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Abstract 
	

Title: The desire to live and not only survive – A qualitative interview study based on 
unaccompanied children from Afghanistan belonging to the folk group of Hazaras stories. 
 
Author: Fanny Horal 
Supervisor: Hans Blomkvist 
Keywords: unaccompanied refugee children from Afghanistan belonging to the folk group of 
hazara, motivations, migration 
 
This study is about unaccompanied refugee children from Afghanistan belonging to the folk 
group of hazara who has decided to migrate to Europe, Sweden from Iran due to their living 
conditions in state of origins.  
 
The purpose of the study is to study unaccompanied children from Afghanistan belonging to 
the group of hazara who move through Iran to Sweden. To try to understand the driving 
forces behind the decision to leave it known for an uncertainty in Sweden. My question 
therefore reads as follows: 
 
Are there clear push and pull factors that explain the choice to migrate, and are there 
additional factors that do not fit into push and pull factors that affect the decision to migrate 
for unaccompanied children from Afghanistan belonging to the folk group of hazara?  
 
The survey is based on a qualitative method consisted of semi structured interviews with 
seven respondents. The theoretical concepts are based on pull and push factors, migration and 
networks. The study shows that the respondents are active decision-makers willing to 
sacrifice everything for the desire for a better life in Europe. The overall conclusion of the 
study with support of previous research is that the driving forces behind the decision can be 
explained by pull and push factors, and other factors such as networks and timing.  
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1. Introduktion		
 
Denna uppsats ämnesområde aktualiserades av 2015 års rekordsiffror när det kommer till 
Sveriges flyktingmottagande och mer specifikt mottagandet av ensamkommande barn1 
tillhörande folkgruppen hazara från Afghanistan. En klar majoritet (74 procent) av de 
ensamkommande barn som tagit sig till Europa tillhör folkgruppen hazara (UNHCR, 2015) 
därför förefaller det sig naturligt att studera just denna grupp av ensamkommande barn som 
tagit sig till Sverige. Under året 2015 registrerades totalt 162,887 asylansökningar. Av dessa 
var 35,369 ansökningar, knappt 22% ensamkommande barn. Afghaner var den näst största 
gruppen asylsökande i Sverige med totalt 41,564 ansökningar, av dessa var 32 480 
ensamkommande barn (migrationsinfo, 2018).  
 
Uppsatsen kommer att undersöka varför ensamkommande barn (pojkar) tillhörande 
folkgruppen hazara från Afghanistan valt att lämna något känt för en okänd framtid i Sverige. 
Genom semistrukturerade djupgående samtalsintervjuer kommer jag att undersöka vilka 
tydliga push- och pullfaktorer som kan förklara valet att emigrera samt om det finns några 
andra viktiga faktorer som inte ryms inom push- och pullteorin. 
 
Viktigt att nämna är att mina respondenter har spenderat delar eller hela sitt liv i Iran med 
tillfälligt uppehållstillstånd eller som papperslösa och att resan med slutdestination Sverige 
har påbörjats i Iran. Flertalet av mina respondenter har därför aldrig varit i Afghanistan och 
ser sig i första hand tillhöra folkgruppen hazara och i andra hand som afghaner.  
 
Trots att ensamkommande barn har förekommit i flyktingströmmarna under ett antal år så är 
forskningen på området än idag begränsad, det rör sig om en grupp unga människor (främst 
pojkar) som vi vet väldigt lite om även om medierapporteringen blivit allt mer frekvent de 
senaste åren.   
 
De respondenter som jag har intervjuat har alla bott på ett HVB-hem för ensamkommande 
barn. Ett HVB-hem är ett tillfälligt boende för ensamkommande barn under 18 år som 
befinner sig i en asylprocess. Eftersom det är minderåriga som bor på boendet så bemannas 
det med personal dygnet runt. Själv jobbade jag som sommarvikarie på ett HVB-hem för 
ensamkommande barn i Nacka kommun 2016, under denna tid väcktes mitt intresse kring att 
försöka förstå faktorer bakom de val som dessa pojkar gjort och som lett till att de idag bor i 
Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina 
föräldrar eller annan ställföreträdare. Ett barn som söker asyl kan komma att anses som ensamkommande om 
hen då saknar båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Ett barn som söker asyl kan komma att anses som 
ensamkommande om hen då saknar ställföreträdare. (Regeringen, 2005).  
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1. Syfte	och	frågeställning	
 
Generellt inom migrationsforskning har push- och pullfaktorer haft en framträdande roll, 
viktiga faktorer som ofta lyfts är politiska och ekonomiska faktorer i form av politiskt förtryck 
i ursprungsstaten och fattigdom, samt önskan om ett bättre liv och framtid i en 
destinationsstat. Mot denna bakgrund önskar jag lyfta fram en särskild grupp, 
ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande folkgruppen Hazara som det än idag 
forskats lite på. Detta då jag anser att de har en unik situation då i de flesta fall spenderat hela 
sitt liv eller en del av sitt liv i Iran innan de valt att lämna för en okänd destinationsstat som i 
detta fall är Sverige. Att studera denna grupp anser jag är viktigt för att vi ska förstå vilka 
dessa ungdomar är och vad de kommer ifrån. Samt bidra till en bättre förståelse för den 
politik som förs i Iran som i sin tur kan hjälpa oss att begripa varför de väljer att ta sig till 
Sverige.  
 
Därför är syftet med denna studie är att studera ensamkommande barn från Afghanistan 
tillhörande folkgruppen hazara som flytt via Iran till Sverige. Detta för att försöka förstå vilka 
drivkrafter som ligger bakom beslutet att lämna det kända för en ovisshet i Sverige. Min 
frågeställning lyder därför enligt följande: 
 
Vilka tydliga push- och pullfaktorer kan förklara valet att migrera, samt finns det ytterligare 
faktorer som inte ryms inom push- och pullfaktorer som påverkar beslutet att migrera hos 
ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara?  

 
 

2. Bakgrund	
 
Struktur på invandring till Sverige från Afghanistan och Iran 
 
2015 var det år då rekordmånga ensamkommande barn sökte asyl i Sverige, ett antal som har 
minskat kraftigt sedan årsskiftet 2015/2016. En förklaring till detta tros vara de inre 
gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark (migrationsinfo, 2018). Antalet 
ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige under 2016 var 2 199 vilket går att jämföra 
med 2015 års siffror då totalt 35 369 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige 
(migrationsinfo, 2018), varav 23 480 var från Afghanistan (migrationsverket, 2016). Nästan 
en tredjedel av de ensamkommande som sökte asyl 2016 var från Afghanistan (665 personer) 
(migrationsinfo, 2018).  
 
Enligt Sveriges radios program Konflikt i P1 finns det mycket som tyder på att en klar 
majoritet av de ensamkommande barn från Afghanistan som kom till Sverige 2015 tillhör 
folkgruppen hazara (Ekman, 2016). Antaganden som stöds av UNHCRS rapport THIS IS 
WHO WE ARE, 2015, som påvisar att 74 procent av de ensamkommande barn som tar sig till 
Europa tillhör den etniska folkgruppen hazara och av dessa uppskattas 71 procent vara 
shiamuslimer (UNHCR, 2015). Viktigt att nämna att migrationsverket inte för statistik över 
etnicitet (Ekman, 2016). 
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Afghanistan/ Iran 
 
Afghanistan är ett land med många minoriteter som är indelade utifrån etnicitet och språk. 
Etnisk tillhörighet har stor påverkan eftersom det underminerar en gemensam nationell 
identitet hos befolkningen som vidmakthålls vid migration. Lokala samhällen har bildats inom 
landet, grundade på etnicitet och religiös tillhörighet. Det har i sin tur bidragit till interna 
konflikter (Monsutti, 2005). 
 
Förflyttning till Iran hos afghanska hazarer har pågått sedan lång tid tillbaka, ett exempel på 
detta är under slutet av 1800-talet, då hazarernas ursprungliga hemvistområde Hazarajat 
ockuperades av den afghanska centralmakten (MICA, 2002). Därefter har migrationen till 
Iran varit av olika karaktär, en stor mängd afghanska migrantarbetare tog sig till Iran under 
1970-talet. Mellan 1979-2001drevs många afghaner att lämna landet på grund av direkta eller 
indirekta effekter av krig (Lifors, 2016). Under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan 
uppskattas 2.9 miljoner afghaner ha kommit till Iran, ett stort antal afghaner återvände till 
Afghanistan efter Sovjets fall 1989. Enligt en rapport av UNHCR (2016) lever en av tre 
afghaner i absolut fattigdom utan tillgång till basala förnödenheter och migrationsströmmarna 
till Iran fortsätter än idag. 
 
 
Folkgruppen hazara  
 
Afghanistan uppskattas ha en population på mellan 26 – 32 miljoner människor av dessa utgör 
folkgruppen hazara runt 10–15 procent av befolkningen (Sak, 2017). Folkgruppen hazara är 
av mongolisk härkomst vilket gör att deras utseende skiljer sig från andra etniska grupper i 
landet (Sak, 2017). Deras språk är hazaragi, en persisk dialekt men de talar även dari som 
framförallt dialektalt skiljer sig från persiska (Sak, 2017). De flesta hazarer är shiamuslimer 
vilket står i kontrast till de flesta andra etniska grupperna i Afghanistan, som är 
sunnimuslimer. Genom historien har hazarer fått utstå diskriminering och varit utsatta av 
olika regimer och grupper på grund av sin religiösa tillhörighet inom islam, massavrättningar 
och kidnappningar har ägt rum då hazarer ansetts som förrädare och otrogna. Deras situation i 
landet har förbättrats något sedan talibanregimens fall 2001 (Sak, 2017).  
 
År 2015 var cirka 950 000 afghanska flyktingar2 registrerade i Iran (UNHCR, 2015/2016), 
därtill uppskattas omkring 2 miljoner3 oregistrerade afghaner i landet. I Iran består den 
afghanska flyktningpopulationen av olika etniska grupper, enligt UNHCR så indikerade 2005-
års amayeshregistrering4 att 40,47 procent tillhörde folkgruppen hazara, följt av 22,07 procent 

                                                
2 Flyktingkonventionen definierar vem som är flykting samt vilka rättigheter individen har. Konventionen anser 
att en person som ”flytt sitt land i välgrundad fruktan av förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och 
som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till” (UNHCR, The 1951 Refugee Convention – 
Question and Answers refererad i Fores, 2016). 
 
