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Sweden is the country in Europe that receives most applicants from asylum seeking unaccompanied 

children. The majority of all unaccompanied children are boys and the two biggest sending 

countries are Afghanistan and Somalia. There is however a big difference between the proportion of 

unaccompanied girls between the two countries, Somalia with a big proportion of girls and 

Afghanistan with a low proportion of girls. Previous research has shown that there is a big 

knowledge gap about unaccompanied girls’ migration. Hence this study seek to examine why the 

proportion of girls differ so much between Afghanistan and Somalia. It does also explore how the 

girls’ social networks in their home country effects the girls possibilities to migrate. To explain the 

aim of this study I have used social network theory. To investigate family structures and girls’ 

social networks in Afghanistan and Somalia I have collected reports from for example the United 

Nations, the Swedish Migration Board and other countries´ Migration Boards. My main results are 

that girls from Somalia have bigger social networks that can assist them arrange and support a flight 

from Somalia. Girls from Somalia are further subjected to threats from persons outside their social 

networks that can be met with a strategy on household level, like splitting the household and 

sending the exposed girl abroad. Girls from Afghanistan on the other hand are much harder bound 

to the private sphere and lack social networks outside their extended family. The threats against 

girls in Afghanistan emanate from the girls own family which means she can’t get protection from 

her social network. My result show that for Somali girls’ social networks work as a resource when 

it comes to girls migration while Afghan girls social networks on the other hand work as an 

obstacle.  
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Förord  

Arbetet med den här uppsatsen har medfört många intressanta insikter och nyvunnen kunskap som 

jag kommer att ha nytta av i framtiden. Det har inneburit en möjlighet för mig att mer djupgående få 

undersöka en frågeställning som har uppkommit genom mitt arbete som handläggare på 

Migrationsverket. Jag vill tacka mina kollegor som har bollat olika idéer med mig under uppsatsens 

gång samt delat med sig av sina erfarenheter.    

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Per Dannefjord som har hjälpt mig igenom 

arbetet med den här uppsatsen genom att komma med konstruktiva synpunkter och goda råd.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Migration är inget nytt fenomen utan människor har i alla tider flyttat i sökande efter bättre 

möjligheter eller för att undkomma fattigdom, konflikter eller miljöförstöring. Antalet flyktingar 

och asylsökande har dock globalt sett ökat under det senaste seklet. Miljoner människor runt om i 

världen är idag fördrivna på grund av våld, katastrofer och utvecklingsprojekt. Som ett resultat har 

frågan om asyl blivit en alltmer viktig politisk fråga i många västerländska länder. Detta visar sig 

genom allt från krav på striktare gränskontroller till uppmålandet av fruktansvärda konsekvenser för 

det mottagande landet, som snabbt ökande kriminalitet, fundamentalistisk terrorism och 

överbelastade välfärdssystem. Enligt forskarna Castles och Miller visas allmänhetens respons på 

sådan kritik tydligt genom framgången för många politiska partier långt ut på högerkanten i länder 

som till exempel Danmark, Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike och Australien. Detta 

menar de är kopplat till en rädsla för en massiv tillströmning från syd och öst (Castles & Miller, 

2009: 2, 142, 188). 

 

Varje år kommer tusentals personer till Sverige och söker asyl. Efter Tyskland och Frankrike är 

Sverige det land i Europa som tar emot flest antal asylsökande totalt sett. Under 2012 sökte 43887 

personer asyl i Sverige varav 3578 var ensamkommande barn
1
. Antalet asylsökande 

ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och Sverige är det land i Europa 

som tar emot allra flest ur denna kategori av asylsökande. Majoriteten av de ensamkommande 

barnen som kommer till Sverige idag är pojkar som är 15 år eller äldre (Migrationsverket, 2013-01-

02 och Migrationsverket, 2013-01-03). Under åren 2004 och 2005 när inströmningen av 

ensamkommande barn fortfarande låg på en relativt låg nivå utgjorde flickor 36-42 procent. Av 

följande tabell framgår att den ökning av asylsökande ensamkommande barn som har skett sedan år 

2006 framförallt har bestått av pojkar.  

 

Tabell 1: Antal asylsökande ensamkommande barn mellan åren 2004-2012; Källa: 

Migrationsverket, årsredovisningar 2004-2011 och Migrationsverket, 2013-01-02. 

 

 Antal totalt  Pojkar Flickor Flickor % 

2004 388 225 163 42,0 % 

2005 398 255 143 35,9 % 

2006 820 645 175 21,3 % 

                                                 
1
 Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står 

utan sådan ställföreträdare (1 § Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl.). 
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2007 1264 1005 259 20,5 % 

2008 1510 1201 309 20,5 % 

2009 2250 1767 483 21,5 % 

2010 2393 1929 464 19,4 % 

2011 2657 2257 400 15,1 % 

2012 3578 2997 581 19,4 % 

 

 

Majoriteten av de ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige under de senaste åren kommer från 

Somalia och Afghanistan (Migrationsverket, 2013-01-09).  Som redogjorts för ovan är de flesta 

barnen pojkar men genom att studera andelen flickor från de två största ursprungsländerna, 

Afghanistan och Somalia, går det att utläsa en väsentlig skillnad. Av tabell två och tre framgår att 

medan andelen flickor från Somalia ligger klart över genomsnittet av andelen ensamkommande 

flickor totalt så ligger andelen afghanska flickor långt under genomsnittet.  Under åren 2004-2005 

kom det till och med fler flickor än pojkar från Somalia till Sverige. Under åren därpå har andelen 

somaliska flickor minskat men alltjämt legat kvar på en högre nivå än genomsnittet. År 2012 

utgjorde flickor 34,5 procent av barnen från Somalia medan afghanska flickor endast utgjorde 7,0 

procent av barnen från Afghanistan.  

