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Förord 

 
Denna uppsats syfte har varit att ge röst åt individer som kommit ensamma till Sverige för att 
läsaren ska kunna ta del av dessa livsberättelser och själva bilda sig en uppfattning om olika 
livssituationer. Vi vill därför börja med att tacka de tre unga män, som på ett mycket öppet 
och spontant sätt har delgivit oss fragment ur sina liv, trots att ämnet är känsligt och berör 
dem varje dag. Utan ert engagemang för studien hade vi inte fått lärdom av er och perspektiv 
hade gått förlorade. 
 Vi vill också passa på att tacka vår handledare, Sofie G. Karlsson för ditt stöd, 
råd och engagemang i vårt ämne redan från första början. Du har under hela processen varit 
mycket kontaktbar och bidragit till att leda studien framåt. Dessutom har du varit ett stort 
stöd i vårt val av metod och varit positivt inställd till denna. 
 Valet av den narrativa metoden innebär särskilda förutsättningar för 
redovisningen av resultatet. För att ge en rättvis bild av en människas livsberättelse krävs att 
utrymme skapas för att sätta in individen i sin kontext. Därför är resultatdelen i vår artikel 
mer omfattande än den tidskrift vi använt som mall, Critical Social Work, instruktioner 
medger gällande antal sidor. Efter samråd med handledaren har vi bestämt att även förtydliga 
metoddelen på ett mer omfattande sätt än vad tidskriftens ramar medger, då kursens 
lärandemål kräver denna insyn. 
 Vi har valt att arbeta tillsammans för att ge studien ett större perspektiv och en 
bredare analys samt att med hjälp av varandra på ett mer effektivt sätt kunna skriva uppsatsen 
och på så vis får en djupare förståelse och kunskap om vårt ämne. Vi började vårt samarbete 
med att formulera ett avtal angående vårt förhållningssätt, ambitionsnivå, förväntningar, 
tillvägagångssättet samt att under processens gång hela tiden försöka föra en dialog om våra 
åsikter och tankar.  
 Studierna inleddes med att vi gemensamt formulerade vårt problem och 
inringade vårt syfte. Därefter genomfördes en gemensam forskningsöversikt. Vi delade upp 
de artiklar vi fann efter ämnen, läste samt sammanfattade dessa för varandra i dialog för att vi 
skulle ha en bredare kunskap inför våra intervjuer. Båda två var närvarande under 
intervjuerna men vi valde att en av oss hade huvudansvaret under intervjusituationen. 
Däremot bidrog båda till varje intervju genom att aktiv lyssna och komma med följdfrågor. 
Den som genomförde två intervjuer transkriberade en intervju för en jämnare 
arbetsfördelning.  Trots att vi författade olika teoretiska ramar har vi korrekturläst och ändrat 
i varandras delar och därefter genom genomfört hela resultat- och analysdelen tillsammans. 
Under hela processen har vi mestadels arbetat gemensamt eftersom vi anser att det ger en 
bättre helhet och sammanhängande studie. Vi valde att arbeta tillsammans, dels utifrån 
gemensamma intressen och dels för att vi trodde att vi skulle kunna samarbeta samt 
komplettera varandra på ett givande sätt. Nu i slutet av genomförd studie kan vi konstatera att 
dessa tankar stämde samt att vi insett att en gemensamt genomförd undersökning har breddat 
våra kunskaper och perspektiv och att vi har lärt oss mycket av varandra. Vi känner oss 
mycket nöjda med att har valt att arbeta tillsammans.  
 
Ett varmt tack även till familj och vänner för ert tålamod och stöd under en arbetsam period! 
 
Östersund 2 december 2012 
 
 
Karin Källström & Kata Pejakovic 
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Introduktion 

Dagens värld präglas av globalisering och internationalisering, där människor, varor och 

kapital förflyttas över nationsgränserna i en allt större omfattning och i allt snabbare takt 

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002). Globaliseringen påverkar även det sociala arbetets 

praktiker genom förändrade livsvillkor på global och lokal nivå. Sociala problem stannar inte 

längre vid nationsgränserna (Dominelli, 2010). Miljöförstöring, väpnade konflikter och 

fattigdom är några av de sociala problem som bidrar till ett ökande migrationsflöde 

(Dominelli, 2010; Engebrigtsen, 2003). Även miljöförstöring är en anledning till att många 

människor migrerar och beräknas migrera i framtiden. De människor som beräknas behöva 

fly undan miljöproblem inom de närmsta decennierna är få från de delar av världen som har 

orsakat problemen genom sin livsföring. Miljöfrågan är bara en av de sociala problem som 

sätter rättvisefrågan kring migration på sin spets (Dominelli, 2012). 

Det beräknas att cirka en miljon barn lever separerade från sina familjer på 

grund av politiskt våld och krig (Luster, Qin, Bates, Johnson, & Rana, 2008). De allra flesta 

av dessa barn kommer aldrig till västvärlden utan finns kvar i sina hemregioner (Hessle, 

2009). Många barn lever också separerade från hela eller delar av sin familj i och med att 

familjemedlemmar ger sig av från fattiga till rikare länder för att ha möjlighet att försörja sig 

själva och sin familj. Bara på Filipinerna beräknas nio miljoner barn växa upp med minst en 

förälder i utlandet (Parreñas, 2005). En del av de barn som lever åtskilda från familjen är de 

som kommer ensamma till Europa, så kallade ensamkommande barn. Trots detta har det i 

Sverige skett en markant ökning av ensamkommande barn på senare år; från några hundra 

om året för femton år sedan till några tusen årligen i dagsläget (Hessle, 2009; Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Enligt Migrationsverkets officiella statistik beviljades 6109 

ensamkommande barn uppehållstillstånd i Sverige mellan år 2007 och 2011. Under de första 



 6 

tio månaderna i år har 1508 ensamkommande barn fått sitt uppehållstillstånd 

(www.migrationsverket.se). Det finns inget enkelt sätt att definiera ensamkommande barn. Vi 

hänvisar i denna artikel till Hessles (2009) användning av begreppet ensamkommande barn, 

det vill säga: barn som kom ensamma och sökte asyl i Sverige utan att ha vårdnadshavare 

som väntar på dem här. Hessle understryker att definitionen rymmer olika nivåer av hur 

ensamma barnen är, beroende på om de har kommit med eller till anhöriga men saknar legal 

vårdnadshavare eller om barnen är helt utan släktanknytning i Sverige (ibid.).  

Majoriteten av barnen är mellan 13 och 17 år och kommer från Irak, Somalia 

och Afghanistan. En tendens, enligt Hessles (2009) avhandling, är att betydligt fler irakiska 

och somaliska barn har släktingar eller anhöriga i Sverige i jämförelse med barn från andra 

länder. Ensamkommande barn är särskilt sårbara eftersom de är just ensamma (Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Detta visar sig exempelvis i rapporten Barn utsatta för människohandel- en 

nationell kartläggning, där det framkommer att 81 av de 102 barn som kommunernas 

socialtjänster haft kontakt med i misstänka människohandelsfall var ensamkommande barn. 

Av dessa var 31 ensamkommande barn som sökte asyl (Åkerman, 2012).  Det betraktas som 

traumatiskt att befinna sig ifrån sin familj och oron för familjemedlemmarna är stor. Viljan 

till återförening är en återkommande fråga för dessa barn (Engebrigtsen, 2003; Lundberg & 

Dahlquist 2012; Luster et.al., 2008). Flera konventioner betonar staternas ansvar att skydda 

ensamkommande barn (Feijen, 2009). Till dessa hör rätten för splittrade familjer att få hjälp 

att efterforska sin familj och barnens rätt till återförening (Lundberg & Dahlquist, 2012).  

Respekten för familjelivet och olika familjeformer stadgas i en rad 

internationella konventioner (Lundberg, 2010; Wilmsen, 2011). Tillgången till familjen är en 

viktig del av människors välbefinnande och möjlighet att utvecklas i ett samhälle. Den anses 

vara samhällets sociala byggsten och en länk mellan samhället och individen (Wilmsen, 

2011). Barnets möjligheter att återförenas med sin familj hänger samman med innebörden av 
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familjebegreppet. Begreppet familj definieras på olika sätt och har varit föremål för 

omfattande sociologisk forskning, till vilken vi återkommer i senare avsnitt. Sociologiska 

definitioner och juridisk text skapar normer kring hur en familj bör se ut (Levin, 1999). Enligt 

Foucaults teori om makt och kunskap är vår sociala verklighet konstruerad och makt och 

kunskap står i ömsesidigt beroendeförhållande till varandra (Giddens, 2007).  Genom makt 

och kunskap skapas förgivet tagna sanningar. Dessa tankegångar har även inspirerat 

postkoloniala studier (Eriksson et.al, 2002). Postkoloniala teorier syftar till ett synliggörande 

av dessa ”sanningar”, som skapats utifrån västerländsk dominans i en värld som präglats av 

kolonialismen (Young, 2009) vilket även skulle kunna återspeglas i definitionen av 

familjebegreppet. Post i det postkoloniala hänvisar till att dagens samhällen, människor och 

institutioner fortfarande lever i kolonialismens skugga, vilket exempelvis återspeglas i 

internationell rätt (Pahuja, 2005). Inverkar detta på ensamkommande barns situation och 

möjligheter att återförenas med sin familj?  

Efter genomförd forskningsöversikt kring hur frågan om familjeåterförening för 

ensamkommande barn behandlas, visar det sig att familjebegreppet sällan problematiseras. 

Sociologer har en viktig roll i skapandet av definitioner och det är främst vita, västerländska 

sociologer som har ägnat sig åt ämnet familj. Varje gång de uttrycker sig om begreppet familj 

påverkar det samhället. Förståelsen av familjebegreppet kan förändra och förändrar våra liv 

och relationen till varandra. De som har makten att definiera sätter också upp villkoren för 

hur den sociala verkligheten ska förstås (Engebrigtsen, 2003). Många sociologer tar 

existensen av den objektiva sanningen om vad som utgör en familj som en förgivet tagen idé 

(Bernades, 1999). Att definiera familjen bidrar till skapandet av normer utifrån just denna 

definition, även om detta inte är avsikten. Ett begrepp normaliseras och därmed upplevs 

andra definitioner som avvikande. Tidigare sociologisk forskning har främst uppmärksammat 

vita, medelklassfamiljer med föräldrar och två barn (Levin, 1999).  
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Idag har familjebegreppet på många sätt anpassats efter förändringar i samhället såsom 

ökande skilsmässotal och kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Detta har bidragit till att 

familjebegreppet blivit mer flytande (Johansson, 2009). Problemet är dock att hänsyn inte tas 

till alla samhällsförändringar, som exempelvis ensamkommande barns migration. I de artiklar 

vi har funnit som behandlar området ensamkommande barn och familjeåterförening har 

författarna i hög grad utgått från lagstiftarens definitioner, utan reflektioner kring barnens 

subjektiva upplevelser av familjen.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur några unga vuxna, som kommit till 

Sverige som ensamkommande barn, resonerar kring begreppet familj och familjeåterförening 

och spegla deras definition mot lagstiftningens. Frågor vi vill få är: Hur beskriver de sina 

erfarenheter av familj och familjeåterförening? Vilka räknar de som tillhörande sin familj? 

