någon slags kontroll över det egna livet; att inte bli placerad, 
flyttad eller anvisad.  

De vanligaste skälen för att välja eget boende har emellertid en mer nega-
tiv karaktär. Man väljer inte att arrangera sitt eget boende för att man finner 
fullt tillfredsställande lösningar på det sättet. Snarare gör man det för att 
undvika Migrationsverkets förläggningsboende. Majoriteten av informanter-
na har erfarenhet av att bo på förläggning. Ett fåtal har aldrig bott i Migra-
tionsverkets boendeformer, men tycks likväl ha bestämda uppfattningar om 
vad det innebär. Det tyder på att det finns negativa föreställningar kring för-
läggnings- och anläggningsboendet som sprids mellan asylsökande. De ne-
gativa associationerna minskas knappast av det vanliga uttrycket för boendet 
i form av engelskans camp, som för tankarna till flyktingläger. 

I många fall är förläggningarna placerade på landsbygden eller i mindre 
samhällen långt från större städer. Till skillnad från många av dem som arbe-
tar med mottagande och integration av flyktingar, tycks de asylsökande 
misstro den mindre ortens utökade möjligheter till arbete och integration. 
Tanken om att det är lättare att bli sedd som individ och upptagen i ett socialt 
sammanhang som främjar genuina möten människor emellan i små kommu-
ner präglar delar av arbetet med flyktingmottagandet (Bygdell 2005). För de 
asylsökande själva tycks dock anläggningsboendet på den lilla orten många 
gånger representera enslighet, tristess, stagnation och ett mycket tydligt 
samhälleligt utanförskap (jfr Hadodo & Åkerlund 2004).  Möjligheterna till 
integration känns ytterligt begränsade. En kvinna som levde i anläggnings-
boende en tid innan hon ordnade eget boende, beskriver upplevelsen så här: 

- Du vet, när vi kommer till ett nytt land, allting är annorlunda för oss. Om vi 
ska separera människor från olika håll – då blir det ännu sämre. Vi har mis-
sat, förlorat mycket från vårt land. Vi har inte samma språk, samma land – 
allting är nytt för oss. Om vi ska vara utanför, [ohörbart] vi bor i ett samhälle 
som är bara för oss som kommer från andra länder, vi får inte blanda oss med 
svenskarna. Man känner sig ännu mer separat, man mådde dåligt. Men nå-
gonstans – man kan kalla det för fängelse. Man har inte något själv, man är 
inte som vanligt folk. Det känns så här. Jag kände mig bara så här. Vi satt 
bara framför fönstret hela dagarna. Alla – en familj kom från Bosnien, en an-
nan från Pakistan, en från Kurdistan – och alla har samma problem. Och sen - 
man blir förvirrad. Man kan inte komma in i samhället. (Informanten) 

- Blir man påmind om situationen, menar du? (jag) 

- Ja, exakt, hela tiden. De har samma problem. En sitter och berättar och grå-
ter, andra….; det är bara problem. 

 
I en annan studie av barn och föräldrars livsvillkor i den asylsökande famil-
jen, gjorde en intervjuad kvinna en liknande jämförelse mellan livet på för-
läggningen och fängelsetillvaron: 

Det känns som att bo i ett fängelse, det är nästan sämre. En fånge vet när han 
blir frigiven medan vi inte vet det. Det finns inget att göra förutom att gå till 
ICA och handla och titta på TV (Hadodo & Åkerlund 2004:27).  

 
I städerna lockar i stället bibliotek, bad och möjlighet till fritidssysselsätt-
ningar, organiserad verksamhet och närhet till andra människor. I det egna 
boendet menar några också att det finns större möjligheter att välja sitt um-
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gänge. I anläggningsboendet är man hänvisad till umgänge med andra asyl-
sökande som för tillfället bebor samma område. För många blir det en stän-
dig påminnelse om den stigmatiserande status som asylsituationen medför. 
Skäl som uppges i enkätintervjuerna är att det ”fanns för många invandrare 
på förläggningen”, man ”vill inte dela lägenhet med andra” eller ”mina barn 
kunde inte lära sig svenska”. Förläggningsboendet tycks skapa en känsla av 
att en önskad integration förhindras och man identifieras endast utifrån kate-
gorin flykting. I Hadodo och Åkerlunds undersökning beskrev en man skill-
naden mellan det egna boendet och förläggningsboendet så här: 

Naturligtvis är det mycket bättre att bo hos släkt och vänner än att bo på flyk-
tingförläggning. I Södertälje fick vi ta del av det sociala livet plus att vi inte 
kände oss så ensamma som vi gör här på förläggningen. Vi mådde mycket 
bättre och blev inte påminda om vår situation lika mycket som här. Barnen 
mådde också bättre eftersom de lekte med andra barn där. Men vi blev 
tvungna att flytta eftersom vi bodde elva personer i en trea. Om jag jämför 
hur det var i Södertälje mellan mig och min fru så hade vi mycket mindre 
bråk mellan oss då. (Hadodo & Åkerlund 2004:27).  

 
Den fysiska miljön kan i boende med eftersatt underhåll påverka den upp-
levda hälsan hos individen. En man beskriver anläggningsboendet som ”en 
slum”. En familj berättar under intervjun hur den fysiska miljön påminde 
dem om det krigsdrabbade område de flytt ifrån, med stora grå betonghus. 
Barnen frågade ”När kommer vi till Europa?” De ville inte tro att de nått det 
land som föräldrarna beskrivit som fritt och rättvist och att det såg ut på 
samma sätt som det hem de flytt från. 

Även om man trivs med miljön, standarden och grannarna i anläggnings- 
eller förläggningsboendet, bidrar polisens hämtningar av familjer för avvis-
ning, för några till en utsatt känsla och ett påfrestande sammanhang. Trau-
matiska polishämtningar upprör både barn och vuxna, de skapar rädsla och 
oro. I en avhandling om asylsökande barns meningsskapande, lyfter Åsa 
Löwén upp samma problematik: ”Att se en polis eller en polisbil väcker ofta 
stark ångest och svåra minnen från tiden före Sverige. Dessutom har flera 
varit med om att den svenska polisen hämtat grannar och vänner inför avvis-
ning” (Löwén 2006:125). Men livet i det av Migrationsverket organiserade 
boendet kan vara oroligt också av andra skäl. Här kan människor från olika 
grupperingar i konflikt- och krigsdrabbade områden placeras tillsammans 
och förväntas fungera som goda grannar. Ett par jag intervjuade gav flera 
exempel på hur de upplevde det organiserade boendet som konfliktfyllt och 
oroligt. Bråk som de tolkade som kulturella konflikter var vanliga och på-
verkade familjens hälsa och välbefinnande negativt. 

Pojken kommer med ett slagträ. (Informanten visar med gester hur han vevar 
runt med slagträt). 

Jag säger: Hej! Stopp! Varför gör du så?  