 

Tabell 2. Ensamkommande barn från Somalia; Källa: Migrationsverket, årsredovisningar 

2004-2011 och Migrationsverket, 2013-01-02. 

 

 Antal totalt Pojkar Flickor Flickor % 

2004 62 30 32 51,6 % 

2005 33 12 21 63,6 % 

2006 101 58 43 42,6 % 

2007 189 109 80 42,3 % 

2008 345 212 133 38,6 % 

2009 913 610 303 33,2 % 

2010 533 342 191 35,8 % 

2011 251 190 61 24,3 % 

2012 452 296 156 34,5 % 
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Tabell 3. Ensamkommande barn från Afghanistan; Källa: Migrationsverket, årsredovisningar 

2004-2011 och Migrationsverket, 2013-01-02. 

  

 Antal totalt Pojkar  Flickor Flickor % 

2004 35 30 5 14,3 % 

2005 27 23 4 14,8 % 

2006 98 95 3 3,1 % 

2007 160 156 4 2,5 % 

2008 347 338 9 2,6 % 

2009 780 764 16 2,1 % 

2010 1153 1115 38 3,3 % 

2011 1693 1595 98 5,8 % 

2012 1940 1803 137 7,0 % 

 

Dessa siffror är anmärkningsvärda så till vida att situationen i Afghanistan och Somalia
2
 har många 

likheter vilket har renderat i stora flyktingströmmar från de båda länderna under de senaste åren. 

Majoriteten av befolkningarna i både Afghanistan och Somalia är sunnimuslimer och i båda 

länderna pågår väpnade konflikter med islamistiska grupperingar. Säkerhetsläget i båda länderna är 

synnerligen allvarlig (Migrationsverket, 2012-06-08a och Migrationsverket, 2012-06-08b). Av 

Utrikesdepartementets (UD:s) rapporter Mänskliga rättigheter i Somalia 2010 och Mänskliga 

rättigheter i Afghanistan 2010 framgår att kvinnor och barn är särskilt utsatta på grund av de 

väpnade konflikterna i både Afghanistan och Somalia. Det framgår vidare att den humanitära 

situationen i Somalia är en av de svåraste i världen och att Afghanistan är rankat som ett av världens 

fattigaste länder. Situationen för de mänskliga rättigheterna i båda länderna bedöms som mycket 

allvarlig (UD, 2011a: 1f och UD, 2011b: 1) 

 

Vad gäller validiteten i stort för de migrationsmönster som påvisats ovan för ensamkommande barn 

i Sverige kan följande konstateras. Europa tar emot majoriteten av alla asylansökningar som görs i 

världen av ensamkommande barn. Under 2008 gjordes 80 procent av asylansökningarna från 

ensamkommande barn i Europa (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011: 17). Enligt ovan redovisade 

uppgifter så är Sverige dessutom det land i Europa som tar emot flest asylansökningar från 

ensamkommande barn. Att samma trender vad gäller ursprungsländer, åldersspann och andelen 

                                                 
2
 Somalia kan delas in i tre, i huvudsak självstyrande, geografiska områden, Somaliland, Puntland samt södra och 

centrala Somalia. Säkerhetssituationen i Somaliland och i Puntland är relativt stabilt till skillnad från säkerhetsläget i 

södra och centrala Somalia. Eftersom de allra flesta som söker asyl i Sverige uppger sig komma från södra och centrala 

Somalia kommer jag hädanefter syfta på situationen i detta område när jag skriver om Somalia (Migrationsverket, 2010: 

5, 8ff). 
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flickor ser liknande ut i resten av Europa som i Sverige framgår av en rapport från the European 

Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member 

States of the European Union (Frontex). De flesta ensamkommande barn som söker asyl i EU är 

enligt rapporten pojkar i åldrarna 16-17 år. Vidare framgår att barn från Afghanistan ligger i topp 

följt av barn från Somalia. Rapporten tar inte upp något djupare resonemang kring hur andelen 

flickor skiljer sig mellan olika ursprungsländer men konstaterar att flickor från Afrika utgör 38 

procent av de asylsökande ensamkommande barnen i EU medan endast 8 procent av barnen från 

Asien är flickor (Frontex, 2010: 4, 17). Migrationsmönstren vad gäller ensamkommande barn i 

Sverige förefaller således gälla generellt för denna grupp asylsökande och kan således utgöra grund 

för att studera fenomenet i stort.  

 

Att de flesta asylsökande ensamkommande barnen är pojkar konstateras ofta i tidigare forskning 

men varför könsfördelningen ser ut som den gör förklaras sällan. Brunnberg, Borg och Fridström 

har i sin rapport Ensamkommande barn – en forskningsöversikt bland annat genomfört en 

systematisk genomgång av nationell och internationell forskning som gjorts under åren 2000-2010 

om ensamkommande barns migrering och funnit att de flesta rapporter enbart behandlar pojkars 

situation. De pekar på att det här finns en kunskapslucka som framtida studier behöver fylla 

(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011: 124). Hopkins och Hill konstaterar även i sin artikel Pre-

flight experiences and migration stories: the accounts of unaccompanied asylum-seeking children, 

att det fortfarande saknas viktigt bidrag till kunskap om vad som skapar, påverkar eller tvingar unga 

människor att fly från sina hemländer samt pekar på att detta är ett angeläget fokus för fortsatt 

forskning kring barn och ungdomar (Hopkins & Hill, 2008: 267). För att förstå barns roll i 

migrationsprocessen är det även viktigt att skapa sig en förståelse för varför vissa barn flyr medan 

andra inte gör det. Här synes kunskapsluckan vara ännu större. Castles och Miller menar att nutida 

internationell migration är enormt komplext och att det endast är en liten minoritet av alla som 

tvingas att fly som har möjlighet att migrera till ett land med bättre ekonomiska och sociala 

möjligheter. De flesta som flyr stannar i sina hemländer som internflyktingar och av dem som flyr 

utomlands stannar de allra flesta i närliggande länder som ofta också är fattiga och politiskt ostabila 

(Castles & Miller, 2009: 16, 34, 142).  