Hur passar deras berättelser ihop med rådande lagstiftning kring familjeåterförening? Studien 

har en kritisk postkolonial ansats och utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att 

kunna ta tillvara deltagarnas tankar om vad som utgör en familj och med hjälp av deras 

livsberättelser lyfta in dessa definitioner i kunskapsproduktionen.  

 

Avgränsning 

Även om artikeln vill spegla deltagarnas familjedefinition mot lagstiftningens, innebär det 

inte att studien försöker ge en komplett juridisk översyn av internationell och nationell rätt på 

området. Relevanta lagrum har lyfts in för att ge läsaren en generell inblick i frågan men 

lagstiftningen ska snarare ses som exempel på de institutioner och praktiker som påverkas av 

förgivet tagna definitioner som möjliggör diskussion kring de enskilda livsberättelserna. 

 Omfattande forskning har genomförts kring ensamkommande barns tillvaro, 

psykiska hälsa och olika skyddsfaktorer. Vi kommer inte närmare beröra psykologiska 

aspekter utan nöjer oss med att konstatera att ett flertal studier visar på att oron för 
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familjemedlemmar och dess negativa effekt är väldokumenterad hos denna grupp (Hessle, 

2009; Luster et.al., 2008; Lundberg & Dahlquist, 2012; Wilmsen, 2011). Samtidigt är inte 

återföreningsprocessen okomplicerad utan kan ge upphov till blandade känslor för barn och 

familjer (Luster et.al., 2008). Vi ser alltså inte familjeåterförening som en universallösning på 

de problem dessa barn har att handskas med. 

 Studien bygger på intervjuer med tre unga män, som alla härstammar från 

Afghanistan. Ambitionen har inte varit att undersöka personer med så lik bakgrund som 

möjligt. Däremot återspeglar detta den bild Hessle (2009) redogör för vad gäller vilka 

grupper som kommer helt ensamma till Sverige idag. Vi ser varje människa som unik och 

intervjupersonerna är främst representanter för sig själva.  

Artikeln berör inte intersektionella frågor då fokus för studien har varit ett 

postkolonialt perspektiv på familj. Intersektionella teorier syftar till att studera hur kategorier 

som exempelvis kön, klass, etnicitet och nationalitet samverkar och skapar hierarkiska 

positioner (de los Reyes & Mulinari, 2010). En intersektionell analys av livsberättelserna 

skulle bidra till en bredare förståelse av deltagarnas komplexa liv. Dock ryms denna inte 

inom ramen för denna studie men skulle kunna vara relevant för vidare forskning. 

  

Det koloniala arvet och dess roll för den sociala konstruktionen av familj 

Innan vi går in på definitionen av familj och dess betydelse i rådande lagstiftning är ett kort 

nämnande och motivering av våra teoretiska ansatser i denna kontext nödvändig.  Som 

tidigare nämnt visar en mängd forskning att de globala maktstrukturer som rådde under 

kolonialtiden, där det som idag brukar omnämnas västvärlden lade stora delar av världen 

under sitt styre, lever kvar och påverkar den värld vi har idag (Loomba, 2005; de los Reyes & 

Mulinari, 2010). Postkoloniala forskare menar att genom att kunskapsproduktionen, och 

därmed förståelsen av världen, domineras av ett västerländskt synsätt, normaliseras en viss 
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given världsordning. Alternativa sätt att förstå världen nedvärderas genom att den 

normaliserade bilden kopplas till utveckling, modernitet och mänsklighet (de los Reyes & 

Mulinari, 2010). Västerländsk kunskap har traditionellt varit organiserat i ett dikotomt system 

där den europeiska moderna självbilden har skapats genom speglingen i ”den Andre” 

(Young, 2009). Hegemonin och makten att naturalisera bilden av ”de Andra” lever kvar i 

dagens institutioner och praktiker eftersom de formades under den koloniala epoken (Pahuja, 

2005).  Postkoloniala studier lägger fokus på de maktförhållanden som ligger bakom det vi 

ser som mänskliga sanningar och främjar och synliggör pluralistiska alternativa kunskaper 

(de los Reyes & Mulinari, 2010; Young, 2009).  

Vi anser att en postkolonial studie som berör ensamkommande barn kräver att 

dagens migrationsströmmar i sig problematiseras. Anledningarna till varför enskilda 

människor bryter upp från sitt hemland är, som vi tidigare berört, många. Dock finns det 

strukturer på global nivå som påverkar dessa individuella livsval. Parreñas (2005) visar på 

hur ökningen av transnationella familjer hänger samman med bristen på resurser i de forna 

koloniserade staterna och efterfrågan på arbetskraft i de forna kolonialmakterna.  Denna 

sociopolitiska realitet hänger samman med en global orättvisa där vissa nationer förlorar 

makten att sätta sin egen dagordning genom exempelvis de strukturanpassningsprogram, som 

drabbat länder som lånat pengar av International Monetary Fund och Världsbanken vilket 

under de senaste decennierna har lett till förändrade förhållanden på lokal nivå genom 

privatiseringar och förändrade insatser från de enskilda staterna. De nya förhållandena är en 

av push-faktorerna till att människor söker sig till anställningar i USA och Europa för att 

kunna försörja sin familj. Med en postkolonial ansats blir det, för vår studie, inte bara viktigt 

att fråga sig vilka orsaker som finns bakom dagens migrationsströmmar, om alternativa 

berättelser kring familj finns och vad ensamkommande barn själva definierar som sin familj. 

Det blir även relevant att sätta den dominerande definitionen av begreppet under lupp. 
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Ett postkolonialt fokus har sin grund i ett socialkonstruktivistiskt sätt att betrakta den sociala 

verkligheten. Socialkonstruktivism innebär, mycket förenklat, att allt vi upplever är 

konstruerat i en viss kontext vid ett visst tillfälle, samt att kunskap är ett sätt att begripliggöra 

vår omvärld (Wenneberg, 2001). Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv motsäger sig 

essentialistiska idéer om en objektiv sanning. Föreställningar om familjen skapas i ett socialt 

samspel (Johansson, 2005). Genom att acceptera möjligheten till många unika sanningar 

hjälper deltagarnas berättelser om familjen oss att synliggöra alternativa sanningar och 

ifrågasätta idén om en objektiv sanning. Detta perspektiv med en postkolonialt ansats ger oss 

redskap att ställa våra egna perspektiv åt sidan och söka andra möjliga alternativ för att 

möjliggöra en mer komplex tolkning av det samhälle vi lever i.  

 

”Familjen” 

I detta avsnitt inleder vi med att redovisa för den sociala konstruktionen av familj för att 

därefter förtydliga begreppets mångfald. Detta förtydligande ligger sedan till grund för att vi, 

utifrån våra intervjuer, kritiskt ska kunna analysera och föra en diskussion om vilka 

definitioner våra intervjupersoner själva relaterar till.  

 

Familj formas och skapas 

Familjen syftar på en grupp människor med en biologisk, emotionell och juridisk relation 

(Levin, 1999). Familjen är en social grundläggande enhet för mänskligheten, den viktigaste 

aspekten i människans liv och grunden för att sociala värderingar, traditioner och språk förs 

vidare mellan generationerna (Wilmsen, 2011). Den skapar sociala och ekonomiska 

rättigheter och förpliktelser mellan familjemedlemmar och kan även sträcka sig utanför 

kärnfamiljen till en utvidgad familj, vilket Olwig (1999) redovisar för i sin studie av karibiska 
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transnationella familjeband. Familjens emotionella funktion är att ge individen mening och 

sammanhang i livet (Johansson, 2009).  

De flesta ensamkommande barn tillhör familjer och samhällen med andra 

sociala, materiella och kulturella villkor än de västerländska (Engebrigsten, 2003). 

Acceptansen av individers sociala konstruktion av familjen gör att det finns många 

familjekoncept och inte bara ett (Levin, 1999). Familj är ett fenomen människor skapar, både 

i samspel mellan familjemedlemmar, och i interaktion mellan familj och icke-

familjemedlemmar. Ungdomar som har upplevt emotionellt stöd från olika aktörer, 

exempelvis vänner, kan uppleva en känsla av samhörighet med dessa och på så vis formar 

även vänner deras familj (Luster et.al, 2008; Wilmsen, 2011). Familjebegreppet är dynamiskt 

och förändras över tid (Wilmsen, 2011). Beroende på när och var personer föds får de olika 

erfarenheter av familjeliv.  I samband med avgörande händelser kan en individs bild av sin 

familj ändra form, exempelvis på grund av krig eller död (Bernades, 1999).  

Form, funktion och mening av familjerelationer varierar i en värld präglad av 

migration (Hessle, 2009; Kofman, 2004; Wilmsen, 2011;). Johansson (2009) betonar vikten 

av att lyfta fram hur familjeliv kan se ut, då den mångfacetterade enheten ständigt förändras 

samt följer normer och regler i en värld fylld av makthierarkier. Vidare förklarar Johansson 

individualiseringsprocessen som ett skeende som lett till att familjen i många samhällen idag 

upplevs utgöra en grupp människor med gemensamma mål och intressen. Därmed är 

individen mer autonom, träffar sina egna val och frigör sig i större utsträckning från familjen.  

 

En mångfald av definitioner av begreppet familj 

Tidigare forskare har ur ett samhällsperspektiv framför allt fokuserat på hur familjen ska 

beskrivas. Parson redovisar enligt Bernades (1999) och Giddens (2007) för den funktionella 

innebörden av familjen; den som stabiliserar den vuxna personligheten med hjälp av 
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emotionellt stöd och lär barn de rådande normerna i samhället. Bernades (1999) hänvisar till 

Broderick, som jämför familjen och hushållet och menar att familjen utgörs av personer 

boende i samma hushåll sammanlänkade genom blod, äktenskap eller adoption. Denna 

definition används ofta i vardagligt tal (Bernades, 1999; Eastmond & Åkesson, 2007).  