Pappan: Varför säger du till min son? 

Efter två dagar: allting är slut. [trasigt, sönderslaget, min anm]. Jag säger: Nu, 
ska du betala?  

Det min son vill göra, det gör han! (Informanten härmar den andra mannen) 
 
I Hadodo och Åkerlunds studie framkom liknande vittnesmål om konflikter 
mellan människor som placerats i förläggning. Asylsökande från krigsdrab-
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bade områden med olika och ibland stridande etniciteter eller religioner har 
ibland placerats i samma hus eller område.  

Vi flydde från våra hemländer för att vi blev trakasserade av muslimer och 
när vi anlände till Sverige blev vi placerade i en lägenhet tillsammans med en 
muslimsk familj. Min fru fick rätta sin klädstil och sitt uppförande för att inte 
reta upp den andra familjen (intervjuad man, Hadodo & Åkerlund 2004:28).  

 
Några informanter i både enkätintervjuerna och djupintervjuerna anger räds-
la för andra flyktingar som det främsta skälet till att de valt att arrangera sitt 
boende själva. Flera beskriver bråk och våld i bostadsområdena och i skolan, 
rädsla för landsmän och allmän utsatthet. Det är ”mycket folk och mycket 
problem” på en förläggning och ”man har ingen frihet”, uppges det i flera 
enkätintervjusvar. En familj med barn bodde 1,5 år på förläggning i Fager-
sta. De blev ständigt störda av bråk. Barnen vågade till slut inte gå ut. I Fa-
gersta förstod man inte att man hade kommit till Europa. Barnen vantrivdes 
och kände sig lurade av sina föräldrar, som utlovat lugn och ro och frid i 
Sverige. Anläggningsboendet liknade inte det land som de genom föräldrar-
nas berättelser och sin egen fantasi gjort sig en föreställning om innan flyk-
ten. 

En ung kvinna från Iran med man och en pojke på fem år upplevde sig 
hotad till livet av andra flyktingar vid förläggningen i Gimo. Det var några 
unga män som bråkade med familjen, slog på deras dörr och hotade dem. 
Familjen blev då flyttad till Ludvika. Inte långt därefter lades emellertid 
förläggningen i Gimo ned och gärningsmännen flyttades efter. Efter det 
lyckades kvinnan och hennes familj ordna ett eget boende och lämnade för-
läggningen. 
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3. ”Man är ingen medan man väntar” 

Barn, ungdom och identitet 
Identitetsarbetet är en oupphörligt pågående process, som rymmer både kol-
lektiva och personliga dimensioner av sociala och kulturella slag (Olsson 
200:61). Jaget skapas i mötet mellan det som varit och det som är, i varda-
gens sociala interaktioner där skola, arbete, språk och fritid skapar förutsätt-
ningar för tillblivelsen. Skapandet av ett jag är, som Charles Taylor visat i 
sin inflytelserika essä Det mångkulturella samhället och erkännandets poli-
tik (1994), en ständigt pågående dialogisk process. Det Taylor kallar erkän-
nandets politik rör sig på två plan. Dels i den offentliga sfären, genom en 
politik för erkännande, och dels i intimsfären, där vi skapar vårt jag i mötet 
med andra (Taylor 1994:46). 

Hos asylsökande kan identitetsarbetet vara särskilt komplicerat, då tillva-
ron präglas av uppbrott och förändring. Just barnen och ungdomarna är en 
särskilt utsatt grupp, både mot bakgrund av asyltillvarons obeständighet och 
otrygghet och uppväxtårens allmänna sökande efter identitet, bekräftelse och 
erkännande (SOU 2003:75:130f, Flyktingbarnens behov av stödinsatser 
1988:25). Tonårstiden är i flera avseenden en särskilt känslig period i livet, 
då trauman, svårigheter och problem från barndomen kan få förnyad aktuali-
tet (Flyktingbarnens behov av stödinsatser 1988:25). Medan det finns ett 
relativt väl fungerande system för mottagande av yngre barn, saknas många 
gånger kunskap om äldre asylsökande ungdomars situation, identitetsska-
pande och förutsättningar för integration. I samband med denna period för-
svinner också många av de trygghetsskapande nätverk och sociala skydds-
nät, som upphör att gälla när barnet har fyllt 18 år (SOU 2003:75:61f). En-
samkommande barn tilldelas exempelvis ett boende och en god man vid 
ankomsten. Den rättigheten försvinner när barnet fyllt 18 år. På samma sätt 
upphör rätten till vård på lika villkor som svenska barn vid 18 års ålder. För-
utsättningarna för ensamkommande ungdomar och ungdomar i familj ser 
olika ut. Emellertid saknas i stort sett forskning kring de skilda villkor som 
asylsökande ungdomar lever under. Det vore av stort intresse att undersöka 
hur integrationen ser ut i jämförelse mellan ensamkommande ungdomar och 
ungdomar i familjer. Finns det risk att föreställningen om en ursprunglig 
kultur som skiljer sig från asyllandets, blir till en dominerande identitetsska-
pande faktor för de barn som hamnar i konflikt mellan föräldrarnas och det 
nya samhällets kulturella normer och värderingar, som försvårar integration? 

Unga människor har många gånger lättare än vuxna att anpassa sig socialt 
och kulturellt efter nya villkor och omständigheter (Vid sidan av eller mitt i? 
2005:29). Språkinlärningen underlättas generellt sett och i fallet med asylsö-
kande barn i skola, kan situationen påverkas också av att de många gånger 
får ett bredare socialt kontaktnät än sina föräldrar. I vårt västerländska sam-
hälle ses det som naturlig utveckling att barn och än mer tonåringar bryter 
sig loss och skapar sitt eget liv. Vi är fostrade att uppmuntra självständighet 
och oberoende – tanken om en ”kulturell friställning” är vägledande som en 
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idé om individen som obunden och med fri vilja kan skapa sitt liv. Det är 
naturligtvis en paradox, då idealet om den fria individen i sig är en mycket 
kulturbunden konstruktion. I rapporten Flyktingbarnens behov av stödinsat-
ser hävdas att det för föräldrar med ursprung i mindre individualistiska kul-
turer kan ses som oroväckande försök att ta avstånd från familjegemenska-
pen när barn och ungdomar tillägnar sig svenska ideal och värderingar 
(1988:26). Om det finns stora skillnader mellan den kultur föräldrarna härrör 
från och definierar sig utifrån och det omgivande samhället, får frigörelse-
processen lätt kulturella övertoner (Flyktingbarnens behov av stödinsatser 
1988:26). 