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Med en ökande inströmning av asylsökanden till Sverige och ett politiskt fokus kring dessa frågor i 

västvärlden gör studier som kan öka förståelsen för migration både relevanta och viktiga. Antalet 

ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har kraftigt ökat under de senaste åren och enligt 
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Migrationsverkets prognoser förväntas de öka ytterligare de närmaste åren. Under åren 2013-2015 

uppskattar Migrationsverket att det årligen kommer att komma cirka 4 000 asylsökande 

ensamkommande barn till Sverige (Migrationsverket, 2013-01-09). Detta i samband med den 

kunskapslucka som finns gällande framförallt flickors migration i tidigare forskning gör att min 

studie kan bidra med viktig kunskap inom området. Jag vill med den här studien belysa flickors 

situation i migrationsprocessen och undersöka vad som gör att vissa flyr medan andra stannar kvar. 

På detta sätt vill jag bidra till att öka kunskapen gällande den här gruppen asylsökande. För att 

förklara denna diskrepans kommer jag att använda mig av social nätverksteori. Teorier om sociala 

nätverk spelar en central roll när man kombinerar analys av orsakerna bakom påtvingad migration 

med faktorer som är avgörande för om ett hot leder till flykt eller inte (Harpviken, 2009: 167). 

Följande syfte har mot denna bakgrund formulerats; 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför andelen afghanska respektive somaliska asylsökande 

ensamkommande flickor i Sverige skiljer sig så markant åt samt vilken betydelse sociala nätverk 

har för detta utfall .  

 

För att besvara mitt syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur ser flickors sociala nätverk ut i de båda länderna? 

 Hur ser skyddsbehovet för afghanska respektive somaliska flickor ut i hemländerna? 

 Vilken betydelse spelar sociala nätverk när det kommer till flickors möjligheter till 

migration? 

 

1.3 Disposition 

I kommande kapitel presenteras mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom ämnet 

ensamkommande barn och sociala nätverk. I det tredje kapitlet kommer jag redogöra för mitt val av 

metod, tillvägagångssätt och min förförståelse för ämnet. Det förs även här en metoddiskussion. I 

kapitel fyra förs en analytisk diskussion där jag vävt samman mitt insamlade material med 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Detta kapitel är uppdelat i olika teman där jag 

börjar med att redogöra för flickors sociala nätverk i Afghanistan och Somalia. Därefter redogörs 

för återstående teman om säkerhetshot mot flickor från de båda länderna samt skillnader i tillgången 

på resurser som kan möjliggöra en flykt. Sist i analysdelen förs ett resonemang kring resvägens 

betydelses för afghanska och somaliska flickors migration. Slutligen, i kapitel fem, för jag en 

slutdiskussion där mina slutsatser presenteras och studiens syfte besvaras. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

2.1 Migration som forskningsfält 

Migration är en process som påverkar varje dimension av social existens vilket innebär att 

forskning om migration sker inom en rad olika ämnen, såsom sociologi, statsvetenskap, historia, 

ekonomi, geografi, demografi, psykologi, kulturella studier och juridik. En teori som har haft stor 

betydelse inom migrationsforskningen är neoklassisk teori. Den fortsätter att vara den ledande 

teorin inom ekonomin men den används även av sociologer, demografer och geografer. Det 

neoklassiska perspektivet har sitt ursprung i den första systematiska teorin om migration som 

formulerades av geografen Ravenstein i slutet av 1800-talet. Detta angreppssätt är mest känt som 

”push-pull” teorier, eftersom de anser att orsakerna bakom migration ligger i en kombination av 

pushfaktorer som driver människor till att lämna sina hemländer och pullfaktorer som attraherar 

dem till särskilda destinationsländer. Neoklassisk teori betonar det individuella beslutet att migrera, 

baserat på rationella jämförelser av de relativa kostnaderna och fördelarna med att stanna på 

hemorten eller att migrera. Castles och Miller menar dock att det vore orimligt att behandla 

migranter som individuella marknadsaktörer som har full tillgång till information om sina 

möjligheter och friheten att göra rationella val. Istället anser de att migranter har begränsad och ofta 

motsägelsefull information samt är föremål för en rad olika begränsningar. Castles och Miller 

menar vidare att migration är en komplex process där ekonomiska, politiska, sociala och kulturella 

faktorer alla arbetar tillsammans. Att koncentrera sig på push eller pull faktorer är enligt Castles och 

Miller således både förenklande och vilseledande (Castles & Miller, 2009: 21-23, 25). 

 

Även om push och pull teorin kan ha viss relevans inom migrationsforskningen så erbjuder den inte 

någon tillräcklig förklaring för att besvara min frågeställning. Detta mot bakgrund av att det 

föreligger liknande push och pull faktorer för afghanska respektive somaliska flickor som kommer 

till Sverige. Som ovan redovisats så är situationen i Afghanistan och Somalia liknande på många 

sätt vad gäller exempelvis pågående konflikter och fattigdom, vilket innebär att push faktorerna i 

huvudsak är detsamma. Vad gäller pull faktorerna så framgår av Frontex rapport Unaccompanied 

Minors in the Migration Process att den främsta pull faktorn för ensamkommande barn är 

tillgången till familj, bekanta och andra kontakter i destinationslandet. Vidare framgår att Sverige är 

värdland för första generationen av både afghanska och somaliska invandrare varför rapporten 

förutspår en stadig ökning av ensamkommande barn från båda dessa länder till Sverige (Frontex, 

2010: 30). Även här är alltså situationen i huvudsak densamma för afghanska och somaliska flickor. 