I västerländska samhällen har kärnfamiljen, det vill säga två vuxna som på ett 

biologiskt eller juridiskt sätt är förenade genom barn, blivit en norm (Eastmond & Åkesson, 

2007). Denna familjeform kan ses som ett steg ifrån den utvidgade familjen (Kofman, 2004). 

Den utvidgade definitionen av familjen omfattar personer som till exempel morföräldrar, 

syskon, morbror, barnbarn och så vidare, det vill säga personer västerländska samhällen 

brukar benämna släktingar eller anhöriga (Wilmsen, 2011). Kärnfamiljen är starkt förankrad i 

det amerikanska samhället men vissa grupper, som är i större behov av den utvidgade 

familjen, hjälper varandra ekonomiskt och socialt i en vidare utsträckning (Gerstel, 2011).  

Transnationella familjer tydliggör släktskapets funktion när familjemedlemmar 

korsar nationsgränserna och familjen splittras (Olwig, 1999). Genom att skapa ekonomiska 

och sociala band till varandra formar människor rättigheter och förpliktelser till varandra 

även över gränserna. Personer skickar exempelvis pengar till sina anhöriga i ursprungslandet 

för att stötta dem ekonomiskt samtidigt som de, genom dagens kommunikationsmöjligheter, 

själva kan få emotionellt stöd från sin familj (Eastmond & Åkesson, 2007).  

 

  
Lagstiftning kring flyktingskap och familjeåterförening 

För att möjliggöra en kritisk granskning av den verklighet ett enskilt ensamkommande barn 

och dess familj ställs inför i Sverige och världen idag krävs en inblick i de rättsregler som 

styr möjligheterna till uppehållstillstånd genom anknytning. Efter en reflektion kring 

mänskliga rättigheter i en postkolonial värld följer en kort genomgång av några centrala 
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internationella och nationella rättsregler som påverkas av den rådande familjedefinitionen 

och möjligheten för ensamkommande barn att återförenas med sina nära anhöriga.  

 

Mänskliga rättigheter, familjen och den kritiska blicken 

Mänskliga rättigheter åberopar universalitet genom att hänvisa till hela mänskligheten 

(Brems, 2009; Osiatyński, 2009). Rättssystemet har utarbetats i ett internationellt system 

dominerat av västerländskt tankesätt och maktövertag (Brems, 2009; Pahuja, 2005). Enligt 

postkoloniala teorier har internationell rätt växt fram under kolonialtiden och därmed färgats 

av denna. Genom att åberopa universalitet tvingades andra tankesystem att inordna sig under 

dessa för att betraktas som mänskliga och tillhörande den moderna världen (Pahuja, 2005). 

Kritik har riktats mot rättigheternas starkt individualistiska perspektiv som inte delas av, 

bland andra, de många människor som lever under mer kollektiva former (Brems, 2009).  

Både i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 16 och i 

konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna artikel 23 understryks rätten 

till familjens enhet i egenskap av naturlig och grundläggande bas i samhället. Trots att 

familjens betydelse fastslås, finns ingen klar definition av begreppets innebörd i internationell 

rätt (Lundberg, 2010). I sin kommentar till FN:s konvention om barns rättigheter 

(Barnkonventionen) artikel 5, som behandlar familjens ansvar för barnen, påpekar FN:s 

barnrättskommitté att Barnkonventionens definition av begreppet familj erkänner mångfalden 

av olika typer av familjegemenskaper, såsom kärnfamiljen eller mer utvidgade familjer och 

att begreppet kan definieras olika i olika konventionsstater (Brandin Berndtsson & Juhlén, 

2008). Möjligheten till olika familjeformer understryks även av FN:s kommitté för mänskliga 

rättigheter i en kommentar till konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter. Här 

betonas att rättighetsarbetet bör utgå från varje konventionsstats egen lagstiftning och praxis, 

kring vilka som betraktas som familj (www.unhcr.org; Lundberg, 2010).  



 15 

Vi kan alltså se att det å ena sidan går att hävda att mänskliga rättigheter är uppbyggda på 

västerländska förgivet tagna värderingar och i allt för liten utsträckning tar hänsyn till 

människors olika sociala, materiella och kulturella villkor (Engebrigtsen, 2003; Pahuja, 

2005). Å andra sidan kan vi, i fallet familjeåterförening, se att definitionerna och reglerna 

kring migration i hög utsträckning lämnas till varje nations suveränitet (Kofman, 2004; 

Wilmsen, 2011). Rätten till familjeåterförening återfinns även den i Barnkonventionen, 

artikel 10 och 22 (Brandin Berndtsson & Juhlén, 2008).  Regelverket kring detta styrs av 

konventionsstaterna och begränsas i allt högre utsträckning i västvärlden. Staternas 

rättssystem är tämligen oförändrade trots att en stor mängd människor idag rör sig över 

nationsgränser (Schiratzki 2005). Så hur ser då den svenska lagstiftaren på familj och 

möjligheten för ensamkommande barn att beviljas familjeåterförening? 

 

Nationell lagstiftning kring familjeåterförening 

Svensk lagstiftning är på många sätt bunden till internationella överenskommelser som 

fattats. Befintlig lagstiftning anpassas efter ratificerade internationella avtal (Lundberg, 

2010). För att vistas i Sverige på lagligt vis krävs idag ett tillstånd, vilket regleras i 

Utlänningslagen (2005:716). Sveriges kontroll av immigranter har historiskt enbart skett 

periodvis och är därmed ingenting förgivet taget (Wikrén & Sandesjö, 2006). Relevant för 

barns möjligheter till familjeåterförening är Utlänningslagen (2005:716) 1 kapitlet 10 §, som 

är en portalparagraf för lagen i sin helhet där det fastslås att fall som rör barn ska ta hänsyn 

till dess hälsa och utveckling och barnets bästa i övrigt (Schiratzki, 2005).   

Möjligheten till familjeåterförening för ensamkommande barn hänger samman 

med vilken typ av uppehållstillstånd barnet har. Många ensamkommande barn har flytt från 

förföljelse, väpnad konflikt eller miljökatastrof och får därmed status som flyktingar, 

alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande och har därmed automatisk rätt till 
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uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kapitlet 1 § (von Schéele & 

Strandberg, 2010). Andra får uppehållstillstånd enligt 5 kapitlet 6 § på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter i egenskap av att vara just ensamkommande. Rätten för den senare 

kategorin att återförenas med sina föräldrar gäller fortfarande enligt internationell rätt men 

detta sker då normalt i hemlandet eftersom barnet inte anses vara i behov av skydd 

(www.migrationsverket.se, temarapport 4: 2010). 

Av de asylärenden som hade avgjorts hos Migrationsverket under januari-

oktober 2012, beviljades 1042 ensamkommande asylsökande barn uppehållstillstånd med 

flykting- eller skyddsgrund och 466 barn på grund av särskilt ömmande omständigheter. Av 

de 1351 ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd 2009 har 132 beviljats 

familjeåterförening. Av de 869 som fick uppehållstillstånd 2007 har 135 anhöriga fått 

uppehållstillstånd (www.migrationsverket.se). 

Det lagrum som styr rätten till familjeåterförening för barn med flyktingstatus 

är Utlänningslag (2005:716) 5 kapitlet 3 § första stycket 4. Här fastslås att uppehållstillstånd 

skall ges till förälder eller annan person som trätt i förälderns ställe. Uppehållstillstånd för 

andra anhöriga beviljas enligt Utlänningslag (2005:716) 5 kapitlet 3 § a och får endast ske när 

synnerliga skäl föreligger. Enligt delbetänkandet Vår anhöriginvandring bör möjligheten ges 

i mycket begränsad utsträckning till anhöriga utanför kärnfamiljen och familjegemenskapen 

bör anpassas efter svenska förhållanden (www.regeringen.se, sid. 207). 

 

Metod 

Artikeln bygger på en induktiv, kvalitativ studie med mål att ge ett helhetsperspektiv och att 

sätta in individen i ett sammanhang (Kohler Reissman, 2008). Undersökningen har en 

postkolonial ansats för att kritisera och ifrågasätta vedertagna uppfattningar och öppna upp 

för ny kunskapsproduktion genom människors livsberättelser, som är en form av den 
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narrativa metoden. Denna i sig förhåller sig kritisk till förgivet tagen kunskap och öppnar upp 

för en dialog som synliggör att skildringar av verkligheten, relationer och normer är socialt 

konstruerade (Johansson, 2005). I denna studie bidrar deltagarnas röster till att bredda 

kunskapen, vilket även är den postkoloniala ansatsens ambition. Vi har valt att använda oss 

av livsberättelser då resonemanget kring familj och familjeåterförening inte enbart kan ses 

som fasta begrepp. Det kräver hänsyn till sammanhang samt till människans unika kontext 

eftersom begreppen är socialt konstruerade och skapar normer. Med hjälp av livsberättelser 

kan vi försöka hitta vändpunkter i människors liv. I vår studie innebär detta att se om och, om 

så är fallet, när och hur dessa tre unga män förändrar sin definition av vad som utgör deras 

familj. Samtidigt är vi medvetna om att ett annat metodval också skulle kunna lämpa sig till 

den här typen av studie. Direkta frågor i en enkät eller en mer strukturerad intervju hade 

kunnat genomföras med fler deltagare, kanske gett mer entydiga svar men även mer 

förenklade. Dessa två metoder hade enligt vår bedömning inte gett lika mycket utrymme till 

komplexiteten i dessa människors liv. Livsberättelser lämpar sig för studier inom socialt 

arbete då den ger plats åt marginaliserade grupper och ser subjektet som en aktiv aktör 

(Johansson, 2005). Därför anser vi att livsberättelser passar för att studera enskilda 

människors förhållande till familjebegreppet i en postkolonial värld präglad av olika former 

av migration. Vi ser våra deltagare som aktiva aktörer med unika erfarenheter som själva 

formar sina definitioner och ger röst åt en grupp som kommit ensam till Sverige. 