3 Iranska myndigheter uppskattar att mellan 1.4 till 2 miljoner afghaner lever och arbetar i landet, som inte är 

registrerade som flyktingar (Human Rights Watch, 2013). 

4 Ett program för flyktingar i Iran, amayeshregistreringsprogrammet genomfördes för första gången under 

perioden 2001 – 2003. Detta innebär att flyktningar som registreras genom programmet får amayeshkort 
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tadjiker och 8,8 procent pashtuner, viktigt att nämna är att dessa siffror endast är ungefärliga 
(UNHCR, 215/2016). Hazarer är i klar majoritet när det kommer till etnisk tillhörighet bland 
registrerade afghaner i Iran. Av de afghaner som vistas illegalt i Iran saknas det statistik om 
grupptillhörighet, Enligt Lifors Afghaner i Iran (2016) går det att anta att en stor del av denna 
grupp är hazara och tadjiker (Lifors, 2016). Likt Hazarer talar tadjiker dari som endast skiljer 
dialektalt från persiska, tillskilland från pashtuner som pratar pashto ett språk som helt skiljer 
sig från persiska. Detta gör att hazarer och tadjiker har lättare att navigera i det iranska 
samhället. Hazarer delar även Irans shiitiska trosuppfattning inom Islam vilket kan ses som en 
bidragande faktor varför hazarer väljer att lämna Afghanistan för Iran (Lifors, 2016).  
 
 
Förändrad situation för afghaner i Iran  
 
Under 1900 talet kom Iran flyktingpolitik att förändras, 1976 ratificerade Iran 1951-års 
flyktingkonvention och dess tillhörande protokoll från 1967. Under denna tid reserverades sig 
landet från artikel 17 (rätten till lönearbete), detta har bland annat medfört att personer som 
erkänts som flyktingar i Iran och beviljats uppehållstillstånd tvingats ansöka om 
arbetstillstånd separat. Få tillstånd av detta slag har beviljats samtidigt som att man i praktiken 
har tillåtit afghaner att arbete inom områden där det varit brist på arbetskraft (Abbasi-Shavazi, 
et. al., 2005). 

Irans flyktingpolitik gentemot afghaner har ändrat skepnad under årens gång, från att ha varit 
tillåtande och betraktas som den ”öppna dörrens politik” till allt mer restriktiv (Lifors, 2016). 
Blå identitetskort (blue cards) gavs till alla afghaner som tog sig till Iran mellan 1979 – 1992, 
afghanska migranter under denna tid fick status som ofrivilliga migranter (mohajerin). 
Innehavare av blue cards beviljandes uppehållstillstånd på obestämd tid, och fram till 1995 
även tillgång till subventionerad mat, sjukvård och fri skolgång (Lifors, 2016). De 
begränsningar som gällande var inom företagande, då de inte tilläts äga företag, samt ägna sig 
åt gatuförsäljning, och de var i huvudsak förpassade till lågavlönat kroppsarbete då deras 
arbetsmarknad var begränsad (Abbasi-Shavazi, et. al., 2005). 

Human Right Watch (2013) menar att amayeshsystemet som instiftades mellan 2001 och 
2003 har fått konsekvenser, ett exempel på detta är att det har blivit allt svårare att bibehålla 
sin flyktingstatus i Iran. Registreringsprocessen har blivit allt mer omständlig och kostsam, 
vilket lett till att registrerade flyktingar mist sin flyktingstatus. Giltighetstiden på de 
amayeshkorten som utfärdats har haft olika lång giltighetstid, ibland endast tre månader. Detta 
har lett till misstro bland en del flyktingregistrerade afghaner gentemot iranska myndigheter, 
vilket har medfört att vissa valt att inte omregistrera sig då rädslan för att bli deporterade 
upplevts överhängande och de har i samband med detta mist sin flyktingstatus i Iran (Lifors, 

                                                
utfärdade, som bland annat innebär rätten till grundläggande sjukvård och utbildning. Dock har dessa kort en 
begränsad giltighetstid. För att inte mista sin legala status i Iran krävs det att personen återregistrerar sig vid 
varje amayeshregristeringstillfälle i Iran (Lifors, 2016). 
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2016). 

Talibanregimens fall 2001 kom att skapa stora förändringar för hur iranska myndigheter såg 
på afghanska medborgare som tagit sig till Iran. Förutsättningen för att betraktas som flykting 
av iranska myndigheter vara att man kommit till landet före 2001 samt registrerat sig vid 
samtliga amayeshregistreringar. De afghaner som kommit till Iran efter 2001 betraktas i regel 
som illegala invandrare. Anledningen till detta är att Iran menar på att Afghanistan sedan 
2001 har en lagligt vald regering och att landets befolkning därmed är utan skyddsbehov 
(Lifors, 2016). 

Av de afghaner som vistas i Iran illegalt är många ensamma män, de väljer att stanna i landet 
en tid eller rör sig fram och tillbaka mellan Iran och Afghanistan. Trots många avskräckande 
exempel på hur iranska gränspoliser skjuter afghaner till döds väljer i nuläget cirka 1500 
afghaner dagligen att försöka ta sig in i landet illegalt ihop om arbete (Lifors, 2016). 
Samtidigt som detta sker deporteras afghaner på en daglig basis vid försök till inresa samt 
bland afghaner bosatta i Iran sedan lång tid tillbaka (Monsutti, 2005). 

2007 lagstiftade den iranska regeringen ”no go areas” detta betyder att afghaner förbjudas att 
vistas i vissa delar av Iran, vilket har medfört att afghaner bosatta i dessa områden tvingats 
flytta från provinsen eller återvända till Afghanistan. Den iranska staten hänvisar detta beslut 
till nationella säkerhetsintressen (Monsutti, 2008). 

 
Andragenerationens afghaner i Iran  
 
Forskning genomförd av Afghanistan Research and Evalution Unit (AREU) under andra 
hälften av 00-talet, har i flera studier undersökt andragenrationens afghaner som lever i Iran 
samt unga exilafghaner som återvänder från Iran och Pakistan (Lifors, 2016). Ett resultat i en 
av studierna är att det visar sig vara vanligare bland afghaner i Iran att anstränga sig för att 
passa in och smälta in i värdlandet, tillskillnad från de som levde i Pakistan. Anledningar till 
detta angavs vara den känsliga politiska miljö man befann sig i och känslan av skam att 
förknippas med den afghanska identiteten, då denna var förknippad med lägre socialt och 
kulturellt värde (Lifors, 2016). Ytterligare uppmärksammades i denna studie komplexiteten 
med identitet, en känsla av att tillhöra två sfärer, den afghanska familjesfären och den 
iranska/pakistanska sociala sfären (Saito, 2008). Pashtuner uppvuxna i Pakistan och hazara 
uppvuxna i Iran skiljer sig åt gällande stolthet för den afghanska identiteten (språk, kultur och 
rötter), en identitet som mycket tydligare behålls med självaktning hos pashtuner i Pakistan än 
hos hazara i Iran (Saito, 2009).  
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Varför lämnar afghaner Asien för Europa? 
 
Ett primärt mål sägs vara att uppnå asyl och erkännande. Afghanska emigranter upplever sig 
tillhöra en grupp som faller under flyktingstatus på grund av konflikterna i Afghanistan även 
om många snarare kommer från grannländerna Iran och Pakistan. För målgruppen är asyl 
synonymt med integration, social acceptans och bättre levnadsstandard Δηµητριάδη (refererad 
i Dimitradi, 2013) Faktorer som nämns är brist på säkerhet, våld av olika slag och särskild 
utsatthet på grund av etnisk tillhörighet Δηµητριάδη (refererad i Dimitradi, 2013). Nästan 80 
procent av de som anlände till Grekland samma månad 2015 angav konflikt och våld som de 
primära anledningarna till att lämna ursprungsstaten5 (Delmi, 2015). Även om respondenterna 
uppger samma anledningar till valet att emigrera så betyder det inte att det rör sig om en 
homogen grupp (Dottridge et al, 2013).  

 
Erfarenhet av att bryta upp och förflyttas tidigare i livet är en gemensam nämnare hos de 
ensamkommande barn som intervjuats i UNHCRS studie THIS IS WHO WE ARE (2015). 
Majoriteten är i kontakt med släkt och vänner i ursprungsstaten, kontakt upprätthålls när det 
är möjligt. De ensamkommande säger sig inte ha någon släkt i varken Europa eller i Sverige. 
Detta kan indikera att deras val och resa är influerad av personer som gjort samma resa innan 
samt av smuggelnätverk och ryktesspridning under resans gång (UNHCR,2016). 
 

 

3. Avgränsningar	och	disposition	
 
Gruppen ensamkommande barn täcker in många olika forskningsområden. Min studie 
kommer enbart behandla gruppen ensamkommande barn tillhörande gruppen hazara från 
Afghanistan. I studien ingår endast pojkar. Jag kommer att belysa komplexiteten vid valet 
inför att lämna ursprungsstat eller transitstat6 för destinationsstat Sverige7. Studien kommer 
inte att behandla den formella asylprocessen och dess juridiska prövning. 
 
 

4. Teori		
 
Trots att flertalet forskare (Kritz, Massey, Prtez och Böröcz m.fl.) har studerat migration och 
dess process så finns det än idag ingen sammansatt teoretisk modell som förklarar 
migrationsprocessen. Istället har olika ofullständiga teorier och modeller utvecklas utifrån 
olika disciplinära synsätt (Eurostat, 2000).  Tidigare modeller och synsätt har framförallt 
fokuserat på arbetskraftsmigration (Eurostat 2000). En av dessa teorier är den neoklassiska 
ekonomiska teorin (NE). Teorin utgår ifrån det ekonomiska läget, arbetskraft, kapital och 
sysselsättningsgrad. När arbetslösheten är hög uppstår obalans mellan arbetskraftens krav och 
                                                
5 Ursprungsstat är den stat en person ursprungligen kommer ifrån (Delmi, 2015). 
6 Transitstat syftar till en stat som man vistats i under en kortare eller längre period för att ta sig vidare 
till en destinationsstat (Delmi, 2015) 
7 Den stat som en asylsökande tagit sig till eller vill ta sig till för att söka asyl (Delmi, 2015. 
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det tillgängliga utbudet på arbetsmarknaden (Todaro, 1980). Obalansen bidrar till upplevelsen 
av att ”gräset är grönare på andra sidan” vilket i sin tur medför att en migrationskraft uppstår, 
då den förväntade inkomsten är högre någon annan stans än den nuvarande faktiska 
inkomsten där man lever (Massey et al., 1998). Migrationsströmmar förklaras utifrån idén om 
mer gynnsamma arbetsförhållanden på annan plats som i sin tur kan genererar en högre 
levnadsstandard (Constant, 2002).  
 