Sverige kan även i övrigt anses ha samma pull faktorer för flickor från de båda länderna, i form av 

exempelvis migrationspolitiken, landets ekonomiska situation och synen på kvinnor. Push och pull 
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teorin kan således inte besvara min frågeställning varför jag har valt att fortsätta mitt sökande efter 

en teoretisk förklaringsmodell.  

 

2.1.1 Social nätverksteori 

För att tolka och förklara mitt insamlade material har jag istället valt att använda mig av social 

nätverksteori. Sociologen Monica Boyd skriver i artikeln Family and Personal Networks in 

International Migration: Recent Developments and New Agendas om vikten av att studera 

betydelsen av personliga nätverk i migrationsprocessen för att förstå migrationsflödenas ursprung, 

uppbyggnad, riktning och beständighet. Sociala nätverk grundade på familj/hushåll, vänskap och 

andra samhällsband och relationer ligger bakom mycket av nutidens migration till industriländerna 

enligt Boyd. Sociala nätverk har en avgörande betydelse för huruvida personer migrerar eller inte 

genom att bland annat tillhandahålla information samt social och finansiell assistans (Boyd, 1989: 

638f).  

 

Sociala relationer både överför och formar effekterna av sociala och ekonomiska strukturer på 

individer, familjer och hushåll. Genom att studera nätverk, framför allt de som är kopplade till 

familj och hushåll, kan migration förstås som en social produkt och inte enbart som resultatet av 

individuella beslut tagna av individuella aktörer eller enbart som ett resultat av ekonomiska och 

politiska parametrar. Boyd menar att migration istället ska förstås som ett resultat av alla dessa 

faktorer i interaktion. Sambandet mellan ett makro och mikro synsätt är en av anledningarna till att 

studera sociala nätverk i migrationsprocessen enligt Boyd. Om migration sker eller inte sker, och 

vad som formar dess riktning, sammansättning och beständighet är beroende av historiskt 

genererande sociala, politiska och ekonomiska strukturer i både ursprungs- och 

destinationsländerna. Dessa strukturer kanaliseras sedan genom sociala relationer och sociala roller 

som i sin tur påverkar individer och grupper (Boyd, 1989: 641f).  

 

Boyd beskriver i sin studie betydelsen av sociala nätverk för migration i stort, det vill säga inte med 

något fokus på flyktingmigration utan snarare på anhörig- och arbetskraftinvandring. För att 

komplettera Boyds analys av sociala nätverk med de speciella förhållanden som föreligger när 

människor tvingas att fly på grund av exempelvis krig har jag valt att använda mig av den norska 

sociologen Kristian Berg Harpvikens studie som bygger vidare på teorin om sociala nätverk. I sin 

bok Social Networks and Migration in Wartime Afghanistan presenterar Harpviken ett teoretiskt 

ramverk för att förstå den roll som sociala nätverk spelar i situationer av krig, katastrofer och 

påtvingad migration. Detta tillvägagångssätt erkänner att under tider av krig, är de flesta människor 
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först och främst beroende av sina personliga relationer och de resurser som kan mobiliseras genom 

dem. Harpviken skriver att påtvingad migration eller flyktingmigration är det sammanlagda 

resultatet av svåra beslut som fattats av många människor som försöker få bästa möjliga användning 

av sina resurser under förhållanden av extrem press och på grundval av knapphändig information. 

Varje individ är sammankopplad med flertalet andra individer genom sociala nätverk, och dessa 

nätverk menar Harpviken är nyckeln till vem som kan få tillgång till olika resurser, i form av 

information, materiella resurser och säkerhet. Harpviken framhåller att nätverk inte är ensamma om 

att tillhandahålla sådana resurser men i situationer av krig, när staten och dess institutioner bryter 

samman eller vänder sig emot dess invånare, ökar betydelsen av informella nätverk (Harpviken, 

2009: 1f). Jag kommer nedan lite närmare förklara de tre faktorerna säkerhet, materiella resurser 

och information som både Harpviken och Boyd framhävt som avgörande för beslutet om migration 

samt tydliggöra hur jag avser att använda dem i den här studien. 

 

Säkerhet är enligt Harpviken en central orsak till migration när det råder krig men säkerhet är även 

en resurs som sociala nätverk kan tillhandahålla. Nätverken kan utgöra skydd mot brott samt mot 

politiska och militära hot. När staten utövar förtryck på sin befolkning eller dess kapacitet att 

skydda medborgarna praktiskt taget är obefintlig måste människor förlita sig på sina nätverk. 

Vanligen krävs då att individen har ett kollektivt nätverk av tillräcklig storlek för att det ska vara en 

effektiv källa till skydd (Harpviken, 2009: 19, 44). I den här studien kommer jag dels att undersöka 

vilka säkerhetshot som drabbar afghanska respektive somaliska flickor och dels vilka möjligheter 

de har till skydd från landets rättssystem samt från sina sociala nätverk i hemländerna.  