Ann Runfors visar i sin avhandling Mångfald, motsägelser och margina-
liseringar (2003) hur ”invandrarbarn” tenderar att stereotypiseras som bund-
na och beroende av familjestrukturer, religion eller kultur. De ställs hela 
tiden i relation till en svensk, urban medelklassnorm, som framhåller indivi-
dualitet, frihet och oberoende. Det finns alltid en risk att den mångfald som 
en klass av barn eller ungdomar av vitt skilda ursprung representerar, be-
handlas och förstås som ett antal hinder, snarare än som en mängd olikartade 
möjligheter. Elevernas bakgrund hamnade ständigt i fokus som en brist, ett 
minusläge eller något som måste kompenseras eller slipas bort. Etnologen 
Beatriz Lindqvist skriver i en artikel om hur elever med invandrarbakgrund 
på en högskola upplevde att de hade att förhålla sig till andra elever och lära-
re på skolan; antingen fann man sig i att vara lika – och med det följde ett 
inkorporerande av den dominerande (eller dominanta) gruppens värderingar, 
eller så tvingades man acceptera ett utanförskap byggt på olikhet (Lindqvist 
2002). Det tycks som om man står mellan två val; antingen får man finna sig 
i att vara lik på den dominerande kulturens villkor eller också accepterar 
man att definieras och förstås som olik – etniskt och kulturellt (jfr Lindqvist 
2002). Självbilden skapas i mötet med det omgivande samhället. Risken är 
att man överbetonar problemen med att ha tillträde till flera kulturella miljö-
er. Detta tillträde kan också vara mycket berikande (Flyktingbarnens behov 
av stödinsatser 1988:27). 

Flykting, Asylsökande, Invandrare, Främling – 
ordens makt 
Den vedertagna betydelsen av ”invandare”, är en person som har flyttat från 
ett land till ett annat och bosatt sig där tillfälligt eller permanent. Benäm-
ningen bör enligt den arbetsgrupp som sett över begreppets användning i 
lagtexter och liknande inte användas på asylsökande. 

Flykting är enligt Genèvekonventionen från 1951 endast den som hyser 
en ”välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, 
politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp och som inte 
kan eller vill stå under sitt hemlands beskydd”. Enligt den definitionen måste 
flyktingen alltså ha korsat nationsgränser och vara förföljd av den egna sta-
ten. Sedan 1997 har flyktingkonventionen fått en något vidare tolkning, så 
att även personer som inte förföljs av den egna staten kan betraktas som 
flyktingar. En krympande andel av de sökande i Sverige blir erkända som 
flyktingar. Majoriteten av dem som beviljas uppehållstillstånd kan i stället 
åberopa så kallade humanitära skäl eller söka asyl som övriga skyddsbehö-
vande.12 
                                 
12 Det som tidigare benämndes humanitära skäl, betecknas nu ”synnerligen ömmande om-
ständigheter”. 
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Orden har emellertid en betydelse som går utöver den konkreta definitio-
nen. Ord som Asyl, Flykting och Exil är laddade och starka. De har makt att 
stigmatisera och förknippas med negativa tillstånd och egenskaper. Flykting-
en har blivit definierad som ett samhällsproblem, som en börda och ibland 
som ett hot som vi utreder, definierar, kartlägger, producerar kunskap kring, 
utbildar eller avvisar. Medias rapportering förstärker och inskärper enligt 
forskare som analyserat diskursen ofta åtskillnaden mellan ett ”vi” och ett 
”dom”, där ”dom” tillskrivs egenskaper som upplevs som främmande och 
annorlunda, medan ”vi” har till uppgift att lösa de problem som detta föror-
sakar (Brune 2001:29, Tesfahuney 2001). Det innebär att den asylsökande 
ofta har kommit att förkroppsliga den Andra (Brune 2001, Bauman 2004). 
De är den mörka massan, hotet, strömmen, som måste stoppas, kontrolleras, 
administreras, förpassas. I ett samhällsklimat där immigranten i allt högre 
grad har kommit att förkroppsliga de hot som den Andra uppreser, diskuteras 
främlingen sällan som något annat än ett problem. De flyktingar som möter 
oss i dagens svenska media är förlorare, oavsett om de framställs som ett hot 
eller i medkännande ordalag, som farliga främlingar eller som hjälplösa offer 
menar flera forskare (Lundberg 2000, Brune 2001, Tesfahuney 2001). Be-
greppen ”flykting” och ”asylsökande” har blivit stereotyper (Norström 
2003:198). 

Epitetet ”flykting” får mig att känna mig som ett ”asylobjekt”, ett administra-
tivt problem för myndigheterna att hantera. Men jag är och vill vara mycket 
mer än ett administrationsproblem (citat av argentinaren Mario Quintana ef-
ter Ana Martinez 2005). 

 
Den mediala rapporteringen av flyktingar som kommer till Sverige är ofta 
avpersonifierad, enligt mediaforskaren Ylva Brune (Brune 2001). De liknas 
vid strömmar, trafik och invasion och förknippas med hot, okontrollerade 
och illegala flöden, kriminalitet och kostnad. Uttrycket ”illegala flyktingar” 
som saknar eller har oklar juridisk betydelse, förekommer frekvent (Brune 
2001:34) och fokus ligger på människosmugglarnas hänsynslösa utnyttjande, 
snarare än på människornas behov av en fristad eller det förtryck de utsatts 
för i sina hemländer.  
En annan, motsatt genre koncentrerar sig på utvisningshot mot enskilda indi-
vider. Det rör sig ofta om barn, och berättelsen blir i stället individualiserad 
och ofta bildsatt med porträtt och människor som möter läsarens blick (Bru-
ne 2001:39). Inte i något av fallen, menar Brune, blir asylpolitiken egentli-
gen ifrågasatt. I hotberättelserna målas de utifrån kommande hoten mot Sve-
rige upp. I de senare lyfts enskilda fall fram som inte ifrågasätter flyktingpo-
litiken på ett principiellt plan, utan berättar en enskild historia. När individen 
i fråga har fått uppehållstillstånd, är situationen löst och problemet ur värl-
den (Brune 2001:41). 