På senare år kommit har teorier som fokuserat på varför migrationsströmmar fortsätter när de 
väl har blivit mer framträdande (Eurostat 2000).  
 
Bland de mest väletablerade teoretiska koncepten när det gäller forskning inom migration och 
implicit inom ekonomiska teorier är push- och pullmodellen, en modell som syftar till att 
belägga orsaker till migration. I sin renaste form utgår teorin ifrån ett antal negativa push-
faktorer i det land individen befinner sig samt ett antal positiva pullfaktorer i 
destinationsstaten (Eurostat, 2000). Pushfaktorer är de faktorer som i första hand får en 
individ eller grupp att vilja lämna ursprungsstaten eller transiststat, dessa faktorer utgår ifrån 
platsen man lever på. Valet av destinationsstat kan istället förklaras genom pullfaktorer, dessa 
är positiva/ gynnsamma faktorer som förknippas med en specifik destinationsstat och därför 
gör den attraktiv för migranten.  
 
Allmänt kännetecknas Push-faktorer av ekonomiska, sociala och politiska svårigheter. 
Pullfaktorer karaktäriseras av komparativa fördelar så som ekonomisk förbättring, trygghet, 
utbildning, frihet m.m. Den generella teorin är att ju mer ogynnsam en plats är desto större 
sannolikhet är det för migration. Givet detta kommer det att finns migration så länge som det 
finns orättvisor/ tydliga skillnader mellan platser och länder (Eurostat 2000).  
 
Kritiker menar att det inom pull- och pushteorin ges lite uppmärksamhet till den dynamiska 
beslutsfattande processen som sker både före och efter avfärd, att mellanliggande och 
personliga faktorer inte lyfts fram tillräckligt väl och därför riskeras att förbises trots att 
motiv, begränsningar och möjligheter varierar hos individer som överväger migration 
(Eurostat, 2000).  
 
Exempel på mellanliggande faktorer är nätverksfaktorer som länkar samman ursprungsstaten/ 
transitstaten med destinationsstaten (Eurostat, 2000). Personliga faktorer är de faktorer som 
skiljer individer åt på ett personligt plan. 
 
På senare år har forskning även fokuserat på kedjemigration genom att studera nätverk som 
definieras som mellanmänskliga länkar som kopplar samman potentiella migranter, tidigare 
migranter och icke-migranter i ursprungsstat, transitstat eller i destinationsstat. Dessa nätverk 
syftar till att informera och underlätta för potentiella migranter att fatta ett beslut genom att 
bistå med information och hjälp i form av exempelvis att hitta bostad och arbete i 
destinationsstaten (Monsutti, 2009) (Boyd, 1989) (Massey et al., 1993). En generell 
uppfattning är att nätverken hjälper till att reducera kostnader för migranter samt reducerar 
risker vilket i sin tur gör att de stimulerar fortsatt migration. Mot bakgrund av detta anser 
Massey et al att migration kan ses som en självgående spridningsprocess (Massey et al., 
1993). Nätverkens styrk och centrala roll tycks avta i takt med antalet generationer som vuxit 
upp i destinationsstaten vilket tros ha att göra med att kontakter och kopplingar till 
ursprungsstaten avtar över tid (Eurostat 2000).   
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På grund av praktiska och finansiella anledningar, fokuserar flertalet studier på endast en av 
delarna i migrationsflödet, antigen början av processen (ursprungsstat/transitstat) eller på 
slutet av processen (destinationsstaten).  Detta medför begränsningar, till exempel kan 
undersökningar genomförda i destinationsstaten endast uttala sig om de som valt att migrera 
till den specifika destinationsstaten och inte om de som valt att migrera till andra platser, de 
som valt att återvända samt de som ännu inte migrerat. Därför är dessa undersökningar enskilt 
inte tillräckliga för att förklara anledningarna till migration. Undersökningar gjorda i 
ursprungsstaten/ transitstaten kan innefatta de som inte valt att migrera men utelämnar de som 
har migrerat, så som eventuella familjemedlemmar, därav missas viktig information gällande 
attityder och erfarenheter utomlands (Eurostat, 2000). För att kunna kartlägga anledningar till 
internationell migration är det inte bara viktigt att studera motivation, karaktärsdrag och 
orsaker hos de som individer och hushåll som valet att migrera utan även hos de som valt att 
inte migrera, de som ännu inte bestämt sig samt de som valet att återvända efter en kortare 
eller längre tid (Eurostat, 2000).  
 
 
Analysverktyg 
 
Syftet med studien är att studera ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande 
folkgruppen hazara för att försöka förstå vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att lämna 
det kända för en ovisshet i Sverige. För att kunna besvara mitt syfte och frågeställning har jag 
valt att använda mig av ett träddiagram som analysverktyg. Träddiagrammet har jag själv 
skapat och kategoriserat utifrån kodning av empirin, tar upp detta på sid 14. De kategorier 
som lyfts fram är de som visat sig vara framträdande med stöd av tidigare forskning och som 
jag därför kommer att beröra i min redovisning av empiri och analys, som syftar till att 
besvara min frågeställning:  
 
Vilka tydliga push- och pullfaktorer kan förklara valet att migrera, samt finns det ytterligare 
faktorer som inte ryms inom push- och pullfaktorer som påverkar beslutet att migrera hos 
ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara? 
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1. Träddiagram – pull-och pushfaktorer 

 
 
 
 
Operationalisering av begrepp  
 
Med politiska faktorer avser jag; Den status mina respondenter haft i Iran, att de på grund av 
sin status som papperslösa eller med tillfälligt uppehållstillstånd levt ett liv med tydliga 
begränsningar på grund av på politiska beslut. 
 
Med fattigdom avser jag; den ekonomiska status mina respondenter och deras familj haft och 
har och hur de hålls kvar i fattigdom på grund av politiska restriktioner.  
 
Med kränkning av mänskliga rättigheter avser jag; respondenternas utseende, diskriminering 
och våld på grund av etnisk tillhörighet, begränsad rörelsefrihet inom Iran.   
 
Med avsaknad av framtidsutsikter avser jag; omöjligheten i att förändra sin livssituation i Iran 
på grund av politiska beslut och etnisk tillhörighet och vetskapen om att ens liv är 
förutbestämt om man väljer att stanna i Iran. 
 
Med skydd, legal status avser jag; idén om att respondenterna definierar sig som en utsatt och 
diskriminerad grupp och drömmer därför om skydd och legal status i en destinationsstat som i 
dessa fall är Sverige.  
 
Med framtidsutsikter avser jag; drömmen om självförverkligande och att själv kunna skapa 
sig det liv man önskar leva. Att känna tillhörighet och gemenskap.  
 
Med frihet avser jag; drömmen om trygghet och rätten att kunna uttrycka sina egna åsikter. 

Faktorer

Push

politiska	

fattigdom

kränkning	MR

Avsaknad	av	
framtidsutsikter	

Pull

skydd,	legal	
status

framtidsutsikter

frihet
Nätverk

Tajming
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Med nätverk avser jag; de kontaktnät som varit av betydelse för att själva resan ska ha kunnat 
äga rum. 
 
Med tajming avser jag; det läge som rådda i Europa under våren och sommaren 2015 då 
gränserna var öppna och det var lättare att ta sig in i Europa.  
 
 

5. Val	av	metod	
 
Syftet med studien kräver empiriskt insamlande av material genom kvalitativa metoder som 
består av djupgående intervjuer. Detta då studien syftar till att förstå bakomliggande faktorer 
som inte kan förklaras genom siffror (Bryman, 2001). Kvalitativ forskning syftar till att 
försöka förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar verkligheten i en specifik 
miljö (Bryman, 2001), vilket stämmer väl överens med studiens syfte och är därför ett 
självklart val av forskningsmetod. Utifrån detta har jag format mina frågeställningar som tar 
sikte på mina respondenters erfarenheter och tankar gällande att migrera.  
 

 
Datainsamlingsmetod  

 
I syfte att besvara frågeställningarna har kvalitativa samtalsintervjuer använts för insamling 
av empiriskt material, insamlande av material har skett genom åtta enskilda djupgående 
intervjuer under en till två timmar. Det primära syftet har varit att ta reda på mina 
respondenters upplevelser genom deras egna berättelser. Det har gjorts genom att låta varje 
respondent beskriva och reflektera kring erfarenheter som har lett till valet att migrera. För att 
uppnå detta har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som beskrivs av Bryman 
(2001). Intervjuer som bygger på frågescheman för att försäkra mig om att jag får tillgång till 
relevant material, scheman som även syftar till att respondenten ska kunna besvara frågorna 
med frihet med en förhoppning om att intressant reflektion uppnås. Frågeschemat innehåller 
en rad teman och förslag som leder till relevanta frågor (Kvale och Brinkmann, 2009). Jag har 
valt att dela upp mina intervjufrågor i tematiska områden samt börja med mer allmänna frågor 
för att sedan fortsätta med mer djupgående frågeställningar. Detta för att bygga upp ett 
förtroende hos respondenten. Jag har medvetet valt att inte ställa några frågor som kan 
uppfattas som stötande.  
 