 

Harpviken menar att materiella resurser i form av pengar, fastigheter eller andra varor har en 

betydande inverkan på beslutet att migrera eller inte. Sociala nätverk har en viktig roll när det 

kommer till förmågan att hantera ekonomiska svårigheter, mobiliseringen av resurser för att kunna 

migrera och skyddandet av resurser på hemorten. Harpviken skriver vidare att brist på materiella 

resurser ofta hindrar individer att fly eftersom både resan och införskaffandet av handlingar kan bli 

kostsamt (Harpviken, 2009: 22). Jag kommer i den här studien att undersöka vilken tillgång till 

materiella resurser afghanska respektive somaliska flickor har i hemländerna och hur detta kan 

tänkas påverka deras möjligheter till migration. Den tredje avgörande aspekten som påverkar 

individers flyktbeslut är enligt Harpviken tillgången på information. Detta innebär vilken tillgång 

till information individen har om hotsituationen på dess nuvarande plats samt information om 

situationen på en tänkbar destination. Betydelsen av den information som individer får genom 

transnationella nätverk har enligt Harpviken blivit etablerat inom tidigare forskning. Personer som 

redan har migrerat uppmuntrar till ytterligare migration genom att tillhandahålla information om 
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möjligheter på destinationsplatsen. Emellertid skriver Harpviken att migrationsbeslutet inte endast 

beror på information om möjligheterna på destinationsplatsen utan lika viktigt är information om 

vad man kan förvänta sig ska hända på den plats där individen befinner sig. Denna information är 

nödvändig för att personen i fråga ska kunna bedöma sin situation och utefter den ta beslutet att fly 

eller stanna samt även för att besluta hur flykten ska genomföras om han/hon bestämmer sig för att 

fly (Harpviken, 2009: 19, 23f). Jag kommer dels att granska vilken tillgång till information om 

situationen på hemorten afghanska respektive somaliska flickor har och dels hur det kan påverka 

deras möjligheter att planera och genomföra en flykt från hemlandet.  

 

En aspekt av teorin om sociala nätverk som jag inte kommer att belysa i den här studien är 

betydelsen av transnationella nätverk för afghanska respektive somaliska flickors migration. Som 

redogjorts för tidigare i detta kapitel kan afghanska och somaliska flickor tänkas ha liknande sociala 

nätverk i Sverige. Detta innebär således att denna faktor inte kan förklara de skillnader som 

föreligger mellan deras migration. Istället kommer de sociala nätverk flickor har i hemländerna 

belysas mer djupgående för att förklara de skillnader som föreligger i deras migrationsmönster.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Vilken forskning har bedrivits inom området och vad säger den om sociala nätverks betydelse för 

ensamkommande barns migration? För att kunna utgå från det som redan gjorts inom området och 

för att min uppsats ska kunna bidra till forskningsläget måste tidigare forskning först redovisas. En 

övergripande slutsats av min genomgång är att de flesta rapporter som undersöker sociala nätverks 

betydelse för migration fokuserar på människors transnationella nätverk och inte på individens 

nätverk i hemlandet. Det finns vidare många studier om ensamkommande barn i stort men de flesta 

jag har hittat behandlar denna grupp som en könsneutral grupp eller beskriver bara 

ensamkommande pojkars situation. En annan aspekt jag har uppmärksammat är att de flesta 

undersökningar jag har tagit del av fokuserar på situationen för de barn som redan har flytt och 

befinner sig i destinationsländerna. Detta gör automatiskt att fokus hamnar på barn som har 

migrerat och inte på de barn som av olika anledningar finns kvar i hemländerna. Med den här 

studien vill jag även belysa situationen för de barn som inte migrerar utan stannar i hemlandet.  

 

Den enda studie jag har hittat som tar upp den ojämlika könsfördelningen mellan olika länder är 

Wendy Ayottes rapport Separated Children coming to Western Europé. Rapporten har skrivits på 

uppdrag av Rädda Barnen och är baserad på litteratursökning samt på intervjuer med 

ensamkommande barn i Västeuropa och med tjänstemän och professionella som arbetar inom 
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området. Rapporten undersöker varför barn flyr från sina hemländer, den tittar också på den ofta 

riskfyllda resan dessa barn gör samt situationen som möter dessa barn när de kommer till 

Västeuropa. Analysen grundar sig på 218 fallstudier av ensamkommande barn under 18 år, från 28 

olika ursprungsländer, där både Somalia och Afghanistan ingår. Två tredjedelar var pojkar och en 

tredjedel flickor. Ayotte ägnar ett kort kapitel till att förklara varför det är så få flickor som kommer 

till Europa och söker asyl. Hon förklarar detta med att: pojkar löper större risk att drabbas av 

konfliktsituationer i hemlandet, föräldrar i många kulturer värderar pojkar högre än flickor och 

väljer att skydda dem samt att det i regel är mindre farligt för pojkar än för flickor att resa ensamma. 

Emellertid framgår inte av rapporten vad Ayotte bygger dessa antaganden på. Ayotte skriver vidare 

att andelen pojkar respektive flickor varierar mellan olika ursprungsländer samt beroende på 

anledningen till deras flykt. Hon förklarar emellertid inte varför eller på vilket sätt den ojämna 

könsfördelningen skiljer sig mellan olika ursprungsländer eller på vilket sätt anledningen till flykten 

spelar in. Avslutningsvis skriver Ayotte att en frågeställning som uppkommit från hennes studie, och 

som hon lyfter som ett område för vidare forskning, är varför vissa ensamkommande barn flyr till 

Europa medan andra stannar i sina hemländer (Ayotte, 2000: 5, 17, 87).  

 

Brunnberg, Borg och Fridström gör i sin rapport Ensamkommande barn – en forskningsöversikt dels 

en presentation av situationen för ensamkommande asylsökande barn i Sverige och dels en 

systematisk genomgång av den nationella och internationella forskning som finns presenterad i 

databaserna Elin, Eric, Pubmed och PsycINFO mellan åren 2000-2010 om ensamkommande barns 

erfarenheter och upplevelse av situationen som ledde till flykten, vad som hände under flykten, 

omhändertagandet i ankomstlandet, beslutet att beviljas uppehållstillstånd respektive avvisas samt 

vad som hände efter beslutet. Förutom att konstatera att de flesta ensamkommande barnen är pojkar 

och att det bara finns enstaka genusstudier förs emellertid inte något vidare resonemang kring 

frågan. Av rapporten framgår dock tydligt att det finns ett behov av studier om flickors migration 

(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011: 12f, 28, 37, 124). 