Om en kategori av människor ständigt utmålas i negativa bilder, om de 
sätts i samband med tragedi och elände och betraktas och beskrivs som för-
lorare, skapas vad Charles Taylor har kallat ett misserkännande (Taylor 
1994:37). Andras bemötande och blickar sätter upp ramarna för den egna 
självbilden. Risken är stor att man tillägnar sig en nedsättande bild av sig 
själv, att man internaliserar och förstärker hopplöshet, utanförskap och de-
speration (Taylor 1994:38). “Man är ingen medan man väntar”, säger en 
kvinna från ett afrikanskt land under intervjun och pekar på att man som 
asylsökande saknar både röst och plats i samhället. 
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Människor och möten 
Migrationsverkets roll är att tillgodose de asylsökandes basbehov. De till-
handahåller ett boende och en liten summa pengar till mat och dryck samt 
anvisar de asylsökande till undervisning och introduktion till det svenska 
samhället. En människa har naturligtvis fler behov än de rent biologiska: 
närhet, kärlek och bekräftelse – att bli sedd som en hel människa och inte 
bara som en representant för den administrativa kategorin ”asylsökande” 
(Norström 2003:210). Vikten av att ha någon utanför familjen som man litar 
på, påtalas av flera under intervjuerna. Att döma av både enkätintervjusvaren 
och djupintervjuerna tillbringar många av de asylsökande en stor del av tiden 
i ensamhet. På frågan i enkätintervjuerna om de har någon att tala med som 
de litar på utanför familjen, svarar dock majoriteten ja. Nio har svarat nej på 
frågan och några har undvikit att svara på den. De lärare eller kontaktperso-
ner som man kommer i kontakt med via organiserad verksamhet tycks i 
många fall den enda kontakt man har med en infödd eller invandrad svensk. 
Det beskrivs ofta spontant utan att man direkt frågar efter det, som något 
mycket positivt. Några bedömer att de inte orkar med något socialt liv på 
grund av dålig mental eller fysisk hälsa. Några har också goda vänner (”men 
alla har ju sina problem”) och i intervjuerna påpekar ett par av informanterna 
att de fått många vänner, både etniska svenskar och landsmän. I bägge fallen 
har de gjort sina bekantskaper genom arbete. 

- Alltså svenskarna bjuder inte in, så då måste man kämpa själv. Det kan man 
komma långt med. (Informanten) 

- Hur gör man det? (Jag) 

- Bästa sättet är att skaffa jobb, vara med dem. […] Ta kontakt med svenskar. 
Det är tråkigt om man bara har kontakt med sina landsmän. 

  
Så berättar en ung man från Afghanistan när jag frågar hur hans väg in i det 
svenska samhället sett ut. Han kom ensam till Sverige på sitt 18 levnadsår, 
och hade ingen aning om vart han hade hamnat. Smugglaren som tog honom 
in i landet lämpade av honom i Stockholm och uppmanade honom att gå till 
polisen. När jag intervjuar honom tre år senare har han två dagar innan fått 
uppehållstillstånd. Han bor inneboende hos en svensk familj, har ordnat jobb 
och drömmer om att utbilda sig till frisör. Den berättelse han återger präglas 
förmodligen i någon mån av det nyligen erhållna uppehållstillståndet; den är 
alltigenom ljus, präglad av möjligheter och framtidstro snarare än hinder och 
hopplöshet. Han inskärper det egna ansvaret flera gånger under intervjun; 
man måste ta sig fram av egen kraft, ta kontakt, vara öppen – då ”släpper 
svenskarna in.” Det är en bild av ”det svenska” som återkommer i flera av 
intervjuerna. ”Om man tar första steget och närmar sig svenskar, så bjuder 
de oftast tillbaka”, menar en ung kvinna i intervjun. 

Asylsökandets tillfälliga karaktär kan naturligtvis uppresa hinder för mö-
ten och nya kontakter. Man undviker att binda sig vid eller bekanta sig med 
andra på grund av den osäkra situationen. På samma sätt undviker andra att 
bli känslomässigt engagerade eller bli närmare bekanta med asylsökande – 
man vet ju inte hur länge de kommer att finnas här (Brekke 2004:38). 

För barnens vidkommande finns ett stort behov av att umgås med jämn-
åriga för att utvecklas och må bra. Kamratkontakter har visat sig ha en stor 
betydelse för barns sociala utveckling (Hadodo & Åkerlund 2004:29). 
Knappt hälften av barnen i enkätintervjuerna uppger att de har egna kamrater 
eller kontakter med barn utanför familjen. Skolan är för många barn den 
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enda mötesplatsen med människor och jämnåriga utanför familjen. De flesta 
fritidsverksamheter kostar pengar, vilket stänger ute de allra flesta asylsö-
kande – barn och vuxna - från exempelvis idrott, som annars kan främja 
möten och kontakter mellan människor (Peterson 2000). Bristen på pengar är 
ett reellt och påtagligt problem för många – även om det inte tas upp spon-
tant under intervjuerna. När det någon gång nämns är det är det med en ur-
säktande ton och många omsvep: ”Vi är tacksamma över att vara här, om det 
bara vore vi, skulle det fungera bra – men barnen!” 

En lång väntan kan försvåra förutsättningarna för både barns och vuxnas 
sociala liv. Ju längre tid som går med ensamhet och få sociala kontakter, 
desto svårare blir det att bryta mönstret. En ung kvinna som bor med sina 
föräldrar beskriver det som att man med tiden bygger upp ett motstånd mot 
att träffa nya människor. Det gör att man undviker att söka upp nya miljöer 
och nya möten. 

Du vet, jag blir ju rädd att träffa nytt folk. Jag är ju van här [på Integra min 
anm], jag trivs här och känner mig trygg, jag känner igen dem och vet hur de 
fungerar här. Det blir svårt för alla tre att komma på en ny plats med nytt 
folk. 

Vi har upplevt så mycket hemskheter i våra liv. För mamma och pappa som 
inte förstår så mycket svenska så blir det svårt. Man blir ännu mer orolig när 
man inte förstår.   

 
En man från Libanon berättar om hur den långa väntan brutit ned honom 
mentalt. Han menar att väntan och den medicin han tar mot sin depression 
trubbar av känslorna och man blir oförmögen att känna glädje och kärlek, 
sexlusten försvinner och man blir trött och nedstämd. 

- Tänk om det kommer en fin tjej, som kommer nära och tycker om dig. Men 
du har inga känslor. Mot henne. Varma känslor mot henne. (Informanten) 

- Orkar man inte med det? (Jag) 

- Nej. Och det är den här medicinen också som förstör det. Du vet, man däm-
par känslorna. Alla tankarna blir likadana. Plus att jag gick upp i vikt 7-8 
kilo. […] Man tappar sexlusten, allting. Alltså, det börjar kännas som om jag 
inte är en kille. Jag börjar bli rädd för det också. För jag kommer i framtiden 
vilja skaffa familj, men kanske inte kan. Och jag är mycket rädd om det. 
Kommer de tillbaka, de där känslorna? (Informant) 

 
Relationer och kontakter med andra människor, någon att prata med och lita 
på, har stor betydelse för den upplevda hälsan. En lång väntetid och sviktan-
de hälsa kan medföra att man inte orkar vara social, vilket i sin tur kan på-
verka hälsan i en negativ spiral av isolering och depressioner. 
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4. Skola för de väntande barnen 

Sedan 1 januari 2002 har asylsökande barn och ungdomar upp till 19 år 
samma rättigheter till förskola, förskoleklass, särskola, skolbarnomsorg och 
utbildning i grund- och gymnasieskola som andra barn i Sverige. Barnen har 
dock inte skolplikt. Det är upp till vårdnadshavarna att ansöka om plats för 
barnen och kommunens plikt att erbjuda undervisning. Målet är att de asyl-
sökande barnen ska kunna börja skolan så fort deras individuella situation 
tillåter det och senast en månad efter ankomsten till Sverige. Undervisningen 
ska utgå från den enskilda elevens förutsättningar och behov. De första två 
tre terminerna måste i regel specialanpassas (Asylsökande barns skolgång 
2004:19). Vad det egentligen innebär är emellertid en aning oklart. I prakti-
ken kan det innebära att undervisningen tidsmässigt blir mindre omfattande 
än den för andra barn (Asylsökande barns skolgång 2004:19). 