 
Val av fall 
 
Nacka kommun har två kommunala HVB-hem med 16 ungdomar (pojkar) på respektive 
boende i åldern 15 till 20 år. De ungdomar som bor på respektive hem är placerade enligt 
fördelningsprincip om hur många ensamkommande barn som Nacka kommun ska ta emot, 
boendena har därför inte själva valt ut vilka ungdomar som ska bo där. HVB-hemmet ska 
hjälpa ungdomen till en fungerande vardag så snabbt som möjligt och personal finns på plats 
dygnet runt (Nacka, 2017). Därav är boendenas inriktning inte av specifik karaktär utan syftar 
till att få vardagen att fungera för ungdomarna med skola och eventuella fritidsaktiviteter 
(Nacka, 2017). En genomförandeplan upprättas för varje ungdom tillsammans med 
boendestödjare och socialsekreterare som sedan kontinuerligt följs upp. Av de ungdomar som 
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flyttade in på de två kommunala HVB-hemmen i Nacka 2016 var 15 av 16 pojkar på 
respektive boende från Afghanistan och en klar majoritet av tillhörde folkgruppen hazara, 
siffror som stämmer överens med UNHCRS rapport 2015. (UNHCR, 2015). I en artikel i 
Aftonbladet 2016 liknar före detta enhetschef Jenni Wamfors ett av boendena som ”att det är 
precis som vilken familj som helst” (Aftonbladet, 2016). Placering av ensamkommande barn 
på HVB-hem i Sverige sker slumpartat utifrån kommunantal och mottagarkapacitet. Vid 
särskilda behov så som drogmissbruk eller allvarlig psykisk ohälsa kan annan typ av 
boendeform vara aktuell. Ingen av mina respondenter tillhör kategorin som faller utanför den 
typiska formen av HVB-hem. Jag vill därför hävda att det rör sig om ett typiskt fall av 
minderåriga ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara. Som jag 
tidigare nämnt har jag själv jobbat på ett av dessa boendena. 
 
 
Urval av respondenter  
  
Urvalet av respondenter har skett utifrån kriterierna ensamkommande barn från Afghanistan 
tillhörande folkgruppen hazara. Jag har personligen frågat ett antal personer om de velat ingå i 
min studie, vissa har valt att tacka ja och andra velat avstå. Vilket jag tolkat som att de inte 
varit intresserade av att dela med sig av sina upplevelser utifrån studiens syfte, vilket jag 
reflekterar över under stycket om generaliserbarhet. Urvalet bygger alltså på ett 
bekvämlighetsurval, något som är vanligt förekommande (Bryman, 2011). Jag upplever inte 
att de som valt att avstå från medverkan bär på svårare erfarenheter som gjort att de valt att 
lämna, än de som valt att medverka i min studie. En del av mina respondenter har bott på min 
fördetta arbetsplats, ett av de två kommunala HVB-hemmen i Nacka. Jag har även valt att 
intervjua ungdomar som inte bott på mina före detta arbetsplats för att få tillräckligt många 
respondenter, samtliga faller inom det nämnda urvalskriteriet. De respondenter som inte bott 
på min före detta arbetsplats har tidigare bott på andra HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn i Sverige.  
 
 
Genomförande av intervjuerna 
 
Samtliga intervjuer har börjat med småprat och mer allmänna frågor vilket var ett effektivt 
sätt att skapa en avslappnad stämning för ett givande samtal. I de fall mina respondenter haft 
begränsade kunskaper i svenska har jag tagit hjälp av min kollega Gholamnabi Shirsha som är 
auktoriserad tolk. Jag har medvetet valt att hålla intervjuerna i personernas hemmiljö, för att 
bidra till en mer avslappnad och trygg stämning. Varje intervju har spelats in, vilket har gjort 
att jag kunnat vara helt närvarande i samtalet och haft möjlighet att gå tillbaka vid behov, 
något som fungerat väl. Jag har medvetet valt att låta tysta stunder uppstå då jag i dessa lägen 
velat avvakta respondenten och inte styra samtalet för mycket. Intressanta reflektioner har 
uppkommit på köpet och särskilt intressant har det varit vid de tillfällen då respondenten själv 
sagt ”det har jag inte tänkt på tidigare, men så var det”. Vissa respondenter har jag även 
intervjuat vid flera tillfällen då jag känt att det har behövts och möjligheten funnits.  
 
Jag har använt min intervjuguide (se appendix 1) som mall för varje intervju däremot har jag 
inte följt den strikt utan anpassat mig till varje enskild intervjus karaktär. Intervjuguiden har 
fungerat som en modell för att inte riskera att missa någon fråga som jag önskat få besvarad. 
Fokus har legat på varje respondents egna beskrivelser av tidigare upplevelser, jag har noga 
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lyssnat och fångat upp intressanta berättelser. Vid behov har jag bett individen utveckla sitt 
resonemang ytterligare.  
 
 
Transkribering 
  
Transkribering har skett efter varje intervju då jag har fått tillåtelse att spela in mina 
respondenter. Transkriberingen har skett ordagrant och återges på detta sätt i citat, därav 
medvetet inte grammatiskt korrekt svenska. Jag har valt att transkribera mina intervjuer för att 
inte riskera bortfall av viktig information vid analys av empiri. Efter transkriberingen har jag 
kodat materialet i olika kategorier och teman vilket resulterat i träddiagrammet på sid. 11. Att 
koda materialet har varit nödvändigt, dels på grund av omfattningen av empirin men också för 
att kunna analysera materialet på ett strukturerat sätt och säkerställa att jag besvarar mitt syfte 
och frågeställning. Med hjälp av kodning har jag kunnat sortera och kartlägga empirin på ett 
systematiskt sätt som varit till stor hjälp för analys och resultat. 
 
 
Etiska överväganden  
 
Jag har medvetet valt att byta namn på samtliga respondenter för att behålla deras anonymitet, 
ett enkelt val som inte riskerar att påverka min studie. Jag har gjort noga etiska överväganden 
vid utformandet av min intervjuguide samt i samtal med mina respondenter. Jag har aktivt 
valt att inte ställa medvetet känsliga frågor som riskerar att få mina respondenter att känna sig 
otrygga. En av mina respondenter har inte velat uppge sin ålder idag, något som jag inte anser 
vara problematiskt då han kom till Sverige för många år sedan och har bott på ett HVB-hem 
för ensamkommande flyktingbarn.  
 
 
Samtyckeskravet 
 
I de fall då mina respondenter har varit minderåriga har jag kontaktat enhetschefen för de 
HVB-hem där de bott samt kontaktat god man för att få ett godkännande att intervjua 
personen. Självklart har detta föregåtts av att individen ställt sig positiv till min förfrågan. 
 
 
Validitet 
 
Validitet är frågan om ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 
undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 3:1, 2009). Detta kan kopplas till i vilken mån 
mina respondenter utger sig för att vara de personer som de säger sig vara. Validiteten skulle 
bli ifrågasatt om det skulle visa sig att någon av mina respondenter inte faller inom kategorin 
”Ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara”. Detta har 
undgåtts genom handlingar från migrationsverket som styrker sanningen i det mina 
respondenter hävdar om sin egen situation och var de kommer ifrån. Utifrån pedagogiska 
ansatser har jag försökt att vara så tydlig som möjligt när jag ställt mina frågor för att i den 
mån det går försäkra mig om att respondenten har förstått frågans innebörd. I fall där 
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respondenten inte förstått en fråga direkt har han meddelat detta och jag har då förtydligat mig 
vilket lett till förståelse hos respondenten.  
 
 
Reliabilitet 
 
Det finns en risk för intervjusubjektivitet (Bjereld et al) (att mina respondenter skulle uttrycka 
sig utifrån vad de tror att jag vill höra) då studien baseras på samtalsintervjuer. För att undgå 
detta har jag fokuserat på att skapa en trygg miljö och medvetet valt att avstå från känsliga 
frågor samt låtit varje respondent vara anonym i min undersökning. Jag upplever även att 
intervjuernas längd har hjälpt då det gett utrymme för resonemang och utvecklade svar 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Fokus har legat på individens egna upplevelser med 
stöd av tidigare forskning.  
 
Det kan naturligtvis inte uteslutas att det skulle kunna finnas en systematik i det faktum att 
några tillfrågade avstår från att delta, det skulle i så fall kunna påverka mitt resultat i from av 
att till exempel inte få syn på en väsentlig faktor som har påverkat dessa individer. Då jag 
arbetat på boendet där dessa pojkar bott kan jag konstatera att någon fakta av detta slag inte 
kommit fram utan att det snarare rör sig om ointresse för min studie.  
 
 
Generaliserbarhet 
 
Jag har medvetet valt att begränsa min studie och utgår därför endast ifrån ensamkommande 
barn (pojkar) från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara. Detta göra att jag inte kan 
generalisera min studie till samtliga ensamkommande barn i Sverige. Jag vill hävda att mitt 
val av fall är ett så kallat typiskt fall vilket gör att jag kan generalisera mot en större grupp 
ensamkommande barn (pojkar) från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara som idag 
lever i Sverige. Jag har aktivt valt att göra djupgående samtalsintervjuer då jag anser att det är 
den mest lämpliga metoden för att besvara min frågeställning. En kvantitativ undersökning 
skulle kunna uppnå större generaliserbarhet men inte på ett djupgående plan och har därför 
inte varit aktuell för min studie.  
 
Det kan naturligtvis inte uteslutas att det skulle kunna finnas en systematik i det faktum att 
några tillfrågade avstår från att delta, det skulle i så fall kunna påverka mitt resultat i from av 
att till exempel inte få syn på en väsentlig faktor som har påverkat dessa individer. Då jag 
arbetat på boendet där dessa pojkar bott kan jag konstatera att någon fakta av detta slag inte 
kommit fram utan att det snarare rör sig om ointresse för min studie.  
 
 

6. Resultat	och	analys  
 
För presentation av de sju respondenterna se appendix 2. Referenser till intervjuerna återges 
genom fingerade namn samt datum när varje intervju skett i kapitel 10 Källor.  
 
Nedan följer en presentation av empirin utifrån vilka drivkrafter som visat sig vara mest 
framträdande vid valet att lämna ursprungsstat eller transitstat. Samtliga respondenter har 
kommit till Sverige på illegala vägar via Iran-Turkiet- Grekland och därefter på olika sätt till 
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Sverige. Alla uppger att det vid ankomst till Sverige var minderåriga och blev därför 
placerade på HVB-hem. Mohammad kom till Sverige 2009 och Jalal kom 2010, de övriga 
respondenterna kom hösten 2015. Pull- och push-faktorer har haft en avgörande effekt på 
mina respondenters val att emigrera från något känt till något okänt. Det finns därutöver också 
mellanliggande och personliga faktorer som jag anser måste tas i beaktan för att förstå 
drivkrafterna bakom besluten att migrera. Sociala nätverk framstår som en viktig 
mellanliggande faktor som dels gör resan möjlig utifrån finansiella aspekter men även utifrån 
möjligheten att inhämta information. Utseende, mod och risktagande är personliga faktorer 
som definierar mina respondenter och eventuellt urskiljer dem från andra individer i samma 
sits med samma förutsättningar som inte väljer att migrera.  
 