  

Genomförande 

Vi har valt att bredda kunskapen kring familj och familjeåterförening utifrån tre individers 

perspektiv. Kriterierna för målgruppen är svensktalande personer över arton år, som vi inte 

har någon relation till, med erfarenhet av att komma till Sverige som ensamkommande 

asylsökande barn och har fått uppehållstillstånd. Intresseförfrågan har skickats ut till 
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gruppboenden utan resultat, varför vi valt att använda oss av bekvämlighetsurval och via 

telefon kontaktat personer vi har haft kännedom om sedan tidigare. Vid intervjun har vi 

använt oss av en tematisk intervjuguide för att få inblick i vilka erfarenheter deltagarna har av 

familj, funderingar kring familjeåterförening samt vilka de räknar till sin familj. Ett 

hjälpmedel för att öppna upp intervjun och deltagarnas funderingar har varit att låta dem 

presentera sig själva och rita en karta över de personer de betraktar som sin familj, för att 

sedan kunna gå in på våra frågeställningar.  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av två mobiltelefoner för att säkerställa 

ljudkvaliteten samt att ingen information går förlorad. För en högre reliabilitet har vi 

korrekturläst varandras transkriberingar med hjälp av den andra ljudinspelningen. Vid 

transkriberingen har vi avidentifierat intervjupersonerna genom att ge dem andra namn och 

avkoda ortspecifika benämningar. Ambitionen har varit att bibehålla personernas uttryckssätt 

i så hög grad som möjligt men felaktiga och upprepade ord har utelämnats när det varit 

nödvändigt för att underlätta läsandet. Efter transkriberingen har vi läst materialet för att få en 

helhetsbild. För analysen har vi inspirerats av Lieblichs modell för narrativ innehållsanalys 

med helhetsperspektiv, som redovisas i Johansson (2005). Varje intervju har analyserats 

enskilt genom att vi först markerat intervjuernas tre teman och därefter valt det vi sett som 

kärnan i den personliga historien. Utifrån detta har selektionen skett av de citat vi anser ger 

berättelsen en rättvis bild utifrån vårt syfte. Vi är medvetna om att vi genom det urval vi gör 

har makten att forma den kunskap som kommer ut av studien och att denna därför påverkas 

av vår egen förförståelse och egna värderingar. För att säkerställa en högre validitet har vi i 

analysens första steg var och en plockat ut de citat som vi ansett återspeglar kärnan i 

berättelserna. Därefter har vi jämfört våra urval för att i en dialog reflektera och bestämma 

vad som ska utgöra den slutgiltiga versionen. Förarbetet ligger till grund för analys och 

tolkning, vilket redovisas i resultatdelen. 
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Etiska överväganden 

Under hela studien har hänsyn tagits till de etiska principer som Kvale och Brinkmann (2009) 

redogör för. De understryker vikten av att forskare ställer sig etiska frågor under hela 

forskningsprocessen samt att syftet och nyttan med studien måste vara större än den negativa 

effekt den kan få för den enskilda personens liv. Vi har redan vid problemformuleringen 

reflekterat över att ämnena berör personerna djupt, då de har erfarit förluster i familjen. Det 

har därför varit viktigt för oss att handskas med materialet på ett respektfullt sätt. 

Livsberättelser ger utrymme för deltagarna att aktivt välja vilka delar av sitt liv de skildrar. 

Detta har lett till kunskapsluckor kring vissa skeenden vid tolkningen av materialet men med 

hänsyn till deltagarnas integritet och frihet att själva välja vad som är relevant utifrån temat 

har det varit nödvändigt att inte pressa fram information. Utifrån ett etiskt perspektiv har det 

varit en utmaning att tolka materialet rättvist då deltagarna inte fått möjlighet att läsa 

transkriberingen samt utveckla och kommentera sina svar i efterhand. Deltagarna har varit 

medvetna om undersökningen och intervjuns innehåll och publicering, att deltagandet är 

konfidentiellt samt att de utan vidare förklaring kan avsluta sitt deltagande, innan de tackat ja 

till medverkan. Efter genomförd intervju i en av deltagarna självvald, trygg miljö har vi ställt 

frågan om intervjupersonen känt sig bekväm med att avsluta intervjun och bli lämnad ensam. 

Intervjuer kring personliga ämnen aktualiserar vikten av forskarens 

medvetenhet om sin roll (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har reflekterat över om vår förmåga 

att härbärgera deltagarnas känslor är tillräcklig för intervjusituationen och beslutat att vi 

genom att komplettera varandra under intervjuerna ökar vår kompetens. Det har förtydligats 

för deltagarna att vi är studenter för att klarlägga att vi inte hade någon terapeutisk roll. Vi 

har försökt att vara ödmjuka och försiktiga med att ställa känsliga följdfrågor. Vi har 

reflekterat över vår inverkan på resultatet av intervju, tolkning och analys. Vi är unga, 

västerländska, kvinnliga studenter i mötet med unga afghanska män med erfarenhet av 
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migration och mottagande i Sverige. Det är dock oundvikligt att den enskilda forskaren alltid 

har inverkan på resultatet (ibid). 

 

Resultat  

Här följer tre livsberättelser, som på olika sätt skildrar personliga erfarenheter av familj och 

familjeåterförening samt vilka deltagarna räknar till familj utifrån intervjumaterialet. Den 

icke-kursiverade texten är våra tolkningar utifrån systematisk bearbetning av materialet. 

  

Hussein, 19 år (intervju 2012-11-13, 49 min 59 sek) 

Hussein kom till Sverige som ensamkommande barn 2008 och går fortfarande i skolan. I 

Afghanistan bodde han med fader, moder och sina tre syskon. Fadern ägde en mataffär och 

familjen hade det gott ställt ekonomiskt. På grund av oroligheter tog de sig till Iran men 

Husseins far blev kvar i Afghanistan efter att ha tagits av talibanerna.  I dagsläget bor 

Hussein med sin mamma och sina tre syskon i en trerumslägenhet efter familjeåterföreningen 

för ett år sen. Fadern lever i Iran och har ansökt om familjeåterförening. 

 

… Vi bodde. Byn… min mamma är från ett annat by. Det är typ… 45 minuter promenad dit. Så att det är några 

byar lite längre bort från det stället vi bodde… och… sen vi har flera syskon till min mamma och pappa och de 

är lite här och där. Fast ändå… då… bror till min pappa, hans familj vi vart… som en familj liksom. Vi vart… 

runt kanske tretton pers totalt. Båda vårt familj och min farbrors familj. Vi var ganska tajta och vår ekonomi 

vart ihop och vi gjorde allting tillsammans och vi firade nyårsdagar och högtider tillsammans och allt detta. Det 

var hur liksom perfekt liv som helst liksom att vi kunde just de dagarna vi vart tillsammans… och liksom… har 

kul tillsammans men så tyvärr nu är det… Jag hade inte valt det för att... Jag hade inte valt det för just min 

egen… framtid att liksom föra bort familjen från dem. Och sen blir så här. Utan jag hade men nu har det hänt 

så. Jag kan inte ångra. Jag ångrar mig så klart men jag kan inte göra så mycket åt… Så att… Man får såna 

problem om man flyttar till ett annat ställe, vilket det är jag har gjort nu. Vi har kommit till Sverige och jag 

förlorat en del saker och jag har fått en del saker… 
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Hussein beskriver sin erfarenhet av familj från barndomen i Afghanistan som perfekt. Han 

minns hur det var att bo nära sin utvidgade familj och den glädje det var att exempelvis fira 

högtider tillsammans med denna, en tid han nu har gått miste om genom uppbrottet från 

hembyn. Hussein visar på en medvetenhet om att migration innebär såväl vinster som 

förluster för familjelivet genom att understryka att den lyckliga gemenskapen fått ett slut: har 

kul tillsammans men så tyvärr nu är det.  

 

Jag kom hit till Sverige… 2008 och kom som ensamkommande flyktingbarn. Då hamnade jag i Göteborg. Det 

var typ nära jul (…) Jag visste inte varför det tog så lång tid och varför det tog sån kortare tid för de andra. Så 

det var ju jätteorolig om min liksom (… ) Om får stanna eller inte. Men däremot så jag börjar här i skolan och… 

börjar spela fotboll och det var min intresse liksom att kunna göra på min fritid och det är saker jag gjorde mig 

lite underlättade den liksom situationen att jag klara mig bättre… och varför jag skaffade mig lite kompisar och 

grejar och vart lite ute på fritiden och spelar fotboll med det laget jag var med. Så att det underlättade ganska 

mycket liksom men sen efter ett tag… då har det gått tio nio månader och då blev jag verkligen orolig liksom. 

Aha nu är det nånting tok som pågår liksom. Det kan vara nånting allvarligt som händer mig. 

 

Hussein berättar om sin första tid i Sverige som fylld av oro där skolan och fotbollen och de 

vänner han får genom dessa, får en central plats för att han ska kunna handskas med den 

ovissa situationen. Dessa strategier ser Hussein som vägar för att underlätta väntan på besked 

om han får stanna i Sverige. Fotbollen fortsätter att fylla en betydelsefull funktion även efter 

beskedet. Hussein skildrar nedan hur han försöker hjälpa sin familj ekonomiskt trots att han 

själv bara har pengar så att han: klara sig liksom… precis men.  

 

Tur jag hade så jag fick ju stanna i Sverige… efter tio månader så de sa ja och då blev jag glad liksom om jag 

tänkte på framtiden så nu ska jag tänka på framtiden och jag hur ska bygga… min egen framtid i Sverige. Nu 

har jag chansen liksom att får stanna här… Så att det började då… Ja. Det gick bra den tiden (...) så körde 

massa fotboll och då tänkte inte så mycket annat än min familj var också ett problem för mig efter de behövde 
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också hjälp, ekonomisk hjälp från mig… Och jag. Den tiden jag hade inget jobb liksom jag tjänade. Jag fick inte 

mycket pengar. Det är barnbidrag och såna bidrag man får och det är man klara sig liksom… precis men… 

knappast kan man ta liksom… lägga över nå pengar att spara bara eller skickar iväg eller grejar. Så att… det 

var en problem… jag var lite nervös när jag tänkte på hur ska det gå… Min mamma och hon jobbade där med 

lite grejer men hon är typ inte så pigg nu så hon kan inte jobbar så mycket och farsan är borta i Afghanistan. Så 

att han inte hör av sig på ett tag… Så att det var ett massa problem som jag fick då men jag kunde inte göra så 

mycket. Jag fick spara så mycket pengar jag kunde och skickar iväg de till morsan och mina syskon så att de 

klarar sig bättre… samtidigt de hade ingen bra… situation i Iran 

 

Beskedet om att han får stanna i Sverige förändrar Husseins situation. Han beskriver: Det gick 

bra den tiden. Tanken på modern och syskonen i Iran skapar dock problem för honom, främst 

genom det ekonomiska ansvar han känner för familjen, som kanske kan ha ökat i och med 

faderns försvinnande i Afghanistan. Hussein berättar ur ett tydligt individualistiskt perspektiv, 

där jaget står i centrum. Detta innebär inte att oron för familjen är mindre. Han sparar av de 

knappa medel han får in och skickar till Iran. Hussein har tidigare berättat hur ekonomiska 

band funnits mellan föräldrarna och andra familjemedlemmar. Den utvidgade familjen i 

Afghanistan nämns inte alls i denna del av berättelsen, vilket både kan vara ett tecken på det 

tidsmässiga och geografiska avståndet till dem, men också på att Husseins bild av vad som 

utgör familjen har förändrats sedan han kom till Sverige. Beskedet om uppehållstillstånd 

innebär en implicit vändpunkt i livsberättelsen. I och med detta förflyttas hans energi till att 

forma sitt liv i Sverige, ett liv som bland annat innehåller kampen om att få återförenas med 

sin familj, kärnfamiljen. 