Det saknas ett uttalat syfte i lagstiftningen att asylsökande elever ska in-
tegreras med andra elever. Hur skolvardagen och undervisningen ska se ut är 
oreglerat på nationell nivå. Kommunerna får fritt utforma skolform för asyl-
sökande barn och ungdomar. Innehåll och utformning skiljer sig följaktligen 
åt mellan olika kommuner och olika skolor (Asylsökande barns skolgång 
2004:12:19). I en del kommuner erbjuds asylsökande barn en helt separat 
verksamhet, som finansieras genom Migrationsverket. Skälet anges vara 
ekonomiskt, samt anpassat till det faktum att omkring 90 % av barnen kom-
mer att utvisas. I andra kommuner slussas asylsökande ungdomar och barn 
direkt in i ordinarie klasser. Hos några strävar man efter att åstadkomma så 
etniskt och kulturellt homogena klasser som möjligt, för att undvika konflik-
ter och skapa goda förutsättningar för inlärning. Hos andra vill man i stället 
främja integration genom att sätta samman en så heterogen samling ungdo-
mar som möjligt (Vid sidan av eller mitt i? 2005:37). Hur de olika formerna 
fungerar för inlärning, integration, barnens välmående och hälsa är inte 
mycket undersökt. 

Skolans betydelse 
Skolans betydelse för barn i asylhanteringen har uppmärksammats och en 
ökad medvetenhet om vikten av sysselsättning även för barnen präglar de-
batten (”Skolan är det bästa jag har!” 2007, Lennartsson 2007). 

I intervjuerna påpekade flera föräldrar att de värdesatte barnens möjlighet 
till skolgång. Några bedömde det som helt avgörande för barnens hälsa och 
välbefinnande. En pappa menade att ”det betydde allt” att sonen blev skol-
placerad under en tid då familjen levde gömd. Förskola och skola spelar en 
viktig roll i alla barns liv och utveckling. En god läromiljö främjar hälsa och 
välmående. Skolan har förutsättningar att skapa kontinuitet och förutsägbar-
het i barnens vardagsliv och länka deras tidigare vardag till den nuvarande. 
Det kan ge trygghet och gynna självkänslan genom delaktighet, tillit, opti-
mism och förmedling av framtidshopp. Dessutom kan den fungera som ett 
andrum när den övriga tillvaron präglas av ovisshet och väntan (jfr Hadodo 
& Åkerlund 2004:21, Löwén 2006). En väl fungerande skola innebär trygg-
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hetsskapande rutiner och meningsfull aktivitet i vardagen. Skolan ger barnen 
kunskaper och redskap för att hantera livet och vardagen även på fritiden – 
inte minst språkkunskaper. I enkätintervjun med barnen som genomfördes av 
introduktionsenheten i Uppsala, berättade barnen som skulle introduceras i 
skolverksamheten om sina förväntningar på skolan.  Förväntningarna ställ-
des i relation till erfarenheterna från skolan i ursprungslandet, i de fall såda-
na fanns. Tidigare skolupplevelser var varierade; ett par barn uppger att un-
dervisningen i hemlandet var lätt och skolan rolig. Andra beskriver en skol-
vardag präglad av tristess eller stränga lärare. ”Lärarna brydde sig inte om 
mig” säger en pojke från Iran. Rasterna var svårast; lärarna skrek och elever-
na fick stå på ett ben en lång stund utanför skoldörren. När barnen nu stod i 
begrepp att introduceras i den svenska skolan, påpekade flera av dem att 
svenska språket var särskilt viktigt att lära sig. Förväntningarna tycks gene-
rellt sett vara mycket höga och positiva – genom skolan öppnas möjligheter 
att göra framtiden till sin. ”Skolan här känns bra. Jag vill lära mig allt, alla 
uppgifter jag får. Det är viktigt att kunna lärarens namn och vad som ska och 
inte ska göras här” säger en flicka född -98 från Bangladesh. En pojke från 
Bosnien vill lära sig ”allting som finns i hela världen, ju mer desto bättre”. 
”Att jag blir bättre, så jag kan få ett viktigt jobb typ som man tjänar bra på 
och som är roligt”, svarar en flicka född -90 från Ecuador. En pojke från 
Syrien vill lära sig rita mer så att han kan bli något inom det i framtiden. Det 
är uppenbart att skolan uppreser förväntningar och drömmar om framtiden. 
När skolan på det sättet fungerar som en katalysator för fantasi, kreativitet 
och framtidsplaner, är den också identitetsskapande. 

För många asylsökande barn är skolan den enda arenan för att möta både 
jämnåriga barn och utomstående vuxna. I en avhandling om asylexistensen 
villkor och barns meningsskapande, pekar Åsa Löwén på att asylsökande 
barn främst finner trygghet genom relationer (Löwén 2006:132). Ett givande 
och trygghetsskapande möte med utomstående vuxna och barn förutsätter 
emellertid att skolpersonalen har en förståelse för och inblick i de asylsökan-
de barnens specifika situation och i de villkor de lever under. En tid präglad 
av globalisering och kulturell komplexitet uppreser nya dilemman. Hur för-
håller man sig till de barn som kanske inte får stanna? Maria Appelqvist fann 
i delar av sin studie av mottagandesystemet tecken på bristande insikt om 
asyltidens och temporalitetens villkor och statusskillnader mellan barn med 
uppehållstillstånd och asylsökande barn (Appelqvist 2005). 

I enkätintervjuerna svarar en pojke ”fröken i skolan” och en flicka svarar 
”några lärare” på frågan om de har någon vuxen att prata med vid problem, 
vilket tyder på trygghet i skolmiljön, åtminstone i förhållande till skolperso-
nal. Men samtidigt som behoven av särskilda insatser ökar med antalet barn 
med traumatisk flyktingbakgrund, minskar skolans resurser för barnhälso-
vård. 