 
Fattigdom och politiska faktorer (pushfaktorer)  
 
Som jag nämnt tidigare har samtliga av mina respondenter bott i Iran innan de kommit till 
Sverige, vissa har bott i Iran en kortare tid medan andra är födda och uppvuxna i landet. 
Oavsett hur länge de bott i Iran så delar de en upplevelse av ett utsatt liv i fattigdom. 
Respondenterna berättar att de bland annat inte har rätt att äga saker och föremål, något som 
gör att de hålls kvar i fattigdom samt att lönerna de tjänar knappt går att leva på. 
 
Fyra av sju respondenter har saknat någon typ av uppehållstillstånd och därför bott illegalt i 
landet. Att Irans flyktingpolitik blivit allt mer restriktiv sedan talibanregimens fall i 
Afghanistan 2001(Lifors, 2016) stämmer överens med mina respondenters berättelser. 
Begränsningar på den iranska arbetsmarknaden (Abbasi-Shavazi, et. al., 2005), har gjort att 
mina respondenter tvingats ta arbeten som är mycket fysiskt krävande med en lön som det 
knappt går att leva på. Låg tillit till den iranska staten (Lifors, 2016) och rädsla för att 
deporteras har lett till att respondenterna inte vet hur deras situation kommer att se ut över tid, 
något som begränsar deras möjlighet att kunna planera sin framtid. Jalal och Amin är de av 
mina respondenter som bott i Iran med tillfälliga uppehållstillstånd (blue cards) som behövts 
förnyas var sjätte månad, en osäker och kostsam process, som bekräftas av Lifors temarapport 
(2016). 
 
Mohammed Det är väldigt tufft att bo i Iran. Folk kan inte gå och ha fina jobb där bara 
skitjobb, de får inte äga någonting, saker alltså. De får inte äga hus, inte hus inte ens en 
cykel. Det är förbjudet. 
 
Amin Det handlar inte om att om du har tillfälligt uppehållstillstånd så har du inget problem 
med att bo i Iran, det är fortfarande problem. Typ som okej om jag går på gatan och en polis 
kommer och tar mig bara för att jag är en afghan. De kan ha mig i polisstationen i ett dygn 
utan orsak, det är jätteenkelt för dem. Även om du har till uppehållstillstånd så kan de ha dig 
utan orsak. 
 
Möjligheten till skolgång varierar, där de med tillfälligt uppehållstillstånd har bättre 
möjligheter att tillgodogöra sig grundskola. En förbättring respondenterna har upplevt under 
tiden i Iran är att de idag kan köpa simkort till mobiltelefonen, tidigare var de tvungna att 
köpa dessa på svarta marknaden. Polisapparaten i Iran upplevs korrumperad vilket resulterar i 
att ingen afghan i landet kan känna sig säker på att inte skickas tillbaka till Afghanistan 
oavsett om man kan visa upp legal status i landet, något Jalal erfarit.  
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Irans strikta migrations-politik bidrar till ett hämmat liv med tydliga ramar för vad som tillåts 
och vad som är förbjudet. Individens handlingsutrymme är mycket begränsat och livet går ut 
på att förhålla sig till en oviss vardag utan påverkansmöjlighet. Trots detta är vissa av 
respondenter noggranna med att säga att de även har haft ”sköna tider i Iran” och att det även 
haft iranska vänner och kompisar som behandlat dem bra eller bättre än de flesta.  
 
Amin Jag menar inte såhär Iran var inte katastrof, jag hade sköna tider också jag hade mina 
kompisar från Iran också men ändå när man varje dag växer jag kände mig mera mera synd 
för att på vissa olika andra. Till exempel jag hade iranska vänner eller kompis vi var i samma 
skola vi växte upp tillsammans nästan. Eftersom han kunde göra allt som möjligt han fick bra 
jobb, han tjänande bra pengar han klarade sig han var lycklig varför skulle inte jag? Och han 
kände sig trivs och trygg men jag kan säga säker jag var inte trygg där det har hänt för mig 
saker. 
 
Inga av respondenterna har uppgivit att de primärt valt att migrera för att skaffa sig 
försörjning och skicka hem pengar till familjen. Med beaktande av åldern och boendeformen i 
Sverige under denna första tid så har de inte heller varit möjligt att göra det. Det kan sannolikt 
påverkas av hur deras situation utvecklas i Sverige.  
 
 
Kränkning av mänskliga rättigheter och avsaknad av framtidsutsikter 
(pushfaktorer) 
 
Respondenter berättar hur de måste ansöka om tillåtelse från den iranska staten om de önskar 
resa inom landet. De måste ange plats och hur länge de kommer att vara borta från sin hemort. 
Det är en omständlig process som kostar pengar och tar tid. De finns även offentliga platser 
t.ex. parker där de inte har tillträde, uppgifter som stämmer överens med Lifors temarapport 
(2016). Samtliga respondenter uppger att de blivit utsatta för misshandel och rån vissa nämner 
även att de bevittnat när familjemedlemmar blivit utsatta.  
 
Jalal Om vi hade inte det här papper vi fick inte åka men om vi struntade och åkte ändå om 
polisen grep oss det var hemskt de skulle sätta dig i ett fängelse man kan säga och jättedåliga 
platser och jag kan inte beskriva det. Jag har varit där på ett annat sätt, jag hade inte det 
papper som jag skulle ha eller vad kan jag kalla det med mig och dom polisen har gripit mig 
och satt mig i ett fängelse och om dina föräldrar skulle hämta beviset, uppehållstillståndet om 
dom hämtade det efter max en vecka-  tio dagar om de hämtar då du skulle bli fri annars du 
deporteras till Afghanistan. De låter inte dig ringa de skulle bara gissa att polisen har gripit 
dig, de visste inte. Jag satt tre dagar efter en dag mina föräldrar gissade att de har gripit mig 
och det blev helg den tredje dagen de har hämtat mitt bevis och sen jag blev fri. 
 
Jalal vittnar om när hans pappa blev misshandlad och rånad: ”De har slagit min pappa med 
kniven i axeln när de skulle tjuva min pappa på hans klocka redan de har tjuvat hans fickor 
men dom skulle tjuva hans klocka men han gillade hans klocka och han vägrade och de har 
slagit honom med kniven och tagit hans klocka.  
 
Mohammad ”Jag hade inga framtidsutsikter. Oavsett om du är född och uppvuxen där eller 
har bott i landet i 30 - 40 år så har du ingen framtid i Iran. "Invandrare i Iran har ingen 
framtid det är bara så”. Man ska bara leva så att man kan tjäna så mycket pengar att man 
kan klara sig den dagen” ”I Iran kände jag mig inte som en människa när jag blev större”. 
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”Ni är inte människor, ni är inte lika värda, inte ens som djur”. “(…) jag kände det i mitt 
hjärta att jag inte ens var människa”.  
 
Omid ”Jag var jättetrött på jobbet det var inget bra ställe, det var som ett fängelse. Jag 
kunde inte gå ut därifrån för då skulle polisen skicka mig tillbaka till Afghanistan.”  
 
Amin Jag visste att det finns ingen framtid i Iran, Afghaner med tillfälligt uppehållstillstånd 
kan gå i skolan till årkurs 12 inte mer, inte universitet. Jag visste att det inte var någon 
framtid i Iran. Så jag tänkte mer på mig att om jag går, jag kan inte leva här. Jag ska dö eller 
jag ska kanske leva ett bättre liv kanske jag ska ha en bättre möjlighet att leva. Att leva i Iran 
var inte att leva, det är inte bara att andas, äta och dricka det är inte allt leva. Så jag tänkte 
okej jag vågade att gå. Att det fanns en chans till ett bättre liv. Min föräldrar har bott i Iran i 
mer 40 år om dom jobbar inte den där dagen de får inte mat på natten efter 40 år det är så. 
 
Respondenterna nämner sitt avvikande utseende som något problematiskt, att de på grund av 
detta blivit särskilt utsatta då de inte smält in i samhället som andra etniska grupper (Lifors, 
2016). 
 
Amin Det hände mycket för mig, det finns andra afghanska grupper i Iran men de ser inte 
annorlunda ut från iranier de har inget problem. Vi hade problem för att vi ser annorlunda 
ut. De var en orsak på gatan och i skolan, vi hade många fights med iranier det var 
jättevanligt för afghaner och när vi hade dessa saker alltid det var vi afghaner som var 
problemet.  
 
Mohammad Asså att leva i Iran för en migrant är väldigt svårt kan man säga det är inte lätt. 
När det kommer till myndigheter afghaner och speciellt hazara befolkningen har sådär 
speciellt utseende som märks tydligt. För dom är det mycket svårare än för andra folkgrupp, 
för till exempel tadzjiker om de pratar ren persiska ingen märker att de är från Afghanistan 
så de har lite lättare kan man säga. Men när det kommer till reglerna så är det samma sak. 
Men utseendet är det lite lättare. När man är barn vill man skaffa kompisar men när man ser 
ut som hazara då blir de inte kompis med dig, då trakasserar de dig från att man är ett litet 
barn. 
 
”Du hör inte hemma här, åkt tillbaka till ditt land” är ord som samtliga respondenter har hört 
innan de lämnade Iran. Detta trots att de spenderat större delen av sitt liv i Iran, pratar perfekt 
persiska och firar samtliga högtider. Detta har i sin tur gjort att de känt en saknad av ett värde 
som människa samt en identitet. Att inte själv kunna bestämma var man är född är något som 
återkommer, och hur en hel befolkning döms ut och betraktas som hundar.  
 
Respondenterna definierar sig själva utifrån ett begränsat liv och har mycket svårt att se sig 
tillhöra ett specifikt samhälle, något som bekräftar bilden av vikten av etnisk tillhörighet. 
Känslan av maktlöshet gjorde att Jalal till en början funderade på att ta sig till Afghanistan, ett 
land han aldrig varit i men sägs tillhöra. En idé han inte kom att fullfölja då han via vänner 
fick hör hur svårt det var att bli accepterad om man likt honom bott i Iran. Hans vänner har 
beskrivit en komplexitet som många tvingas förhålla sig till. I Iran betraktas man som afghan 
oberoende av om man varit i landet eller inte, och därför bör återvända till ”sitt land”. De som 
återvänder från Iran till Afghanistan ses som iranier och välkomnas därför inte i Afghanistan. 
Komplexiteten och maktlösheten kring tillhörighet medför existentiella frågor kring identitet 
(Saito, 2008). 
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Jalal Jag har tänkt mig att jag kanske skulle åka till Afghanistan, men problemet var att jag 
känner inte det landet men problemet var att Afghanistan är mitt folk men de är mina fiender 
på något annat sätt också, när jag kom till Sverige de tog emot mig de behandlade mig som 
en människa men jag kan säga sanningen det skulle inte vara så på mitt land, för då de gillar 
inte afghaner som bor i Iran de behandlar dem annorlunda. Det finns afghaner i Pakistan 
eller andra länder också men när de åker till Afghanistan de behandlar en på ett annat sätt 
från Iran de tycker att man har svikit landet. Man ses som iranier.  
 