 

Då är jag mest orolig eftersom dålig situation både här och där… och jag försökte söka… efter liksom att de får 

också komma hit… om chansen finns liksom att man kan få det så sökte jag det… och det var, nu har det gått typ 

två år av det jag hade bott i Sverige och då ansökte jag om det där och min familj att de kanske får komma hit 

(…) Det tog sex månader och då sa Migrationsverket att min mamman får komma hit till Sverige men inte mina 

syskon och det blev ännu mer problem. Jag tänkte min mamma kan liksom inte komma själv hit liksom vad ska 
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hon göra. Det ställer bara problem för mig att morsan är här och att mina andra syskon är Iran och då morsan 

kommer att klaga hela tiden att efter den. Jag kan liksom inte höra det här hela tiden. Det är liksom nånting som 

inte kan hända (…) Det tog sex, sju månader till att de ska undersöka det och tar vårt papper och läsa om det 

och kolla hur det står liksom och nu har det gått typ nästan tre och ett halvt år och sen i förra sommar så fick jag 

ett besked om att mina syskon också får komma hit till Sverige och det vart det liksom underlättade ganska 

mycket för mig och liksom jag slapp ganska massa tankar och sånt och gjorde svårt för mig… så att då jag 

gjorde på en gång och fixa papper och skickar pengar till biljett och grejer och då är det svårt, ganska svårt för 

jag hade inte sparat så mycket pengar och det är biljettpengar kostar ganska mycket och jag fick liksom ingen 

hjälp av … liksom Röda Korset eller nåt sånt typ. Jag fick ingen hjälp så att det blev svårt så jag lånade lite 

pengar från mina kompisar och skickar iväg för att de ska kunna köpa biljetter och fixar pass och allt möjliga de 

ska … (…) Nu har de varit här i ett år. Så att det känns skönt nu att veta att… problemena har gått över och 

liksom bor med familjen. Det känns jävligt bra. 

 

Även i denna del märks ett tydligt fokus på Hussein själv som aktiv aktör. Han beskriver 

ansökningsprocessen som ett skeende drivet av honom själv och där viljan att ena familjen är 

drivkraften. Beskedet om att bara modern får komma till Sverige blir ett problem för hans liv 

i Sverige: morsan kommer att klaga hela tiden. Hussein har dock tydligt lämnat denna 

process bakom sig. I och med familjens ankomst för ett år sedan upplever han att problemena 

har gått över.  

 

min pappa är inte… Alltså jag har den känsla som min familj och min pappa men han finns inte längre vid mig 

nu som en familj liksom. Just därför att han är borta nu men sen när han kommer hit så såklart. Han är min 

pappa och jag älskar honom. 

 

Även här blir det tydligt att familj för Hussein hänger samman med tid och plats. Han är 

medveten om faderns position som familjemedlem, även i en transnationell kontext: Han är 

min pappa och jag älskar honom. Ändå knyts familjen till något som finns vid hans sida. 
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Ja och sen är det för min mamma också ganska svårt att lämna all sina släktingar och allting annat och komma 

hit. Hon är ganska ensamt och… inte på det bästa humör alltid liksom. Klart hon längtar men… Det är jag som 

ska stå liksom framföra, stödja familjen och säga… Så här är det (…)Jag har ställt mig problem liksom på nåt 

sätt… liksom ibland tycker, tänker jag liksom, hade det varit skönare liksom om jag hade bott själv. Det hade 

inte uppstått… för så många problem än men ibland tänker jag… de hade ingen hjälp och jag måste liksom 

det… jag det, visar mig och hjälpa dem annars liksom… inga känsla, liksom. 

 

I denna del av livsberättelsen framstår Husseins roll som ansvarig för familjen tydligt, vilket 

kan hänga samman både med att han varit i Sverige längst och att han är äldsta barnet. Han 

betonar att det är: jag som har ställt mig problem. Han syftar då på att familjen innebär en del 

problem, bland annat genom att modern längtar tillbaka till livet och människorna i 

Afghanistan. Vissa problem upphörde i och med familjeåterföreningen men samtidigt har den 

inneburit nya utmaningar. Familjen är trots allt är en viktig utgångspunkt för Hussein och 

tillhörigheten till familjen är betydelsefull för honom. 

 

Jag tycker alla ska ta ansvar typ sig själv först men sen när jag skulle tänka att… det man är och var… alltså 

hur har man fått det ifrån och hur har det varit och hur man klarar sig, vilka hjälpte sånt tänkte man på när man 

har sitt bättre situation att liksom nu kan jag hjälpa andra folk som behöver hjälp, verkligen. Så att sånt ansvar 

man får ta när man vill. Ingen liksom tvungen. Jag är inte tvungen till att… ta det ansvaret men jag vill liksom. 

 

Hussein beskriver en känsla tacksamhet gentemot familjen av att han är där han är idag. 

Samtidigt framträder en bild av att individen står sig själv närmast men att det inte är ett 

hinder för att hjälpa dem man bryr sig om, såsom exempelvis sina syskon. Hussein upplever 

att det är ett eget val att hjälpa sin familj.  

I Husseins livsberättelse kan mer än en vändpunkt skönjas implicit. Sker den 

avgörande vändningen då familjen lämnar hemmet i Afghanistan? När Hussein kommer till 

Sverige? När han får beskedet om uppehållstillstånd? När moder och syskon kommer till 
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Sverige? Utifrån livsberättelsens struktur ser vi att bilden av familj förändras i och med det 

att Hussein får beskedet om uppehållstillstånd och därmed på allvar anpassar sig efter sin nya 

kontext för att bygga ett liv här. Han är medveten om att han lämnat positiva delar av sitt liv 

bakom sig, däribland sin utvidgade familj och gemenskapen detta gav. Denna anpassning 

beskriver han dock som en naturlig följd av att migrera: Man får såna problem om man 

flyttar till ett annat ställe, vilket det är jag har gjort nu. Kan det vara en medvetenhet om att 

han inte har något annat val än att acceptera det nya sättet att betrakta familj som format 

denna insikt, som en överlevnadsstrategi i den nya kontexten? 

 

Yasir, 22 år (intervju 2012-10-31, 1 timme 15 min 8 sek) 

Yasir växte upp i en välbärgad familj i Afghanistan men förlorade mor och bröder i en 

raketattack mot hemmet. Han fick hjälp av sin morbror att ta sig till Sverige 2006. Idag bor 

Yasir i egen lägenhet och arbetar på en snabbmatskedja. Han tog studenten i våras och vill 

utbilda sig till polis i framtiden. Yasirs pappa bor kvar i Afghanistan och har en ny fru. 

  

Alltså från början var vi en jättelycklig familj (…) En gång min storebror han fick ju skada också. Han fick en 

kula så i armen. Han var på sjukhuset (…) Jag sa till min pappa. Det var krig också. Jag sa… jag var jätteliten 

också. Jag sa. Jag kan stanna här… och… de fick ju mat de som var sjuka från sjukhuset men inte de som satt 

bredvid. Då sa han till mig: du får den där maten. Alltså jag förstod inte… denna tiden… ibland… nu tänker jag: 

hur han älskade mig när han sa: du får äta min mat. Ibland han blir förbannad också. Men jag stannade där… 

 

Yasir berättar om en jättelycklig familj. I sjukhusscenen framställer han broderns kärlek så 

stark att brodern sätter sig själv i andra hand och ger Yasir sin mat. Han skildrar en 

känslofylld relation där bröderna finns för varandra.  

 

Efter händelsen då flyttade jag till min farbror… då fick jag sluta i skolan. Jag gick bara fem år i skolan… Sen… 

jobbade jag där med… de hade jättemånga lamm och kossor och… de… var en bonde. Då fick jag jobba där och 
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sen till skolan och efter ett tag jag sa till min morbror: jag kan väva matta också. Jag kan åka till Pakistan och 

jobba där utan min pappa och min farbror skulle kunna veta det. Jag sa bara jag hade kontakt med min morbror 

mest och han sa: vill du inte stanna här men om du vill flytta hem till mig. Jag sa: nej jag är trött, jag måste göra 

nånting, jag måste… släppa allt. Jag vill inte det här. Eftersom jag hade inte bra relation med min pappas nya 

fru heller… Det är därför jag flyttat till min farbror… Jag ville inte säga nej vårt hus egentligen. (...) Det jag 

inte berättade… Efter händelsen så min pappa gifte sig igen med en annan kvinna… Då vi hade inte bra 

relation, han och jag därför jag flyttade till min farbror… Och min pappa ville inte heller att jag skulle flytta till 

min morbror… Han ville… hålla mig i närheten.  

 

I Yasirs berättelse kan vi på ett tydligt sätt urskilja ett liv före och efter händelsen. Yasir 

skildrar en sämre relation till sin pappa efter händelsen samt till pappans nya fru. Denna 

livsberättelse skildrar ett liv före och efter händelsen på ett explicit sätt. Det framkommer 

även att Yasir själv är trött och måste … släppa allt.  

 

… Jag bor själv. Jag har ju flickvän och ibland hon kommer också. Men annars jag bor ju själv… Men det är lite 

svårt… som, jag tänker jättemycket också, framför allt på kvällarna när jag går och lägger mig, så börjar 

tankarna komma. Nu härom dan då hade jag… det finns en dam som jobbar i vårt jobb… jag börjar prata om 

såna saker med henne också. Hon frågar mig ibland… Hon är jättesnäll. Hon sa till mig jag måste träffa nån 

som, träffa nån som jag berättar för allt. Sen… får hjälp kanske att sluta tänka. Men… det går inte. Jag tror inte, 

det går absolut inte, jag tycker i alla fall. Det går inte att bara... Det är inte lätt att glömma allt… Om min pappa 

till exempel… jag har, vi hade inte bra relation efter händelsen. Men jag tänker fortfarande det är min pappa. 