Problem i skolan 

Det är en katastrofsituation. Efter två år ville min pojke inte träffa andra 
människor, inte prata med läraren, ville inte prata med kompisar. Jag tänker 
det är en katastrofsituation. Han vill inte gå i skolan, vill inte äta [ohörbart], 
utan kollar på köttet, och säger ”nej”. Jag säger ”du äter, du äter!” Skriker 
och försöker tvingar honom – efteråt kommer det kräks från honom. […] Jag 
kommer till Sverige! Jag kommer inte till Afrika, arabiskt land eller något 
annat land. Jag kommer till ett kristet land! 
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Förtvivlan hos paret är stor när pappan berättar. Deras son är ett av de många 
asylsökande barn i Sverige som uppvisat uppgivenhetssymptom de senaste 
åren.13 Pojken – vi kan kalla honom Edward - var i tonåren och gick i en 
introduktionsklass för asylsökande barn i Västmanland. Den kvinnliga lära-
ren var muslim, liksom majoriteten av eleverna i klassen. Edwards familj var 
kristen, men så småningom kom han att anamma muslimska matvanor, som 
de flesta av hans klasskamrater. Han vägrade exempelvis att äta griskött. 
Konsekvensen blev att läraren nekade pojken att äta muslimsk mat, med 
motiveringen att han inte var muslim. I hemmet försökte familjen få honom 
att äta griskött, därför att han tillhörde en kristen familj. Edward kräktes – 
och svalt. 

Skolan är inte bara platsen för kunskapsinhämtning. Det är också en arena 
för möten mellan barn, ungdomar och vuxna, mellan skilda kulturer, värde-
system och samhällsstrukturer i form av mer eller mindre uttalade och med-
vetna värderingar, hierarkier och kategoriseringsprinciper, som inverkar på 
barns identitetsbygge, på känslan av tillhörighet eller utanförskap, på um-
gänge och kamratrelationer. Några föräldrar i underökningen oroade sig för 
att barnen hamnade utanför gemenskapen med jämnåriga eller blev utsatta 
för mobbing. En flicka född 1998 beskriver i enkätintervjun att det är: 

kul i klassen men inte på Fritids. Det finns ingen som kan leka med mig. Min 
syster vill inte leka med mig här. Jag har två kompisar på fritids, men när jag 
kommer lämnar de mig.  

 
Skoltiden är för de flesta långt ifrån bekymmersfri. Här finns barn som ham-
nar i kläm mellan tilldelade och självupplevda kulturella identiteter, föräldrar 
som uttrycker maktlöshet, misstro mot lärare och andra grupper och rädsla 
både för utanförskap och alltför stark påverkan. Några föräldrar uttryckte i 
intervjuerna också frustration över att man saknade inblick i skolan, att man 
inte visste vad barnen lärde sig och hur saker och ting fungerade. Frågeteck-
nen var många, man kände sig otrygg och önskade mer information från 
skolan. En samverkan med föräldrarna, där föräldrarna både informeras och 
blir delaktiga i skolarbetet, är av mycket stor betydelse. En familj upplevde 
skolan som väl fungerande, men i takt med att deras asylärende drog ut på 
tiden, växte också frustrationen hos barnen över att bli kvar i introduktions-
klassen. Medan andra barn kom och gick och passerade introduktionen just 
som en introduktion, blev de kvar i ett tillstånd som upplevdes som stillastå-
ende och ovisst. Barnen upplevde ett starkt utanförskap både i relation till de 
”svenska” barnen och till de andra asylsökande, som alla tycktes ha kortare 
väntetider. 

Risken att förberedelseklasser och IVIK verkar segregerande finns natur-
ligtvis. I synnerhet i de fall där verksamheten bedrivs mer eller mindre av-
skild från övriga skolan, är förutsättningarna för integration dåliga. Många 
föräldrar är oroliga över att deras barn träffar för få svenska elever (jfr Vid 
sidan av eller mitt i? 2005:45). Man kan naturligtvis vända på det och fråga 
sig om inte övriga elever och skolpersonal förlorar på de tillfällen till möten, 
mångkulturell reflektion och språklig kompetens som mötet med de asylsö-
kande barnen skulle innebära. 

Å andra sidan finns flera fördelar med förberedelseklasserna och IVIK. 
Klasserna är små och stödet och engagemanget från lärarna ofta stort. Det 
ger förutsättningar för ett stöd man som elev annars troligen skulle sakna. 

                                 
13 Enligt SOU 2005:2 fanns i Sverige under perioden 1 januari till den 30 april 2005 424 fall 
av barn med uppgivenhetssymptom. 
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När jag frågar två av kuratorerna på ett IVIK program där flera asylsö-
kande flyktingungdomar går för att läsa in grundskolan, om stämningen 
bland eleverna på programmet, svarar de att det är vanligt med konflikter. 
Min fråga föranleddes av att intervjun tidigare avbröts, då en kvinna ryckte 
upp dörren och påtalade att nu var det bråk på gång. Den ena av kuratorerna 
fiskade genast upp mobilen och försvann ut i korridoren, och den andra följ-
de snart efter. Jag fick senare veta att det den här gången rörde sig om ett 
”korridorbråk” mellan killar. Det är vanligt med missuppfattningar, menar 
kuratorn som återkommer till mig. Att sakna ett gemensamt språk som alla 
behärskar till fullo kan ställa till det; betydelseglidningar, missförstånd och 
hårda ord är vanligt. Man testar hela tiden språkets gränser och tar till kraft-
uttryck vars innebörd man inte förstått. 

Det sista läsåret har det varit mycket bråk på skolan; två knivhuggningar, 
sparkar och slag. Många av eleverna är labila och aggressiva, menar hon; 
”det är som att släcka en lampa”. När jag frågar vad bråken beror på, hänvi-
sar hon till de djupt rotade konflikter mellan skilda etniciteter som ungdo-
marna kan ha med sig från sina ursprungsländer och familjer. 

”Det kan röra sig om olika folkslag som hatar varandra i sitt hemland, det 
förändras inte för att de kommer hit”, säger hon. Problemen blir svårare av 
att konflikterna ofta utsträcker sig till att omfatta hela familjer; ”släkterna 
eldar på”, berättar min informant. Det är svårt att få eleverna att nå förlik-
ning och samförstånd, när oenigheterna backas upp av deras föräldrar och 
syskon. En pojke tog med sig sin pappa, utrustad med ett järnrör, för att 
misshandla en annan elev. Jag frågar vad skolan gör för att hantera sådana 
utökade konflikter och kuratorn berättar att man brukar försöka diskutera 
saken med föräldrarna. Reaktionerna brukar då vara medhåll och samför-
stånd – men det är spelat; ”Föräldrarna tas in, småler och nickar – men fort-
far att lösa konflikter på sitt eget sätt”. 

Här finns naturligtvis en uppenbar risk för kulturalisering. Bråk mellan 
elever tolkas som uttryck för etniska konflikter och osämja förstås mot bak-
grund av elevernas kultur och familjernas härkomst. Ett slagsmål som i en 
etniskt svensk klass troligtvis skulle bemötas och hanteras som grundade i 
individuella problem eller motsättningar, blir bland invandrarbarnen uttryck 
för etniska relationer och kulturella konflikter. Därigenom riskerar man att 
inskärpa ett utanförskap och en annorlundahet i förhållande till den svenska 
normen, som i förlängningen kan leda till en allt skarpare gränsdragning 
mellan ”oss” och ”de andra”. På samma sätt hämtas förståelsen av pojkars 
och flickors konflikter också ur stereotypa föreställningar om kön. ”Är det 
alltid killar som bråkar?” frågar jag. Men nej, det händer att även flickorna 
går till handgripligheter. För inte länge sedan fick skolan ingripa i en mycket 
infekterad konflikt mellan två tidigare väninnor, som slogs på skolan. Deras 
konflikt tolkas ändå i termer av skitprat och intriger. 