Mohammad ”Vem är jag? Vart ska jag ta vägen? Här är värst och där är också värst.” 
 
Reza ”Man tror inte att man är en människa, man tror inte att man har en person som andra 
personer. Ett barn som är fött bestämmer inte var det är född. Varför är jag född i 
Afghanistan (…)?” 
 
Flera av respondenterna har frågat sina föräldrar varför de valde att bosätta sig i Iran istället 
för att försöka ta sig till en plats längre bort. Något konkret svar på frågan sägs de inte ha fått, 
men vissa tror att det beror på religiös tillhörighet. I takt med att de växer upp ser de sina 
iranska klasskompisar leva ett lyckligt liv med bra arbete, god ekonomi och trygghet. Vilket 
lett till att respondenterna frågat sig själva ”Varför har jag inte samma möjligheter, jag är 
också född och uppvuxen i detta land?”. 
 
 
Framtidsutsikter, skydd, legal status och frihet (pullfaktorer) 
 
Samtliga respondenter ger uttryck i sina intervjuer för behovet av trygghet, de beskriver sin 
livssituations i ursprungsstaten som otrygg och tar upp problematiken med att leva som 
papperslös och att tillhöra gruppen hazara. Att känna sig otrygg, rädd och stressad sägs ha 
varit deras vardag och något de velat bort ifrån. De talar om att det måste finnas en annan 
plats att leva på som är bättre, där man kan känna sig fri och ha möjlighet att uttrycka sina 
åsikter. Drömmen om ett bättre liv är gemensamt hos samtliga respondenter, vilket bekräftas 
av UNHCR:s rapport THIS IS WHO WE ARE, (2016) baserade på intervjuer. De beskriver 
sin önskan utifrån att kunna äga saker, få studera, ha en identitet och bli sedd som människa. 
Reza uttrycker i sin intervju att han var övertygad om att han i Sverige skulle få asyl då han 
ansåg sin situation i Iran vara så pass allvarlig. Idag har han tillfälligt uppehållstillstånd men 
är i processen att överklaga då han anser sig har rätt till asyl.  
 
Reza Jag är säker på att jag behöver skydd och jag hade cirka fyra intervjuer med 
handläggare och sen bestämde de att jag har rätt för skydd i Sverige. ”Jag var säker på att 
jag skulle få stanna när jag var i Iran för jag är papperslös och hade mycket problem, jag var 
tvungen att ha skydd”. Om jag bodde kvar i Iran nu skulle jag kanske inte vara levande, 
kanske jag skickades till kriget i Syrien. Om jag skulle vara kvar i Iran, så skulle de tvinga 
mig till kriget.  
 
Mohammad I början jag tänkte först och främst lämna Iran, Turkiet, Grekland spelar ingen 
roll, bar inte i Iran. I början jag tänkte okej jag kommer till Turkiet kanske jag kommer att få 
jobb där, kanske där är bättre eller tänkte jag på Grekland jag kanske kommer få jobb där 
jag kanske stanna där. Först tanken att komma fram till något land. Ända som jag tänkte var 
att där är det säkert bättre. Där kan man jobba bättre, plugga men inte sådär att jag måste 
åka till det där landet för att jag måste plugga nej. Såklart att om det är bättre så kan man 
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plugga också. Men inte sådär att målet var att jag ska dit för att plugga. Frihet och trygghet 
var inget jag visste ngt om jag hade bara en tro om att det måste vara mycket bättre.  
 
Respondenterna upplever att de har ett val, ett val som handlar om att överleva eller om att 
leva. Antingen stannar man kvar på den plats man bor och accepterar det liv man lever. Ett liv 
som beskrivs utifrån att överleva dag för dag. Alternativet är att riskera sitt liv för att kanske 
nå fram till ett okänt mål med förhoppningen om att det där går att leva ett bättre liv och 
skapa sig en gynnsammare framtid. Många har låtit sig inspireras av andra genom samtal och 
historier om hur de lyckats ta sig till en annan plats. Att livet skulle te sig bättre i ett annat 
land grundar sig mycket på en känsla av ”att det inte kan vara värre än här”, ryktesspridning 
och information från personer i ens närhet.  
 
Jalal beskriver livet som ett spel, antingen kommer man att vinna eller så kommer man att 
förlora. Värdet av att vinna är så högt att man är villig att satsa alla sina kort. Att höra 
personer som tagit sig till Europa beskriva sitt nya liv gör en avundsjuk och svartsjuk. Önskan 
om att uppnå samma sak driver en till att försöka även om det inte rör sig om en lätt eller 
vanlig typ av resa, förklarar han.  
 
Jalal Det var liksom en spel antingen du kommer att vinna eller du kommer att förlora, det var 
liksom såhär, jag skulle jättegärna satsa på det, det var det som var värt det. Till exempel du 
kunde spela något spel och det kommer vara värde om du vinner, du satsar allt och det gjorde 
jag för att jag har sett och hörde att jättelängesen vissa har åkt från Iran till tredjeländer inte 
mitt land ett annat land och där dom hade bättre den här livet än gamla livet som dom hade. 
Man bli avundsjuk eller svartsjuk man vill liksom det här även det var inte en lätt resa det var 
inte en vanlig resa ändå man skulle prova. 
 
I stora drag handlar det om självförverkligande, en stark drivkraft i att vilja förändra det liv 
man lever och på så sätt uppnå större kapacitet. En känsla som de flesta delar oavsett var i 
världen man är född. De jämför sig med den iranska befolkningen och ser hur de lever ett mer 
bekvämt liv. Ingen av respondenterna har uttryckt en tilltro till att livet i Iran ska utvecklas till 
det bättre utan istället tvärt om, de vittnar om hur fler lagar och begränsningar har tillkommit 
med åren. Respondenterna är villiga att offra livet för att nå en bättre framtid i ett nytt land. 
Europa målas upp som ett paradis där valfriheten och möjligheterna är oändliga.  
 
 

7. Övriga	faktorer	
 
Två övriga faktorer som jag har identifierat är nätverk och tajming. Jag anser att nätverk kan 
agera både som push- och pullfaktor. Ett exempel på när nätverket närmsta familjen kan 
agerar pushfakoter är vid beslutet att lämna Iran för Europa. I Rezas och Alis fall är det 
föräldrarna som bestämt att deras söner inte kan vara kvar i Iran och att de måste lämna 
landet. I deras fall är det även föräldrarna som har arrangerat och finansierat resan med hjälp 
av kontakter och smuggelnätverk. I Jalal, Omids och Mustafas fall skedde beslutet i samråd 
med föräldrar som hjälpt till med finansiering via sina nätverk. Mohammed och Amin har på 
egen hand fattat respektive beslut utan samråd med föräldrar, dock har föräldrarna och dessa 
kontakter haft en betydande roll när det kommer till finansiering av resan.  
 
Som pullfaktor har nätverken en betydande roll när det kommer till att koppla samman 
tidigare migranter och potentiella migranter. Detta då de bidrar med kunskapsutbyte och 
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riskminimering genom att dela med sig av tidigare erfarenheter kopplat till själva resan och 
livet i destinationsstaten.  
 
Faktorn tajming beskriver det humanitära läget som var i Europa under senare delen av 2015, 
en reaktion på bland annat kriget i Syrien. Detta ledde till att gränserna till Europa var öppna 
vilket enligt mig framstår som en avgörande faktor vid tiden fem av sju respondenter valde att 
lämna Iran för Europa.  
 
Nätverk och tajming kan ses som två ytterligare faktorer som bidragit till att respondenterna 
kunnat lämna Iran för Europa.  
 
 
Nätverk  
 
Samtliga respondenter har varit beroende av att ta del av både information och ekonomisk 
assistans från nätverk. Det påvisar att valet att lämna inte kan ses som en enskild handling, 
utan en handling som är beroende av de nätverk och faciliteter man har runtomkring sig 
(Monsutti, 2008). Att det även rör sig om kumulativ kausalitet likt Massey et al., (1993) 
hävdar framstår som sannolikt. Ju fler som tidigare gjort samma typ av resa desto mer input 
går att ta del av och desto mer framstår det som möjligt för de individer som överväger. 
Kontakter med smuggelnätverk har varit en viktig förutsättning för att genomföra själva 
resan. Ingen uppger svårigheter i att få kontakt med dessa nätverk. 
 
Omid Jag visste inte så mycket om Europa, trodde att jag kanske kunde leva där. Hade 
kollegor som hade familjemedlemmar i Europa och fick via dem lite information. Fick höra 
om Sverige och att man kunde gå i skolan där och utbilda sig något jag var jätteintresserad 
av.  
 
Ali Mina kompisar pratade om Sverige och om frihet, boende och uppehållstillstånd. Anser 
att de mina kompisar sa stämmer förutom uppehållstillstånd. Först när jag kom till Sverige 
och lyssnade på nyheterna som jag förstod att det inte stämde. Ger information till mina 
kompisar som är kvar att Sverige är ett jättebra land, frihet, snälla människor men att man 
inte får uppehållstillstånd.  
 
Ett annat nätverk som har haft olika inverkan på respondenternas beslut är den närmsta 
familjen. I Rezas och Alis fall har en av föräldrarna varit drivande i beslutet att lämna. I Rezas 
fall var det hans pappa som bestämde och arrangerade has resa från Iran. 
 
Reza Min pappa bestämde att jag inte kunde stanna kvar i Iran eftersom det var mycket 
problem och farligt för mig. Ett av problemen var att vi bodde i Iran som papperslös och när 
man kommer upp i åldern 16–19 så tar polisen en och skickar en tillbaka till Afghanistan. De 
kan även tvångsrekrytera en till armen och sen efter två månades träning så skickas man till 
Syrien. När man kommer tillbaka så får man ett tillfälligt uppehållstillstånd så att man vara 
legalt i landet och resa till andra städer.		
	