Jag vet inte vad han tycker och tänker om mig… det vet jag inte. En gång vi går, jag med några kompisar och 

ena kompis sa: jag hade inga pengar jag bara jag skickade sms till min pappa att jag ska gå ut ikväll med mina 

kompisar och jag har inga pengar. Och hans pappa skrev… det fixar jag… Jo men, min pappa var ju samma 

sak. Jag fick allt vad jag ville i hemlandet. Men … ibland tänker man också… ibland jag vill säga till mina 

kompisar faktiskt att... världen behandlade mig orättvis. Och de säger nej, du måste vara glad att du är frisk och 

bor, lever i alla fall. Men jag, personligen tycker jag… om man, det finns både fördelar och nackdelar att jag 

bor här… Fördelarna… fram… framför allt jag har ju trygghet och… Jag kan gå i skolan när jag vill. Jag kan 

jobba när jag vill. Ingen som kan bestämma åt mig till exempel om jag går ut eller kommer hem eller nåt sånt. 
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Yasir berättar att är svårt att glömma allt. Detta resonemang exemplifierar Yasir genom att 

förklara för oss att han, trots den dåliga relationen till sin far, ser fadern som sin pappa. 

Fadern är fortsättningsvis en familjemedlem på grund av blodsband. Yasir beskriver vidare 

vilka för- och nackdelar han ser i Sverige. Framför allt jag har ju trygghet och… skulle kunna 

vara ett sätt för Yasir att hitta strategier för att kunna handskas med sitt förflutna samt att 

kunna på bästa sätt bygga sin framtid på egen hand i Sverige. 

 

Jag har ju bara pappa och han är gift med nån annan och vi har inte kontakt med varandra. Min mamma och 

mina två äldsta bröder de dog ju under kriget… på grund av kriget vi träffas kärnraket på vårat hus… och det 

enda, som jag tänker att jag har, det är ju min morbror(…): Och här jag har massa av kompisarna. Men sen inte 

släkten, inte familjen, ingenting…  

 

Detta citat förtydligar explicit en vändpunkt i Yasirs liv då han berättar att han förlorar sin 

mamma och sina två äldsta bröder och på så vis förlorar släkten och familjen. Efter detta 

förändras Yasirs liv på ett tydligt sätt och han skildrar sitt liv i före och efter händelsen.  

 
På frågan: Din morbror… Hur stor roll spelar han? svarar Yasir: 
 

Jättestor roll… kanske mer än min pappa, om jag bara delar personerna i min själva familjen - mamman och 

bröder och… Han har en stor roll som en pappa som har(…) Han är fortfarande jättenära människa till mig 

som både är min morbror och en kompis som visar mig vägar och sånt… 

 

Yasirs morbror har en central roll i livsberättelsen och beskrivs som den person Yasir kan 

vända sig till när han är i behov av råd och stöd. Morbrodern betydelse jämställs med faderns 

men Yasir betonar att morbrodern inte ersätter familjen.  
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… Men… Jag skulle ha skrivit min mamma och mina bröder men de finns inte så det hjälper inte... Om jag hade 

de, jag skulle, det är garanterat att jag inte skulle ha hamnat här… om jag hade dem (…) om jag hade min 

familj. Jag kanske inte jobbat lika mycket som jag gör idag… Så nu jag vet… att jag har ingen. Då måste jag 

kunna jobba också… Det är därför jag säger det beror också på situationen… Om jag hade bott i Afghanistan 

idag… då kunde jag har förväntat mig säkert att nån skulle hjälpa mig… 

 

Om jag hade dem uttrycker mycket starkt att Yasir skulle leva ett annorlunda liv idag samt att 

han skulle ha sin familj.  En familj som skulle finnas till för honom i Afghanistan och ställa 

upp för honom. Citaten nedan redovisar för att Yasir har byggt upp ett socialt nätverk som 

uppfyller liknande funktioner som en familj skulle ha haft för att han ska klara sig i Sverige.  

 

…den där läraren. Hon hjälpte mig ganska mycket också… Hon hjälpte mig när jag behövde faktiskt. Både med 

ekonomi med råd och allt… Så det räknas som en familj. Det tycker jag… 

 

…Första året… som jag gick på gymnasium med… då sa mina kompisar, jag hade ingen hjälp, och… kuratorn 

sa till mig jag skulle söka lån från CSN, då kom mina kompisar och de sa, det är inte, antingen du ska hitta ett 

jobb, att jobba på helgerna och kvällarna, som jag gjorde och då den första terminen som jag hade jobb, de sa: 

men jag kan ge dig pengar så du ska slippa å låna från CSN och du kan betala när du har… Så det där räknas 

som en familj till mig... Men det är inte alla mina kompisar som… så det är olika självklart. 

 

…Det finns många också riktigt blodiga syskon de hjälper inte varandra… Så här är det. Även om den ena är 

jätterika och om den andra är jättefattiga så de vill inte hjälpa varandra. Och en del människor finns som… 

jätterika och vill hjälpa en främmande människa också. Så det är olika beror på hur man är själv… 

        

På frågan om med vem han skulle kunna tänka sig att återförenas svarar Yasir: 

  

Det är lite svårt också… min pappa. Det vill jag inte heller. Jag tror att han inte vill det heller. Men jag skulle 

helst ha min mamma och mina syskon. Men det går inte… De lever inte… Som sagt tidigare om jag hade dem då 

skulle jag inte hamnat här. Vi var ju en lycklig familj från början också innan allt hände. 
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Vi var en lycklig familj från början också innan allt hände beskriver explicit tiden innan 

Sverige och händelsen. Det framgår på ett explicit sätt att vändpunkten i livet är då modern 

och bröderna går bort och fadern gifter om sig. Fadern är fortsättningsvis endast en 

familjemedlem på grund av blodsband och Yasir understryker att detta inte utgör grunden för 

att skapa trygghet och en vilja att ställa upp för varandra.  

Den utvidgade familjen ges betydelse, dock anser Yasir att kärnfamiljen utgör 

familjen. Livsberättelsen visar på motsägelsefullhet i definitionen av familj. Vi tolkar det som 

att det är svårt Yasir att definiera familjen utifrån sin medvetenhet om att han inte har kvar 

den familj som han älskade. Ändå visar han en vilja att med andra människors hjälp, som till 

exempel hans lärare, fylla luckorna som förlorade familjemedlemmar lämnat och därmed 

försöka skapa en gemenskap och tillhörighetskänsla samt tryggheten familjen. 

 
Zalmai, 19 år (2012-11-11, 1 timme 38 min 35 sek) 

 
Zalmai kom till Sverige som ensamkommande barn för två år sedan och bor inneboende hos 

en dam sedan han blev myndig. Zalmai växte upp i en välutbildad familj i Afghanistan. Hans 

far arbetade för regeringen i Kabul och kom regelbundet hem till Zalmai, hans mor, äldre 

bror och yngre syster. Fadern blev hotad på grund av politiska orsaker och en dag när han var 

på väg till familjen kom han aldrig hem. Zalmai fick hjälp av släktingar att lämna landet. 

Modern försvann men Zalmai har fått kontakt med sina syskon, som finns i Pakistan. 

 

Jag hade en bra familj i mitt, när jag var i mitt land. Jag hade ett bra liv med föräldrar, med syskon. Jag har två 

syskon. En bror och en syster och jag hade en pappa och en mamma. Och jag är inte från rik family. Vi var inte 

rika och vi var inte så fattiga också. Vi hade ett bra liv. Min pappa var en… man kan säga politisk person. Han 

jobbade med regeringen och sen… alla vi, vi var alla, man kan säga på engelska, educated (…) min pappa, han 

jobbade med regeringen när han skulle komma tillbaka och hälsa på oss… sen det hände att… det finns många 

som... när nån jobbar med regeringen de ska döda dem (…) Så det hände med min pappa också… 
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Jag kommer ihåg det… När vi ätit middag och sen alla sitter så här med våra knän. I min familj vi hade inte den 

här soffan. Där man har matta på hela golvet, man sitter så, på golvet alla. När man äter sin, om man dricker te 

tillsammans man sitter. När man kollar på TV eller när man lyssnar på nyheter, alla sitter och lyssnar och sen 

efter när det blir klart alla sitter och diskuterar om den här situationen; vad händer i världen? Så det var kul och 

i våran family vi hade det så här.  

 

Zalmai berättar om sitt liv i Afghanistan tillsammans med föräldrar och syskon. Erfarenheten 

av livet med familjen i hemlandet beskriver han som en lycklig period. Zalmai förtydligar 

bilden genom att hänvisa till familjens ekonomiska och utbildningsmässiga status men också 

genom sin skildring av vardagslivet där det framkommer en stark gemenskap där familjen 

tillbringar mycket tid tillsammans. I berättelsen framstår familjen som det centrala och 

utgångspunkten för Zalmai och familjemedlemmarna finns till för varandra. Genom att tala 

om våran family förtydligar han ytterligare den kollektiva upplevelsen.  

 

…I Sverige, när man fyller arton eller när man gifter sig man ska bo ensam och ska lämna sina föräldrar. I vårat 

land, jag känner… Jag kommer ihåg många föräldrar som hade fyra killar, fyra pojkar… Och två av dem var 

gifta och hade barn, två av dem var singel och de bara, de bli arton säkert, eller femton säkert. De bor 

tillsammans! Det är väldigt fantastiskt! Det är våran kultur att bo så, att bo tillsammans och om du blir ledsen, 

alla blir ledsen, om det blir kul, alla… det är väldigt fantastiskt!  

 

Zalmai har en vid syn på vad som utgör familjen i skildringen av andra familjer i 

Afghanistan. Glädjen i att vara tillsammans och att familjelivet inte upphör automatiskt vid 

artonårsdagen eller för att någon gifter sig beskriver han som positiv och som någonting som 

skiljer hans afghanska kontext mot hans svenska. Genom att uttrycka att: Det är våran kultur 

att bo så, att bo tillsammans och om du blir ledsen, alla blir ledsen, om det blir kul, alla… det 

är väldigt fantastiskt! använder Zalmai sig av kulturella förklaringar för att visa på skillnaden 

mellan svensk och afghansk kontext och tar tydlig ställning för den gemenskap som ett 
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mindre individualistiskt samhälle möjliggör. 