 

En annan vetenskaplig studie som behandlar ensamkommande asylsökande barn i Europa är 

artikeln Pre-flight experiences and migration stories: the accounts of unaccompanied asylum-

seeking children skriven av Hopkins och Hill. De skriver om barnens erfarenheter från tiden före 

flykten och lyfter fram deras eget agerande i den transnationella migrationen. Studiens kvalitativa 

data samlades in i Skottland 2005 och grundar sig på intervjuer med personal som arbetar med 

ensamkommande barn samt med barnen själva. Hopkins och Hill fann att alla barn i deras studie 

sökte asyl eftersom de kände en osäkerhet kring sina möjligheter att överleva i sina hemländer 

(Hopkins & Hill, 2008: 257, 259). Inte heller i den här studien lyfts flickors situation fram utan 
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gruppen barn behandlas i huvudsak som en könsneutral grupp. I artikeln belyses emellertid 

betydelsen av nätverk och familj för barns migration samt den många gånger passiva roll barnet 

själv spelade i migrationsprocessen (Hopkins & Hill, 2008: 263). Detta är intressant att titta 

närmare på utifrån teorin om sociala nätverks betydelse för barns migration.  

 

Även O’Connell och Farrow från School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham 

som i samarbete med Rädda Barnen Sverige skrivit rapporten Child Migration and the Construction 

of Vulnerability belyser familjens betydelse för barns migration. Rapporten tittar på faktorer som 

fått ensamma barn att lämna sina hemländer, problem och risker som de utsätts för när de byter land 

samt barnens upplevelser i destinationslandet. O’Connell och Farrow menar att mot bakgrund av de 

orättvisor som föreligger mellan rika länder och utvecklingsländer samt omfattningen av det lidande 

stora delar av världens befolkning får utstå så är det mer överraskande att 97 procent av alla 

människor stannar kvar i sina hemländer än att tre procent migrerar internationellt. Genom att 

erkänna att migration är undantaget snarare än regeln dras uppmärksamhet till faktumet att de inte 

bara drivs av ”push” faktorer. Istället är det resultatet av ett extremt komplext samspel mellan 

strukturer på makronivå, institutioner på mikronivå och individuell inverkan. I detta sammanhang 

berör O’Connell och Farrow betydelsen av sociala nätverk för barns migration. Emellertid förs 

inget djupare resonemang kring frågan. En annan aspekt som O’Connell och Farrow tar upp är att 

resurser och information som möjliggör migration inte är jämt fördelat mellan eller i befolkningar. 

Ojämn tillgång till rörlighet speglar istället mer generella mönster av ojämlikhet strukturerad längs 

linjer av klass, kön, ålder, ras, etnicitet och kast. Till sist framgår även av O’Connell och Farrow 

studie att det finns ett behov av bättre forskning om barns migration. De menar att det finns många 

rapporter om migration i allmänhet men sällan diskuteras vilka konsekvenser migration får för barn 

(O’Connell & Farrow 2007: 7, 16f).  

 

Även om tidigare forskning har berört familjens betydelse för barns migration har jag inte hittat 

någon renodlad studie som beskriver betydelsen av sociala nätverk i hemlandet för barns migration. 

Inte heller har jag kunnat finna någon forskning som förklarar den skillnad som föreligger mellan 

andelen ensamkommande flickor från olika länder.  
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3. Upplägg och genomförande  

3.1 Val av metod 

För att besvara mitt syfte har jag valt att samla in och analysera material från redan befintliga källor. 

Anledningen till att jag har använt sekundärdata är dels av praktiska skäl och dels för att det 

material jag behöver för att besvara mina frågeställningar redan finns insamlat. Med praktiska skäl 

menar jag att det inte hade varit möjligt för mig att åka till Afghanistan och Somalia och på plats 

undersöka hur exempelvis familjestrukturen ser ut i de båda länderna. Inte heller hade intervjuer 

med ensamkommande afghanska och somaliska flickor kunnat ge mig den djupgående information 

om samhällsstrukturer och nätverk som krävts för att besvara min frågeställning. Genom att 

använda mig av empiriskt material som är insamlat av andra har jag därutöver kunnat ta del av en 

större mängd material än om jag samlat in materialet själv och på så sätt kunnat få ett mer 

representativt resultat. Genom att ställa andra frågor till det insamlade materialet än andra har gjort 

kan jag besvara min frågeställning och säga något med befintlig information som andra inte har 

sagt.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Uppsatsidén tar form 

Idén till min uppsats uppkom genom mitt arbete med ensamkommande barn på Migrationsverket. I 

mitt arbete som barnhandläggare på en asylprövningsenhet har jag träffat många ensamkommande 

barn samt samlat på mig erfarenheter om barns migration. Majoriteten av alla ärenden med 

ensamkommande barn som jag har handlagt gäller pojkar från Afghanistan, vilket väckte frågan 

varför jag så sällan mötte afghanska flickor. Jag upplevde inte att samma mönster gällde för den 

näst största gruppen barn jag mötte som kom från Somalia. Jag började med att prata med mina 

kollegor för att se om de delade samma erfarenhet som mig, vilket samtliga gjorde. Även vad gällde 

de anförda skyddsskälen från flickor från de båda länderna uppfattade jag att det fanns en skillnad. 