”Vet inte om jag hade gjort samma resa om min pappa inte tvingade mig, först jag vågade 
inte för jag hade inga kompisar som skulle göra samma resa, för att jag är ensam”. 
 
Mohammad fattade sitt beslut utan familjens inblandning, när han berättade för dem att han 
skulle ge sig av trodde de inte på honom. Amin fattade även han sitt beslut på egen hand i 
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anslutning till pappans bortgång och meddelade i samband med detta sin mamma och bror 
bodde på annan ort.  
 
Mohammad Den dagen jag lämnade hemma då var min pappa hemma men min mamma var 
på sjukhuset för att jag hade en lillebror som var sjuk. Min pappa trodde inte på min jag sa 
att jag ska gå nu. ”Min pappa sa nej du ska inte någonstans”. Han bara du kommer kanske 
gå till den här staden träffa några där av dina kompisar kanske kommer du tillbaka. Han 
trodde inte att jag skulle stick. 
 
 Jalal berättar att han delar allt med sina föräldrar och det var därför viktigt för honom att 
informera dem om sina planer att lämna Iran. Även om Omids beslut växte fram på egen hand 
så var det för honom viktigt med hans pappas godkännande, efter tjat gick pappa med på hans 
plan att lämna Iran för Europa. I Mustafas fall skedde beslutet i anslutning till att han 
deserterat från iranska armen under tiden han var hemma på permission från kriget i Syrien. 
Ett beslut hans mamma inte motsatte sig. 
 
Jalal Ja jag har pratat med mina föräldrar för jag gömmer inget för dom men det finns folk 
som bara åker iväg utan att säga något för att de kanske kan tänka att det finns mycket farliga 
tider och farliga händelser som skulle hända att deras barn eller deras son.  
 
Vidare berättar han om föräldrarna reaktion, att de inte var helt nöjda med han beslut men att 
det samtidigt kunde förstå honom och önskade honom ett bättre liv. 
 
Det var såhär det var inte nöjd hundra procent att jag åker men de har sett mig de har sett 
samhället, det har sett situationen de ville låta mig gå för att dom hade tro eller de tänkte så 
att jag kommer få ett bättre liv än dom. 
 
 
Tajming 
 
 Som jag tidigare nämnt avser jag med tajming den situation som rådde under tiden då 
majoriteten av mina respondenter lämnade Iran, sommaren 2015 då gränserna till Europa var 
öppna. Att agera utifrån tajming påvisar beslutsamhet, att våga ”hoppa på tåget”, något som 
på flera sätt varit avgörande för mina respondenters möjligheter i Sverige.  
 
Amin bekräftar att det under denna tid florerade rykten att Europas gränser var öppna, att 
förutsättningarna för uppehållstillstånd var goda och att det därför gällde att passa på. 
 
Amin Det var jättevanligt att under 2015 prata mellan folk, typ som att alla kände någon som 
gick till Europa. Så jag kunde prata med folk om det här, om läget och om de kände någon 
smugglare.  
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8. Slutdiskussion	
 
 
Vilka tydliga push- och pullfaktorer kan förklara valet att migrera, samt finns det ytterligare 
faktorer som inte ryms inom push- och pullfaktorer som påverkar beslutet att migrera hos 
ensamkommande barn från Afghanistan tillhörande folkgruppen hazara?  
 
Desto längre intervjun varar desto mer nyanser framkommer och ju tydligare blir dess många 
lager som tillsammans ligger till grund för beslutet. Till största del kan respondenternas val att 
migrera förklaras utifrån pull- och pushfaktorer, utöver de har jag funnit ytterligare faktorer 
som jag valt att benämna nätverk och tajming.  
 
 
Pull- och pushfaktorer 
 
Respondenterna påvisar en homogenitet gällande upplevsena av tydligt negativa 
pushfakoterer i Iran. Samtliga nämner att de levt ett hårt liv kantat av diskriminering, 
osäkerhet, frånvaro av mänskliga rättigheter och utsatthet på grund av etnisk tillhörighet.  
 
Även om samtliga migranter i Iran lever under samma restriktioner så upplever mina 
respondenter att deras utseende gör dem extra utsatta i förhållande till andra migranter i Iran. 
De tvingas utstå mer diskriminering och rasism på grund av sitt avvikande utseende som gör 
dem till lätta måltavlor. Problematiken kring identitet, rotlöshet och maktlöshet yttrar sig 
genom en låg självkänsla hos mina respondenter. Viljan av att ”ses som en människa” är 
något som nämns hos samtliga, de säger sig ha saknat ett mänskligt värde under tiden de bott 
och levt i Iran och brottats med frågor rörande identitet och rotlöshet. Även om de är djupt 
rotade på en plats genom familj och uppväxt saknar de en känsla av tillhörighet och trygghet. 
Det är en gemensam önskan att finna en plats där detta kan uppnås. Avsaknad av ett 
mänskligt värde upplevs i relation till den iranska befolkningen genom att folkgruppen hazara 
anses ha ett lägre mänskligt värde genom olika faktorer som begräsning till arbete, till att 
kunna röra sig fritt i landet och möjligheten till studier.  
 
En blandning mellan specifika händelser och ren frustration går att utläsa hos samtliga. Jag 
vill hävda att det är av relevans att ta i beaktan den politiska och sociala miljö som 
respondenterna har vuxit upp i. Att växa upp i en politisk kontext som papperslös eller med 
tillfälligt uppehållstillstånd sätter sina spår. I takt med ökad ålder kommer även en ökad 
insikt, och det ”sköna livet” ter sig allt mer avlägset. Påtagligt blir respondenternas 
jämförelse av sin egen situation i relation till den iranska befolkningen. Uppenbart går det att 
leva ett bättre liv med bättre förutsättningar för andra grupper i Iran. Dock framstår det som 
osannolikt att den egna livssituationen skulle komma att förbättras i 
ursprungsstaten/transitstaten, snarare uttrycker respondenterna det motsatta och en försämring 
över tid är mer trolig. Att livet är orättvist är en sak men att inte själv ha makt att kunna 
förändra sin situation på den plats man lever är en annan. Att jämföra sig med de som på 
förhand har andra förutsättningar anses meningslöst. Det naturliga är istället att söka 
förebilder bland individer med liknande bakgrund och förutsättningar som genom flykt till 
Europa lyckats påverka sin situation till det bättre.  
 
Drivkrafterna i dessa fall kan ses som en kombination av negativa pushfaktorer grundade på 
politiska begräsningar, fattigdom, kränkning av mänskliga rättigheter och avsaknad av 
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framtidsutsikter i Iran. Samt positiva pullfaktorer genom att titta på föregångsmän som 
förmedlar en positiv bild av det nya liv de lyckats skapa för sig själva i Europa. Det blir också 
ett sätt att än tydligare jämföra det liv man lever med det liv och de möjligheter som målas 
upp. Detta ger ytterligare perspektiv och förhöjer känslan av att leva ett meningslöst liv utan 
framtidsutsikter. Gemensamt för samtliga respondenter är att valet att ta sig till Europa 
handlar om självförverkligande, respondenter har levt i ett välfungerat samhälle (Iran) men 
har trots detta inte kunnat ta del av landets positiva utveckling. Istället målas Europa upp som 
platsen där detta är möjligt för denna grupp. De drömmer om att i Sverige kunna skapa sig ett 
liv som innebär ekonomisk förbättring, inkludering samt inneha samma rättigheter och 
skyldigheter som landets invånare och medborgare. Drömmen om självförverkligande är 
varken förvånande eller unikt för denna grupp individer, men blir än mer påtaglig då 
kontrasterna från de liv de levt i Iran är mer påtagliga i jämförelse med en svensk 
medborgares uppväxt och möjligheter i relation till självförverkligande. För att uppnå detta är 
respondenterna villiga att riskera allt för att ta sig till Europa där möjligheterna inför 
framtiden målas upp som oändliga. Med sig har de även den upplevda utsattheten i Iran, en 
utsatthet de utgår ifrån att Europa och mer specifikt Sverige kommer ta i beaktan när det 
kommer till uppehållstillstånd. Medvetenheten kring svårigheterna gällande uppehållstillstånd 
är något de inser först efter en tid i Sverige och de långa asylprocesserna.  
 
 
Övriga faktorer 
 
Genom kontakter i olika nätverk upprätthåller respondenterna multipla relationer genom att 
länka samman ursprungsstat och destinationsstat. På detta sätt lyckas de röra sig inom olika 
geografiska områden utan att fysiskt förflytta sig. Två olika världar som tillsammans blir 
individens egen upplevda verklighet. Dessa nätverk och relationer tar form redan innan avfärd 
och utvecklas under resans gång samt består vid ankomst till Sverige. Att upprätthålla 
strukturerna framstår som nödvändiga förutsättningar för att resan ska kunna äga rum. Vikten 
av kunskapsutbyte framstår som en viktig del av nätverken, det hjälper individen att bilda sig 
en uppfattning om eventuella risker och svårigheter samt vilka möjligheter som finns i 
destinationsstaten.  
 
Familjen och dess kontaktnät har möjliggjort finansiering för samtliga respondenter samt haft 
inverkan på själva beslutet hos fem av sju respondenter. I Rezas fall går det att argumentera 
för att hans pappa haft en avgörande roll vid beslutet att lämna Iran för Europa. Detta då han 
uppger att han sannolikt inte skulle ha vågat göra samma typ av resa om det inte vore för att 
hans pappa tvingat honom. Även om Jalal själv fattat beslutet så framstår familjens 
godkännande som nödvändigt för att han ska kunna ge sig av, det går därför att argumentera 
för att familjen har haft en stor inverkan på hans beslut som lett till att han lämnat Iran för 
Europa. I Mustafas fall framstår hans mammas förståelse inte som lika avgörande som i 
exempelvis Jalals fall, detta då han tydligt argumenterar för att han inte hade någon annan 
utväg i och med att han deserterat från iranska armén och kriget i Syrien. I Omdis fall likt 
Jalals rör det sig om en kombination av att ha fattat beslutet på egen hand samt velat få sin far 
godkännande, svårt att avgöra om han fullföljt resan utan sin fars godkännande.  
 