 

…Jag hade föräldrar, syskon; de supporterade mig och pengar, allt… Så… hade ett bra liv. Det var kul för mig 

då. Jag gick på skolan. Och jag var i mitt land, 2010 jag var i mitt land och jag kom till Sverige. 

 

Så jag var där nästan en månad och tjugo dar… de hade god man och andra… och jag tänkte inte om mig själv, 

jag tänkte… min hjärna är upptagen med min family. Vad ska jag?... Vad fan händer med mig? Så därför… jag 

hade ett yahoo-mail som jag har skrivit där att jag är i Sverige. Om nån har information om min family, snälla 

kontakta mig på det här nummer. Jag hade mobiltelefon. Så, en dag: nån ringde mig från Pakistan. Det var 

pakistansk kurd. De sa: Jag vet inte om din mamma… dina syskon är i Pakistan. Så jag blev glad och sen… det 

var 50/50. Vad hände med mamma då? 

 

År 2010 är en avgörande period i Zalmais liv och ett mycket omtumlande år. Ändå går det att 

ur berättelsen skönja att flykten mentalt inte upphör i och med att han får stanna i Sverige på 

grund av oron för familjen, som upptar hans tankar: min hjärna är upptagen med min family. 

Beskedet om att syskonen är vid liv ger tillfälligt hopp men oron för modern kvarstår. Det blir 

viktigt för Zalmai att komma i kontakt med sina syskon: 

 

…jag ber till honom att kunde höra mina syskons röst. Så, sen han gjorde det då. Han hjälpte mig att, han 

försökte och gick till dit och jag pratade med dem. När jag frågade mer om mamma de svarade inte. Mamma? 

Vet inte… Vart är hon? Är hon död eller? Så det var mitt liv… Och jag försökte att fixa och prata med min god 

man och fixa att formen att kunna ta hit… kunde de komma hit… För att, jag har berättat för dem att det är bara 

dem jag har kvar. Det är bara dem som jag har kvar från min family. Så jag vill inte missa dem. Så det är 

konstigt för mig att jag bor ensam här och det är lugnt men jag vill inte missa dem. Om det händer nånting med 

dem så… Vad fan ska jag göra här? Mitt liv? Bo ensam… Så jag försökte prata med, fick kontakt med 

Migrationsverket och andra så… de sa: Nej. Att de kan inte komma hit. 
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Så… jag mådde bra där, när jag fick inte det här svaret. Så jag drömde att om de kunde komma hit så vi kan 

börja ett nytt liv och vi kan va med varandra och vi kan ha ett fantastic liv här! Så det blir… det blev inte så… 

och de sa att: De kan inte komma hit. 

 

Beskedet om att syskonen inte får komma till Sverige är en explicit vändpunkt i Zalmais 

berättelse. Migrationsverkets beslut påverkar Zalmai starkt och innebär mycket oro. Det 

viktiga för honom är att syskonen är trygga och tillsammans då de är den familj han har kvar 

idag och hans fasta punkt. Han beskriver en ensamhet som gör att livet känns meningslöst. 

 

Så efter detta jag mådde så dåligt. Jag bor här… eget rum… en jag kan inte sova på natten. Jag tränar två 

timmar per dag men jag kan inte sova. När man tränar två timmar per dag man blir trött. Man måste sova! Men 

det går inte för mig(…)  Jag vet, en gång när jag kom ut på natten klockan tre jag svarade, jag började träna. 

Tränade… Sen… hon heter Q… som… jag säger mormor… Hon kommer: Oh, du har väldigt mycket ont i 

hjärtat. Jag sa… Nån gång när jag lagar mat jag skriker med mig själv. Jag sjunger den här på mitt språk, den 

här ledsna låten, som jag lyssnar mycket. Så jag skriker med mig själv. Hon säger att: Du har ont i hjärtat! 

Varför du gör så här? Jag sa: Jag vet inte men det blir… Det kommer och det… Jag kan inte kontrollera… Så 

det går så här för mig här… Här i Sverige.  

 

Zalmai har ett tydligt före- och efter vändpunkten i sin berättelse: efter detta jag mådde så 

dåligt. Han beskriver en medvetenhet om grundläggande faktorer för att han ska hålla sig 

över ytan, såsom sömn och träning, aktiviteter som blivit svårare efter beskedet. Vid 

intervjutillfället är det bara några månader sedan han fick det negativa beskedet och det är 

tydligt att han inte har hittat strategier för att hantera situationen eller ser någon framtid. Han 

kopplar även samman dessa känslor med sitt liv och sin förmåga att lyckas Här i Sverige.  

 

Jag har kontakt mest dem. Jag är med X hela tiden och med Y, han heter… Och vi är tillsammans och vi sitter 

med varandra och vi har… jag har med kontakt med dem… men på skolan jag är med X och när jag är på stan 

jag går med dem. Jag hänger med honom. Ja men, jag säger jag… jag berättar min känsla eller… när jag blir 
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ledsen de är… Det är de som säger att: Tänk inte så här… Vi säger, vi är muslimer, vi säger: God is mercyful, 

gud är barmhärtig. (…) En del av min familj… Så här, nej… jag känner inte… ingen här… som är familj. För 

att det finns ingen som tänker exakt och lyssnar på… Jag har kontakt, jag har kontakt, ja med X hela tiden men 

han är inte… Han är samma som mig. Jag kan inte, jag vill inte berätta för mina sorger till honom för han hade 

mer än mig, till exempel. 

 

Vännerna, och särskilt X, som bor i samma lägenhet som Zalmai, beskrivs som mycket 

viktiga, både i att dela erfarenheter och saknad men även i den gemensamma religionen och 

sökandet efter ett hopp. Dock gör Zalmai en tydlig gräns mellan vännerna och familj. Hans 

definition av familjen här blir implicit någon som tänker exakt och lyssnar på. Trots sin 

situation vill Zalmai ändå skydda X från att berätta allt, eftersom han upplever att X har ännu 

mer att bära på än han själv har. Han tar därmed ansvar även för X välmående och kanske kan 

även detta vara ett sätt att handskas med situationen.  

 

… Jag har bestämt att: Jag ska hjälpa dem till ett liv här. Jag tänker inte om mig själv att läsa mer och plugga 

mer och ha en bra framtid. Det spelar ingen roll för mig. Det är bara liksom, jag ska hjälpa dem bara. Jag ska 

supportera dem.  

 

…jag skickar 2000 till dem. Och jag skulle ha mat här, inget mer, jag vill inte ha nåt mer men jag försöker att 

hjälpa dem och supportera mina syskon för att de har ingenting. De kan inte jobba annars… annars… han kan 

göra allt! Vad som helst. Men situationen är så här att de kan inte göra nåt. Jag sa att du får va kvar. Jag sa att 

du får va kvar. Ta det lugnt. Jag ska skicka pengar till dig, jag försöker, du borde inte börja jobba. Om du börjar 

jobba så om det händer nånting med dig vad ska jag göra sen? Så därför… Den här månaden jag fick lite 

pengar och jag lånade från andra kompisar och skickade till dem. 

 

Zalmai har tidigare nämnt den ekonomiska hjälp han fick i hemlandet för att kunna gå i 

skolan, vilket han nu ger tillbaka till syskonen när de är i behov av ekonomisk hjälp. Han 

lånar till och med pengar av vänner för att kunna bistå familjen. Zalmai förklarar: Om du 
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börjar jobba så om det händer nånting med dig vad ska jag göra sen? Så därför… Genom att 

understryka varför han hjälper med pengar förtydligar Zalmai hur mycket syskonen betyder 

för honom och att han sätter sin egen framtid i andra rummet.  

 

Jag vill inget från att de måste göra nånting för mig för att de har gjort för mig allt. Jag… Nu som jag är här… 

Jag är frisk och jag läste i skolan och jag hade ett bra liv i mitt land så det var för dem att min family har gjort 

det här för mig. Jag vill inte mer. Nu, de vill göra nånting för mig om de har inte den här situationen. Om de 

hade ett bra liv… Om de hade bra situation, så jag vill inte vara här. Jag vill inte bo ensam som en, att hade 

ingen plan, ingenting att göra. Jag ska va med min family, det spelar ingen roll eller Sverige eller annat land. 

Så… jag tänkte… Det är jag nu. Jag måste… Jag tar ansvaret, jag måste. Jag tänker att de har situation, de 

behöver mig. Jag måste göra nånting för dem. 

 

Zalmai visar i livsberättelsen om insikten att det inte primärt är viktigt att få stanna just i 

Sverige utan att det viktigaste är att vara med de han definierar som sin familj. Utifrån 

livsberättelsens vändpunkt resonerar han hypotetiskt kring hur livet hade sett ut om 

situationen varit en annan. Ordet om återkommer i livsberättelsen och förtydligar att hans liv 

också kunde ha sett annorlunda ut om omständigheterna varit andra.  

  

Om det händer nånting med dem, så jag ska ta livet av mig. Vad ska jag göra i hela världen? Ensam i hela 

världen? Utan nån släkt, nån familj… Så det är jobbigt. Det är naturligt. 

 

Zalmai ser behovet av familjen som naturligt. Möjligheten till återförening skulle öppna upp 

för ett fantastiskt liv i Sverige eller någon annanstans. I och med den tydliga vändpunkten, 

där Zalmais syn på vilka som utgör hans familj krockat med svensk lag, uppstår motsatsen, 

nämligen en ensamhet som ytterligare skulle förvärras om någonting hände syskonen i Iran. 

 

 



 35 

Analys 

Hussein, Yasir och Zalmais livsberättelser skildrar tre olika livsöden som på olika sätt berör 

definitionen av familj och möjligheten till familjeåterförening. Här analyseras varje intervju 

enskilt med hjälp av tidigare presenterade teoretiska och juridiska ramar. Detta leder sedan in 

på diskussionen där vi bland annat vill belysa gemensamma nämnare och skillnader mellan 

livsberättelserna för att öppna upp för en vidare reflektion kring studiens betydelse, 

resultatets validitet och reliabilitet samt förslag på vidare forskning i ämnet. 