De somaliska flickor jag mötte anförde ofta egna skyddsskäl i form av exempelvis tvångsgifte från 

Al-Shabaab
3
 medan de få afghanska flickor jag träffade antingen inte visste anledningen till att de 

lämnat hemlandet eller i enstaka fall anförde hedersrelaterat våld. En annan notering jag gjorde var 

att de afghanska flickorna jag tog emot i många fall inte kom helt ensamma utan tillsammans i 

syskonskaror och där föräldrarna i vissa fall befann sig i ett annat europeiskt land. För att få 

bekräftat om mina erfarenheter stämde eller inte gick jag igenom statistik över inkomna 

asylansökningar från år 2004 och framåt för att se om andelen afghanska respektive somaliska 

                                                 
3
 Al-Shabaab är den gruppering i Somalia som leder det väpnade motståndet i landet. Al Shabaabs har som mål att bilda 

en islamistisk stat på Afrikas Horn (Migrationsverket, 2010: 6) 
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flickor skiljde sig åt. Ganska snabbt kunde jag konstatera att så var fallet vilket ledde mig vidare till 

den här uppsatsens frågeställning.  

 

3.2.2 Datainsamling 

För att hitta relevant och tillförlitlig information om situationen i Afghanistan och Somalia har jag 

främst använt mig av Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation, Lifos. Jag har även 

gjort kompletterande sökningar på sökmotorerna JSTORE och Libris. Anledningen till att databasen 

Lifos i huvudsak användes är på grund av den kontroll som redan gjorts av källorna som finns där. 

På enheten som ansvarar för Lifos arbetar informationsspecialister och landexperter som har till 

uppgift att granska och analysera information som kommer in till Migrationsverket, framför allt 

från svenska utlandsmyndigheter, samt att aktivt söka öppen information som finns tillgänglig via 

Internet. Kvalitetssäkringen ska resultera i att information som publiceras är relevant för 

Migrationsverkets verksamhet, kommer från en trovärdig källa och fortfarande är aktuell. 

Landinformationsenheten publicerar även egna rapporter men det mesta av materialet i Lifos 

kommer från externa källor, t ex Utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna utomlands. 

Andra viktiga källor är FN, framförallt UNHCR som är FN:s flyktingorgan, samt olika 

organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter såsom Amnesty International, Human Rights 

Watch och International Crisis Group. En hel del information på Lifos kommer även från andra 

länders migrationsmyndigheter, t ex brittiska Home Office (Migrationsverket, Lifos). 

 

Omfattande sökningar utfördes i databaserna för att finna relevant litteratur inom området och 

undersöka vad som fanns skrivet och inte. I mina sökningar på Lifos använde jag till en början 

öppna sökord som exempelvis Afghanistan+kvinnor alternativt Somalia+kvinnor för att få en 

översiktlig bild av situationen för flickor i de båda länderna. Utifrån vad jag hittade i det material 

som kom upp vid dessa sökningar har jag därefter använt mig av mer riktade sökningar för att få 

mer djupgående information om företeelser som drabbar flickor specifikt. Sökord som använts då är 

exempelvis tvångsgifte, hedersmord och könsstympning. Jag har därefter valt källor som enligt min 

bedömning har hög tillförlitlighet, exempelvis rapporter från FN samt rapporter från andra länders 

migrationsmyndigheter. Exempel på rapporter från andra länders migrationsmyndigheter som jag 

har använt mig av är norska Landinfo, brittiska Home Office och danska Immigration Service. Jag 

har även använt mig av Country Reports on Human Rights Practices som The United States 

Department of State ger ut varje år om alla länder som mottar bistånd samt alla FN: s 

medlemsstater. Vidare har bland annat svenska rapporter från Migrationsverket och 

Utrikesdepartementet inkluderats. Därutöver har materialet kompletterats med rapporter från 
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organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter såsom Amnesty International och Human 

Rights Watch. Dessa är de huvudsakliga källor jag har använt mig av men även andra källor har 

innefattats i mitt insamlade material. Anledningen till att jag valt att använda mig av en rad olika 

källor är för att få en så heltäckande bild som möjligt. Generellt sätt bedömer jag mot bakgrund av 

ovanstående att tillförlitligheten på mina källor är stor. Trots detta har jag läst rapporterna med 

kritiska ögon och varit uppmärksam på om det är några uppgifter som skiljer sig åt mellan de olika 

rapporterna. I de fall jag har funnit skillnader i materialet har jag redovisat detta i resultatdelen. Till 

övervägande del har emellertid materialet från de olika källorna varit samstämmigt vilket ökar 

trovärdigheten i materialet ytterligare.  

 

3.2.3 Analysarbetet 

För att kunna förklara vad det är för skillnader i Afghanistan och Somalia som leder till flykt i olika 

hög grad för ensamkommande flickor har jag analyserat det insamlade materialet med hjälp av 

befintliga teorier inom området. Resultatet delades in i några övergripande teman som tillsammans 

med mina teoretiska utgångspunkter har underlättat bearbetningen av materialet. De har även gjort 

att jag funnit nya intressanta infallsvinklar i mitt resultat som jag inte hade funnit annars. Under 

analysarbetets gång har jag växlat mellan läsning av insamlad landinformation, tidigare forskning 

samt teori tills jag hade en klar bild av hur jag skulle tolka mitt material. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Jag har haft som målsättning att använda mig av så nya och uppdaterade källor som möjligt för att 

öka tillförlitligheten i uppgifterna. Ett problem jag uppmärksammat under uppsatsens gång är att det 

fortlöpande kommer nya rapporter om situationen i Afghanistan och Somalia. Situationen i länderna 