Flickor är specialister på att – pojkar tar lätt till nävarna, tar till våld – flickor 
pratar bakom ryggen på varandra. […] De har ett spel som är otroligt.  

 
På ett sätt menar hon att det är lättare att hantera våldet än de mer subtila 
förtrycksmekanismerna som flickorna sägs ägna sig åt. Skolan har en policy 
att alltid anmäla våldshandlingar till polisen. Skuldfrågan får då redas ut av 
någon utomstående och skolan fokuserar på att få eleverna att lyssna på och 
förstå varandras versioner av historien.  

I hanteringen av situationen ligger den paradox som drabbar all verksam-
het som syftar till att eftersträva mångkultur när kulturellt definierade bete-
enden kommer i konflikt med värderingar som i sig också är grundade i väs-
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terländsk kultur. Vad gör man när företeelser och beteenden som definieras 
som kultur kommer i konflikt med de egna värderingarna och skolans poli-
cy? (jfr Runfors 2003:129). Var går det mångkulturellas gränser? Som Ann 
Runfors visat i sin avhandling, leder viljan att motverka marginalisering och 
utanförskap i förlängningen ofta till det omvända; invandrarbarn uppmärk-
sammas för det de inte är i förhållande till en dominerande svenskhet (Run-
fors 2003:229). 

Att förneka de problem som kuratorerna berättar om vore emellertid att 
ogiltigförklara pedagogernas och övrig skolpersonals erfarenhetsbaserade 
kunskaper och tolkningar av en situation som många gånger är problematisk, 
och den kompetens som dessa yrkesgrupper besitter. Man riskerar också att 
förneka de mycket speciella och många gånger svåra villkor som denna 
grupp av barn och ungdomar lever under. Den undersökning om sent anlän-
da barns skoltid som Myndigheten för skolutveckling genomförde 2005, 
visade att många barn och ungdomar verkligen upplever en otrygg situation i 
skolan (Vid sidan av eller mitt i? 2005:27). Nära en tredjedel av eleverna 
uppgav att de hade blivit mobbade av andra elever och över hälften av dem 
tyckte sig ha blivit orättvist behandlade av lärare. De upplevde oftare att 
tempot var för högt i skolan och att de i för hög utsträckning fick klara sig på 
egen hand och inte fick den hjälp de behövde av läraren (ibid:29).  

Kanske bör de problem som kuratorerna upplevde och som härleddes till 
konflikter baserade på kultur, i högre grad tolkas och förstås utifrån transitsi-
tuationens villkor och de svårigheter som ofta förknippas med denna. 

Strategier för framtiden 
Det pekar på en viktig förutsättning att ta hänsyn till vid utformandet av 
undervisning för asylsökande barn skolpersonalen: Att skolpersonalen har 
kunskap dels om den speciella situation man befinner sig i som asylsökande, 
och dels besitter interkulturell kompetens och insikter i integrationsarbete. 
Kännedom om de villkor flyktingbarnen lever under hos skolpersonal och 
andra de kommer i kontakt med, kan bidra till att de får stöd och hjälp som 
gör skillnaden mellan uppgivenhet och framtidstro.  

Med utgångspunkt i de önskemål som asylsökande framförde i intervjuer-
na, och de erfarenheter av skolan som man delgav mig, ska jag i det följande 
skissa på några förutsättningar för en god skola för asylsökande barn och 
ungdomar i Sverige. 

Individanpassad undervisning 
Förutsättningarna och utgångspunkterna för de barn och ungdomar som 
skolplaceras i väntan på asyl är mycket varierande. Medan några barn kom-
mer från högutbildade familjer och har god studievana sedan tidigare, har 
andra barn och ungdomar ingen eller endast en vag aning om vad skolan 
innebär. Beroende av vad man upplevt i samband med flykten och hur famil-
jesituationen ser ut är man också olika mottaglig för undervisning. Oro för 
framtiden, mardrömmar, rädsla, magont och huvudvärk är vanliga symptom 
hos asylsökande barn och kan förhindra en effektiv inlärning, liksom en 
pressad boendesituation eller en orimlig ansvarsbörda i familjen kan uppresa 
hinder för skolgången.  

För att stärka individen krävs ett bemötande som ser till och tar fasta på 
barnets inneboende resurser och styrkor (Löwén 2006). För barn som saknar 
studie- eller skolvana kan det handla om att uppmärksamma och uppvärdera 
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erfarenheter och färdigheter från tidigare. Det förutsätter i sin tur en flexibel 
och individanpassad undervisning, där eleven både kan känna stolthet och 
växa med de kunskaper han eller hon redan besitter, och samtidigt ställas 
inför rimliga utmaningar. Den individanpassade undervisningen är kanske 
särskilt viktig med tanke på osäkerheten kring barnens framtid. Svensk skola 
är i allmänhet anpassad till vidare studier i svensk skolmiljö. Hur vill de 
asylsökande barnen använda sin skoltid under väntan? Vilka kunskaper har 
man nytta av – både under väntan och i framtiden, oavsett vad den kommer 
att innebära? Hur förvaltar man på bästa sätt tiden i väntan på asyl? 

Naturliga mötesplatser 
För att hindra att barnen stagnerar eller fastnar i introduktionsklasser utan 
kontakt med elever från andra klasser eller skolan i övrigt, är det viktigt att 
man så långt som möjligt skapar kontaktvägar och naturliga mötesplatser 
mellan asylsökande elever och infödda och invandrade svenska elever. 

Kunskaper och färdigheter i svenska språket brukar vara avgörande för 
elevernas placering. Det bygger på föreställningen att integration och delak-
tighet i ett samhälle förutsätter att man behärskar språket. Kanske kan det 
vara värt att fråga sig om inte delaktighet i samhället, relationer och naturliga 
möten med andra också är en förutsättning för att lära sig språket (Vid sidan 
av eller mitt i? 2005:50). 

Asylsökande är naturligtvis också en tillgång i svenska läromiljöer som 
inte bör underskattas. Möten med asylsökande barn och ungdomar bidrar till 
en ökad mångkulturell kompetens. Det ger i sin tur goda förutsättningar för 
ett interkulturellt lärande. 