Med hjälp av Wilmsen (2011) och Olwig (1999) fördjupas förståelsen för den 

innebörd den utvidgade familjen har spelat i Husseins liv. Familjenätverket är uppbyggt kring 

ett givet beteendemönster gentemot varandra, vilket kan sättas i kontrast mot den snävare 

definition, som kärnfamiljen utgör (Eastmond & Åkesson, 2007), som även återspeglas i 

Utlänningslagen (Wikrén & Sandesjö, 2006), en definition som Hussein nu ansluter sig till på 

många sätt. Barnkonventionens erkännande av mångfalden av familjeformer begränsas av 

nationernas definitioner, vilket tydliggörs i samband med migration (Kofman, 2004; 

Wilmsen, 2011). Samtidigt formas familjer över tid och rum och Husseins föreställning om 

vad som utgör familjen förefaller vara en annan än den han hade i Afghanistan. Hans bild av 

familjen har delvis omformats i mötet med en svensk kontext. Detta tydliggör hur 

föreställningen om familj är en social konstruktion (Luster et.al., 2008; Wilmsen, 

2011).  Även genom separationen från familjemedlemmarna i hemlandet och pappans 

frånvaro förändras Husseins familjeuppfattning, en process som även har uppmärksammats i 

tidigare forskning (Hessle, 2009; Kofman, 2004; Wilmsen, 2011). Utifrån hans resonemang 

kring familjen då och nu kan vi koppla till individualiseringsprocessen, som innebär en större 

självständighet och frikoppling från familjen, som en gemensam utgångspunkt (Johansson, 

2009). Även om Hussein skildrar gemenskapen i den utvidgade familjen som något han kan 

sakna, så ser han ändå fördelarna i sin större självständighet i den nya kontexten. Denna 
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historia bekräftar att familjeåterföreningsprocesser för den enskilda individen innebär en stor 

lättnad men samtidigt inte är oproblematisk (Luster et.al., 2008). Detta särskilt med tanke på 

att Hussein redan varit i Sverige i flera år på egen hand och formats av detta. 

En avgörande händelse kan ha effekter på upplevelsen av familj (Bernades, 

1999). Detta visas tydligt i Yasirs berättelse där förlusten av modern och bröderna förändrar 

livsbanan och relationen med fadern. Brodericks definition i (ibid.) av familj, som hänvisar 

både till gemensamt blod och hushåll stämmer inte överens med Yasirs verklighet. Han visar 

en medvetenhet om att andra aktörer, exempelvis hans morbror eller lärare, kan fylla samma 

funktioner som familjens, såsom nämns i Luster et. al. (2008) och Wilmsen (2011). Samtidigt 

märks en acceptans av rådande familjedefinition då han likställer morbrodern med fadern 

utan att helt välja att inkludera honom i familjebegreppet. Enligt postkoloniala forskare 

undertrycks alternativa världsuppfattningar genom att normen naturaliseras (Pahuja, 2005). I 

Yasirs fall blir lagstiftningen kring familjeåterföreningen meningslös, då han inte har något 

intresse i att återförenas med fadern. I Barnkonventionen framkommer att lagstiftning ska se 

till barnets bästa (Melton, 2005; Brandin Berndtsson & Juhlén, 2008). I västvärlden 

begränsas möjligheten till familjeåterförening i hög grad av konventionsstaternas egna 

definitioner av familjebegreppet (Schiratzki, 2005), vilket i fall som Yasirs skulle kunna vara 

motsägelsefulla. Yasir har inte berättat att han skulle ha önskat att återförenas med sin 

morbror men även om så hade varit fallet hade detta inte varit möjligt enligt svensk lag. 

Även Zalmai beskriver ett familjeliv jämställt kärnfamiljen, utifrån Johanssons 

(2009) definition. Han nämner den emotionella funktion och mening som familjen fyller, 

både i den familj han hade i hemlandet och den han saknar idag. I hans historia kan vi 

hänvisa till Kofman (2004) som betonar betydelsen familjen får i samband med migration. 

Olwig (1999) och Eastmond & Åkesson (2007) belyser att individer i transnationella familjer 

även efter migrationen fortsätter att bistå varandra ekonomiskt och emotionellt över 
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nationsgränserna, vilket Zalmai tydligt visar att han gör med sina syskon. 

                   I detta fall klassas syskonen, enligt lagen, som utvidgad familj, vilket Wilmsen 

(2011) bekräftar i sin studie. De har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd då lagen 

inte möjliggör återförening, delvis beroende på Zalmais och syskonens ålder (Wikrén & 

Sandesjö, 2006).  Makten att definiera vem som tillhör familjen blir här problematisk 

eftersom Zalmai och hans syskon anser sig vara en familj men inte är det i juridisk mening. 

Europeiska lagsystem har vuxit fram under kolonialtiden och präglas därmed av ett 

västerländskt tankesystem (Pahuja, 2005). Zalmais familjedefinition positionerar honom som 

en av ”de Andra”, vilket blir tydligt eftersom syskonen utifrån vad som framkommer i 

livsberättelsen utgör hans familj, en definition som inte återspeglas i Utlänningslagen. 

 

Diskussion 

Denna undersökning syftar till att besvara hur några unga vuxna, som kommit till Sverige 

som ensamkommande barn, resonerar kring begreppet familj och familjeåterförening och 

spegla deras definition mot lagstiftningens.  Med hjälp av Hussein, Yasir och Zalmais unika 

livsberättelser kan vi se vissa återkommande mönster och liknande drag, trots att deras 

livserfarenheter och familjesituationer skiljer sig åt väsentligt. Alla tre berättar om ett lyckligt 

familjeliv under sin uppväxt, som i samband med dramatiska livshändelser har omformats. 

Bilden av familj har förändrats över tid och rum. Både Hussein och Zalmai beskriver en 

bredare betydelse av vilka de räknade till sin familj i Afghanistan än den de har idag. Det är 

svårt att tänka sig att den förändrade familjebilden bara beror på en enda orsak. Olika faktorer 

som skulle kunna inverka är till exempel att deltagarna har blivit äldre, att de befinner sig i en 

ny kontext samt att det geografiska avståndet till familjemedlemmar har vuxit. 

I alla livsberättelser framkommer på ett tydligt sätt att ekonomiska, sociala och 

emotionella band är av betydelse inom familjen, oavsett hur denna definieras. Ingen av de tre 
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intervjupersonerna är längre barn och diskussionen kring möjligheterna till 

familjeåterförening påverkas av att svensk lag inte möjliggör någon form av återförening, ens 

med föräldrar efter artonårsdagen. Saknaden av familjen kvarstår dock. De tre 

livsberättelserna visar att familjelivet är mycket mer komplext än vad lagstiftningen utgår 

ifrån. Genom att redovisa innebörden av familj utifrån en postkolonial ansats, lagstiftningen 

och personliga livsberättelser, hjälper denna studie oss att utmana våra egna och samhällets 

föreställningar om familj och hur denna formas och bidrar till ny kunskap. Vi får inte bortse 

från forskningens roll i kunskapsproduktionen kring familjebegreppet, vilken ofta resulterar i 

definitioner som sätter normer i samhället. Denna studie är en del av kunskapsproduktionen 

och därmed bidrar även denna artikel till föreställningar om familj.  

De tre deltagarna är i första hand representanter för sina egna liv. Vår ambition har 

varit att lämna utrymme för några personers röster. Detta innebär att dessa livsberättelser 

bidrar till en kunskapsbas som kan kopplas till de teorier vi valt att redogöra för och kan bidra 

till att fördjupa diskussionen kring vikten av reflektion, runt det socialarbetare betraktar som 

självklarheter i bemötandet av ensamkommande barn. I ett större perspektiv kan resultatet 

även tillföra alternativa synvinklar för lagstiftaren att ta hänsyn till i migrationsfrågor. En 

svårighet men även en fördel med livsberättelser är att kunskapen produceras vid ett givet 

tillfälle och därför är kunskapen påverkad av människans situation just vid detta tillfälle. 

Fördelen väger dock tyngre eftersom målet med kvalitativa studier är att redogöra för 

människors subjektiva sanningar och på så vis lägga vikten på mångfald istället för på att 

finna en objektiv sanning. 

För att socialarbetare ska ha kompetens att arbeta med ensamkommande 

barn krävs en större förståelse för de olika funktioner en familj kan fylla och vilka olika 

processer barnen kan gå igenom beroende på sina olika livsberättelser. Ett postkolonialt 

perspektiv på socialt arbete uppmanar oss att se bortom de ramar som byggts upp inom 
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världens rådande makthierarkier och, med hänsyn till komplexiteten i varje enskild situation, 

ifrågasätta och utmana dessa. Utifrån vår studie visar det sig, med hjälp av Zalmai att det inte 

alltid tas hänsyn till individernas komplexa liv, samt deras önskemål om återförening. Att ta 

ansvar för social rättvisa och på allvar åberopa mänskliga rättigheter bör vara att ta hänsyn till 

orsakerna bakom dagens migrationsströmmar som bland annat hänger samman med de 

koloniala maktstrukturer som lever kvar och har avgörande effekt för människors livsval. 

Social rättvisa skulle lättare kunna uppnås genom att låta den enskildas universella rättigheter 

att själv definiera sin familj följa med över nationsgränserna. 

Det faktum att det är upp till varje enskild konventionsstat att definiera 

begreppen bortser från de transnationella realiteter som ensamkommande barn ställs inför. Ett 

kritiskt socialt arbete bör arbeta för ett globalt ansvar för mänskliga rättigheter där det 

enskilda barnets bästa tillvaratas på allvar. Konventionsstaterna skulle kunna uppnå en större 

trygghet för barnen genom att det ges en möjlighet till familjeåterförening utifrån en mer 

flexibel tolkning av familjebegreppet. Makten att definiera vem som tillhör familjen och 

selektionen av nyckelpersoner i livet bör i högre utsträckning tillhöra barnen själva. Så som 

lagstiftningen ser ut idag kan vi se att den västerländska hegemoniska världsbilden kvarstår 

och att detta får konsekvenser för Hussein, Yasir och Zalmais liv och deras möjligheter att 

leva med de människor de anser sig stå närmast.  

Denna studies omfattning är begränsad till tre livsberättande intervjuer. I och 

med att antalet ensamkommande barn ökar föreslår vi att framtida forskning på allvar tar sig 

an frågan kring familjeåterförening och dess komplexitet och i detta arbete försöker ta in fler 

röster. På så vis öppnas en dörr för breddad kunskap och en möjlighet att i större utsträckning 

utmana dominerande normer, som präglas av västvärldens fortsatta makt att fastslå mänskliga 

rättigheter och övrig lagstiftning kring familjeåterförening samt de definitioner som ligger till 

grund för denna.  
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