Familjens inverkan på individens beslut och förmåga att fullfölja resan från Iran till Europa 
har spelat olika roll. Detta bekräftar bilden av att det inte rör sig om en homogen grupp 
ensamkommande barn tillhörande folkgruppen hazara (Dottridge, 2013).  
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Jag upplever att diskussionen kring vem som fattat beslutet idag är knapphändig inom 
litteraturen, en dimension som enligt mig saknas och som i vissa fall eventuellt kan vara 
avgörande och därför viktigt att ta i beaktan.  
 
Vikten av tajming framstår som väsentligt för de fem av mina respondenter som kom till 
Europa hösten 2015, detta då de gav sig av under en tid då gränserna till Europa var öppna 
och rykten om att Europas kapacitet att ta emot flyktingar var obegränsade florerade. Under 
denna tid förefaller det heller inte ha varit någon brist på smuggelnätverk.  
För Mohammad och Jalal som kom till Sverige redan 2009 respektive 2010 framstår tajming 
inte som en avgörande faktor. Deras respektive resa från Grekland till Europa framstår som än 
mer krävande än de respondenter som kommit till Sverige hösten 2015.  
 
 Som jag tidigare nämnt anser jag mitt urval vara ett så kallt typiskt val av fall, vilket medför 
en generaliserbarhet i sig, dock baseras undersökningen på sju individuella livsöden. För att 
med säkerhet kunna uttala sig om gruppen ensamkommande barn från Afghanistan 
tillhörande folkgruppen hazara behövs kompletterande studier med ett större urval 
respondenter.  
 
 

9.	Slutsats	
 
 
Att respondenternas val att ta sig till Europa är komplext blir tydligt genom min studie, trots 
detta finns det vissa faktorer som framstår som mer framträdande än andra. I grund och botten 
vill jag hävda att det rör sig om drömmen om ett bättre liv och möjligheten till 
självförverkligande. Detta då de varken flyr från krig eller total misär utan snarare från 
missgynnsamma förhållanden som gör att de hålls kvar i fattigdom och är begränsade i sin 
vardag på grund av politiska beslut och utsatthet utifrån etnicitet, folkgrupp och utseende. Att 
respondenterna väljer att lämna Iran och ta de risker det innebär att försöka ta sig till Europa 
anser jag vara mänskligt och mer eller mindre naturligt då de upplever att det inte finns någon 
annan utväg för dem att på egen hand förändra sina liv till det bättre. Föregångsmän som gjort 
samma typ av resa och som förmedlar en positiv bild av det nya livet i Europa har en 
betydande inverkan på respondenternas beslutsamhet. Deras berättelser blir ett kvitto på att 
det är möjligt att leva ett mer fördelaktigt liv med fler valmöjligheter, men att det kräver att 
man lämnar den plats man lever på. Respondenternas unga ålder gör att de är mer riskbenägna 
och upplever att de har mindre att gå miste om, även om de har familjen kvar så har de i 
grund och botten enbart sig själva att ta ansvar för. Det handlar därför om att inte vänta för 
länge, då det blir allt svårare om man hunnit gifta sig eller bilda familj. De av respondenterna 
som kom till Sverige hösten 2015 har även tagit nytta av de öppna gränserna som rådde under 
denna period, att det där och då gällde att passa på. 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

10.	Källor	
 
Tryckta källor 
 
Abbasi-Shavaz, Jalal Mohammad., Glazebrook, Diana., Jamshidiha, Gholamreza., 
Mahmoudian, Hossein., Sadeghi, Rasou. 2005. Return to Afghanistan. A Study of Afghans 
Living in Mashhad, Islamic Republic of Iran. Afghanistan Research and Evaluation Unit 
(AREU). 
http://www.refworld.org/docid/47c3f3c91a.html 
(Hämtad 2016-12-20).  
 
Constant, Amelie. 2002. Return Migration by German Guestworkers: Neoclissical versus 
New Economic Theories. I Journal: International Migration 40 (4): 5-38. doi: 10.1111/1468-
2435.00204 
 
Bjerled, Demker & Hinnfors, 3:1, 2009. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen. 3: e upplagan. Studentlitteratur AB, Lund. 
 

Brinkmann, Svend., Kvale, Steinar. 2009 Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Boyd, Moncia. 1989. International Migration an Assessment for the 90's. The International 
Migration Review 23 (3) 638-670. 
https://www.jstor.org/stable/i323481 
(Hämtad 2016-10-12). 
 
Bryman, Alan. 2011. Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: 
Liber. 
 
Dimitradi, Angeliki. 2013. Migration from Afghanistan to third countries and Greece, 
Background Report: Migration System 3 (Afghanistan). HELLENIC FOUNDATION FOR A 
EUROPEAN AND FOREGIN POLICY (ELIAMEP). 
http://www.academia.edu/4356623/Migration_from_Afghanistan_to_Greece 
(Hämtad 2016-11-06). 
 
Dottridge, Mike. 2013. Children on the move. International Organization for Migration. 5-13.    
https://publications.iom.int/books/children-move (Hämtad 2017-10-10). 

Eurostat. 2000. Push and pull factors of international migration, A comparative report. 
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. 
 http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/eurostat/00/KS-30-00-908-EN-I... 
(Hämtad 2018-01-15). 
 
Human Rights Watch. 2013.Unwelcome Guests: Iran's Violation of Afghan Refugee and 
Migrant Rights. 
 http://www.refworld.org/docid/528f27454.html 
(Hämtad 2018-02-5).   
 
Ivar Ekman. 2016, april. Vilka är de ensamkommande? Konflikt i P1, Sveriges radio. 



 28 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/705695?programid=1300 
 
Jörum, Lundgren, Emma. 2015. Valet och vägen, En intervjustudie med nyanlända syrier i 
Sverige. Delmi Rapport.  
 
Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet © 
Migrationsverket (Swedish Migration Agency). 2016. Temarapport: Afghaner i Iran. Version 
2.0. 
https://lifos.migrationsverket.se/nyhetsarkiv/2016-03-21-temarapport-afghaner-i-iran-version-
2.0.html 
(Hämtad 2017-01-27). 
 
Marine Corps. Intelligence Activity (MCIA). 2002. Central Asian Cultural Intelligence for 
Military Operations: Hazara in Afghanistan,  
https://info.publicintelligence.net/MCIA-AfghanCultures/Hazara.pdf  
(hämtad 2017-01-06) 

Massey, S. Douglas., Arango, Joaquin., Hugo, Graeme., Kouaouci, Ali., Pellegrino, Adela 
and Taylor J. Edward. 1998. Worlds in Motion Understanding International Migration at the 
End of the Millennium. Oxford: Clarendon Press.  

Massey, S. Douglas., Arango, Joaquin., Hugo, Graeme., Kouaouci, Ali., Pellegrino, Adela 
and Taylor J. Edward. 1993. Population and Development Review. 19(3): 431-466. 
https://www.jstor.org/stable/2938462?seq=1#page_scan_tab_contents 
(Hämtad 2017-10-07). 
 
Migrationsinfo. 2018. Ensamkommande barn. Migrationsinfo.se Forskning och statistik om 
integration och migration i Sverige. 
https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-
barn/ 
(Hämtad 2018-02-05). 
 
Migrationsverket. 2016. Inkomna ansökningar om asyl, 2015. 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/In
komna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202015%20-
%20Applications%20for%20asylum%20received%202015.pdf 
(Hämtad 2018-02-05). 
 
Monsutti, Alessandro. 2005. War and Migration: Social Networks and Economic Strategies of 
the Hazaras of Afghanistan, Middle East Studies: History, Politics & Law. Routledge. 
 
Monsutti, Alessandro. 2008. Afghan Migratory Strategies and the Three Solutions to the 
Refugee Problem, Refugee Survey Quarterly. 27(1):58-73. 
https://doi.org/10.1093/rsq/hdn007 
(Hämtad 2016-10-20). 
 
Nacka kommun. 2017. Ensamkommande barn. Ensamkommande ungdomar. 
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/integration-i-nacka/ensamkommande-flyktingbarn/ 
(Hämtad 2018-02-05). 
 



 29 

Oskar, Forsberg. 2016. De är som vilken familj som helst. Aftonbladet. 15 maj 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article22818228.ab 
(Hämtad 2018-02-05). 
 
Regeringens Lagrådsremiss den 1 september 2005 Mottagande av ensamkommande barn. 
http://www.regeringen.se/49bb75/contentassets/f9072fc006df4ceda66241000a3cfb10/lagradsr
emiss-mottagande-av-ensamkommande-barn 
(Hämtad 2017-12-03). 
 
Saito, Mamiko. 2008. From Disappointment to Hope: Transforming Experiences of Young 
Afghans Returning "Home" from Pakistan and Iran. Afghanistan Research and Evaluation 
Unit (AREU) 
http://www.refworld.org/docid/491abf592.html 
(hämtad 2016-12-02).  
 
Saito, Mamiko. 2009. Searching For My Homeland: Dilemmas Between Borders - 
Experiences of Young Afghans Returning "Home" from Iran and Pakistan. Afghanistan 
Research and Evaluation Unit (AREU),  
http://www.refworld.org/docid/4a76aa352.html 
(hämtad 2016-12-03). 

Todaro M. P. 1980. Internal Migration in Developing Countries: A Survey. In R. A. Easterlin 
(Ed.), Population and Economic Change in Developing Countries. Chicago: University of 
Chicago Press.  

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2015/2016. Solutions Strategy for Afghan 
Refugees to Support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to 
Host Countries, Portfolio of Projects 
 http://www.unhcr.org/539ab62a9.html,  
(hämtad 2017-01-27) 
 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2016. This Is Who We Are – A study of the 
profile, experiences and reasons for flight of unaccompanied and separated children from 
Afghanistan seeking asylum in Sweden in 2015 
http://www.refworld.org/docid/581b4b684.html 
(hämtad 2017-11-03). 
 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2016. Profiling Study of Unaccompanied or 
Separated Afghan Children Arriving in Sweden in 2015. 
http://www.refworld.org/docid/582c789f4.html 
(Hämtad 2017-11-03). 
 
Intervjuer 
 
Mohammad, Rinkeby 2017-10-22 
 
Reza, Nacka, 2017-10-23 
 
Omid, Nacka, 2017-10-25 
 



 30 

Mustafa, Nacka, 2017-10-25 
 
Amin, Nacka, 2017-10-27 
 
Ali, Nacka, 2017-10-26 
 
Jalal, Rinkeby 2017-10-29 
 
 
 
 
 
 
 