Interkulturellt lärande 
Möten mellan skilda kulturer är i sig en förutsättning för ett interkulturellt 
lärande. Individualiseringen, globaliseringen och mångkulturaliseringen – 
alla dessa samhällsomvandlingar har bidragit till att förändra skolans roll och 
uppgift. Pedagogiken handlar ju idag generellt snarare om att vägleda skilda 
individers kunskapsbildande, snarare än att lära ut en mängd färdigformule-
rade fakta. Interkulturellt lärande handlar inte om att flykting- eller invand-
rarbarn ska lära sig kommunicera med svenskar eller lära sig hur det funge-
rar i Sverige. Interkulturellt lärande, menar Hanz Lorentz, är ”ett lärande där 
olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap och tankar hos 
olika individer med skild etnisk eller kulturell bakgrund, genom social inter-
aktion och interkulturell kommunikation kan påverka subjektiva uppfatt-
ningar av skilda (kunskaps)fenomen i världen omkring oss” (Lorentz 
2004:15). 

Interkulturellt lärande innebär således att man inte serverar eleverna en 
uppsättning sanningar och objektiva fakta. I stället strävar man efter att hela 
tiden löpande föra in elevernas egna perspektiv, erfarenheter och tänkande. 
Det är ett begrepp som i sin tur ansluter till bildningsbegreppet. Medan ”ut-
bildning” har ett bestämt innehåll av fackkunskaper, syftar bildning till en 
pågående process som påverkar hela människan (Lorentz 2004:16). 

Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är vägledande 
etiska värden som sätts i samband med en interkulturell pedagogik. Det är 
ord som i sig i flera avseenden är kulturellt färgade, och den interkulturella 
pedagogiken riskerar ställas inför samma problematik som en kulturrelativis-
tisk forskning; den bär på en grundläggande självmotsägelse, då viljan att 
jämställa alla perspektiv i sig är ett starkt ställningstagande. Min tolkning av 
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den interkulturella pedagogiken är emellertid att den syftar till reflektion och 
självkännedom. Kulturbegreppet blir centralt i en sådan typ av undervisning. 
Varifrån kommer min hållning i olika frågor? Hur kan man tolka de andras 
reaktioner? Vad betyder min kultur, min bakgrund och mina erfarenheter för 
mina värderingar och ställningstaganden – och vad har påverkat de andras? 
Medvetenhet om den egna kulturen är en grundförutsättning för att lära kän-
na och acceptera andra sociala och kulturella livsmönster och sammanhang. 

Kontakt med föräldrarna 
Flera föräldrar efterlyste i intervjuerna en mer aktiv kontakt från skolorna. 
Samtidigt talade många om att man inte helt och fullt orkade uppbära sitt 
ansvar som förälder, att man inte förmådde sätta sig in i barnens liv eller 
känslomässigt möta deras behov. Ytterligare ett hinder för att engagera sig 
aktivt i skolgången kan vara att man känner sig främmande och frågande 
inför skolsystemet. Tydlighet efterlystes generellt i kontakt med myndigheter 
och samhällsinstitutioner. Vad gäller här? Hur fungerar saker och ting? Vad 
har vi att rätta oss efter? Här finns hos en del familjer rädsla för att skolan 
ska ha ett alltför stort inflytande över barnens fostran när det kommer till 
värderingar och kultur. Andra uttrycker tvärt om oro för att skolan styr för 
lite; det ges inga läxor, man förstår sig inte på pedagogiken, skolan verkar 
”flummig” och föga inriktad på konkreta kunskaper som är användbara i ett 
framtida yrkesliv. 

Det är mycket viktigt att föräldrarna får en tydlig information på sitt eget 
språk och att de har möjlighet att ta kontakt och få svar på frågor. Behärskar 
man inte svenska kan det vara svårt att ringa. Möjligheten att själv komma 
förbi, att mötas ansikte mot ansikte och få träffa dem som dagtid ansvarar för 
barnens undervisning och uppfostran kan kännas tryggare. Möjligheten att 
använda professionell tolk är viktig – och naturligtvis bör man undvika att 
använda barnen som tolkar. Det kan också ge skolpersonalen viss inblick i 
barnens hemförhållanden, vilket i sin tur kan öka förståelsen för barnens 
förutsättningar och villkor. Att en samverkan och ett samförstånd kommer 
till mellan skolan och föräldrarna är därför av stor betydelse. 

Saknas kontakt med föräldrarna finns risk för att de hamnar i underläge i 
förhållande till sina barn och att föräldraauktoriteten undergrävs. Många 
gånger har barnen fler och bättre vägar in i samhället än de vuxna. De lär sig 
språket snabbare och träffar fler människor än de vuxna, som om väntan på 
asyl drar ut på tiden riskerar bli isolerade och ensamma. För att stödja föräld-
rarna i deras roll som ansvariga, krävs en direktkontakt och en dialog om 
barnens skolgång. 

Vad som än händer 
Ett ord som återkommer påfallande ofta när jag i intervjuerna bett asylsö-
kande att tala om hur de önskar att asyltiden kunde te sig, är normal. ”Vi vill 
bli behandlade som vanligt folk”, ”att kunna leva ett normalt liv” eller ”Vi 
vill inte känna oss annorlunda” är vanliga önskemål. Tiden i väntan på asyl 
innebär på många sätt ett undantagstillstånd. Flykten från hemlandet karakte-
riseras av uppbrott från sociala, kulturella och kända sammanhang, av oviss-
het, otrygghet och oförutsägbarhet, av diskontinuitet och förändring (jfr 
Brekke 2004). Utan möjligheten att bryta de villkor som präglar flyktingska-
pet, förblir man i flykt. Om människor alltför länge kvarhålls i en situation 
av ovisshet, där de ständigt påminns om sitt samhälleliga utanförskap, om 
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asyltillståndets tillfälliga karaktär och om bostadens karaktär av utbytbar 
passage, förstärks känslan av förlorad kontroll, av oordning och tröstlöshet. 

Skolan spelar en oerhört stor roll för att upprätthålla en känsla av stabili-
tet, kontinuitet och trygghet. Här kan barn och ungdomar erfara en känsla av 
att bli sedda och erkända som individer och ingå i ett sammanhang, få fasta 
och trygga rutiner och hjälp att förskjuta eventuella tankar på och oro inför 
ett återvändande. Skolan kan ge kunskaper som både hjälper till att hantera 
vardagen här och nu – hur fungerar det svenska samhället och språket – och 
redskap som är användbara i framtiden – kunskap om mänskliga rättigheter, 
kulturkunskap, datavana och så vidare - oavsett vad den bär med sig. Med 
tanke på den stora andel asylsökande om får avslag i sina asylärenden, bör 
skoltiden inte vara enbart inriktad på ett framtida liv i Sverige. Möjligheten 
att överhuvudtaget föreställa sig en framtid är central för hälsan och hur man 
förmår hantera en i övrigt osäker och svår situation. Att känna att tiden tas 
tillvara och att man får någonting användbart med sig från skoltiden, under 
väntan på besked i sitt asylärende, bidrar till att stärka individen. 
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