är föränderlig på grund av de pågående konflikterna och det finns ett stort intresse från exempelvis 

europeiska migrationsmyndigheter att ta del av uppdaterad information då flyktingsströmmarna 

därifrån är stora. Detta har gjort det komplicerat att hinna med att läsa in mig på alla nya rapporter 

som kommit. Denna problematik har blivit särskilt tydlig eftersom jag har skrivit den här uppsatsen 

under en längre tidsperiod än vanligt då jag samtidigt har arbetat heltid. På grund av det stora 

antalet rapporter som finns tillgängliga har jag varit tvungen att avgränsa mig och plocka ut dem jag 

bedömt har högst tillförlitlighet. Detta kan ha lett till att jag har missat någon rapport som skulle 

kunnat ha varit av intresse för den här uppsatsen.  
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Genom mitt arbete på Migrationsverket samt genom tidigare arbeten på boenden för 

ensamkommande flyktingbarn hade jag en viss förförståelse för ämnet. Jag har emellertid enbart 

upplevt det som en positiv effekt i mitt uppsatsskrivande. Jag har haft en grundläggande kunskap 

om situationen i de båda aktuella länderna och jag har vetat vart jag ska leta för att finna 

information om de frågor jag sökt svar på. Jag har dock försökt gå in i denna uppsats med så öppna 

ögon som möjligt och sedan låtit det material jag har hittat styra kommande sökningar.  
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4. Resultat och Analys 
 
4.1 Flickors sociala nätverk 

4.1.1 Familjestrukturen i Afghanistan och Somalia 

Familjen är en viktig komponent när man studerar sociala nätverk eftersom de ofta utgör grunden 

för individens sociala nätverk (Boyd 1989: 642). För att få en bild av flickors sociala nätverk 

kommer jag därför inleda med att undersöka hur familjestrukturen ser ut i de båda länderna.  

 

Av mitt insamlade material framgår att det inom familjen i Afghanistan råder en obalans i makt 

mellan män och kvinnor där männen har maktövertaget. Kvinnor tar sällan beslut om sina egna liv 

och kvinnor och flickor ses ofta enbart som en handelsvara. De flickor som försöker undkomma 

denna kontroll blir utstötta från sina familjer för att ha vanärat och inte respekterat afghanska 

traditioner (Home Office, 2011a: 163, 182). Familjen har en avgörande betydelse för kvinnor och 

flickor i Afghanistan. Enligt bland annat United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) rapport UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs 

of Asylum seekers from Afghanistan är det praktiskt taget omöjligt för kvinnor att leva ensamma i 

Afghanistan. Kvinnor utan manligt stöd och skydd saknar generellt medel att överleva på grund av 

de sociala begränsningar som omgärdar kvinnor som lever ensamma (UNHCR, 2010a: 23f).  

 

Även i Somalia har familjen stor betydelse. Liksom Afghanistan är Somalia ett patriarkaliskt 

samhälle och traditionellt har kvinnor uteslutits från beslutsfattande processer. Konflikten i landet 

har därefter ytterligare marginaliserat kvinnors roll i samhället. Föreställningen av män som 

makthållare är särskilt stark inom hemmet och familjen. Till skillnad från i Afghanistan där kvinnor 

generellt saknar medel att överleva ensamma förefaller situationen för somaliska ensamma kvinnor 

dock vara bättre. Bland annat framgår av en rapport från United Nations General Assembly (UN 

General Assembly) att många hushåll i Somalia leds av kvinnor (UN General Assembly, 2012: 15). 

Även om unga utstötta kvinnor generellt är sårbara för övergrepp och exploatering så har 

framförallt utbildade kvinnor från städerna möjligheter att etablera sig och försörja sig själva 

(Norge, Landinfo, 2012: 2). Det går således att utläsa en tydlig skillnad i familjestrukturen i 

Afghanistan och Somalia där den huvudsakliga slutsatsen är att afghanska flickor står i en starkare 

beroendeställning till familjen.  

 

4.1.2  Sociala nätverk utanför den egna familjen 

För att ytterligare belysa flickors sociala nätverk i Afghanistan och Somalia har jag valt att studera 
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flickors och kvinnors rörelsefrihet i samhället och i vilken utsträckning de rör sig i den offentliga 

sfären. Detta kan i sin tur indikera vilka sociala nätverk de har utanför den egna familjen.  

 

Mitt resultat visar att afghanska flickor har en mer begränsad rörelsefrihet än somaliska flickor. 

Bland annat konstaterar United States Department of State (US Department of State) i sin rapport 

att kulturella förbud mot att kvinnor reser ensamma eller lämnar hemmet utan manligt sällskap i 

Afghanistan hindrar många kvinnor från att arbeta utanför hemmet och begränsar deras tillgång till 

utbildning, sjukvård, polisskydd och andra sociala tjänster (US Department of State, 2012a: 38). 

UD noterar även i sin rapport, Mänskliga Rättigheter i Afghanistan 2010, att den faktiska 

rörelsefriheten i landet begränsats allt mer under 2010 på grund av den väpnade konflikten. Utöver 

säkerhetsmässiga begränsningar finner rapporten att det särskilt för kvinnor finns starka sociala och 

kulturella hinder som begränsar deras faktiska rörlighet. Vidare rapporteras det att de flesta 

kvinnorna lever sina liv inom hemmets väggar och endast kan lämna hemmet i sällskap av en 

manlig släkting (UD, 2011a: 6)  

 

Även i Somalia är flickors rörlighet begränsad om än inte i samma omfattning som i Afghanistan. 

Human Rights Watch (HRW) skriver i sin rapport Harsh War Harsh Peace att Al-Shabaabs hårdare 

klädkod drabbar kvinnors rörelsefrihet eftersom många kvinnor inte har råd att köpa det nya 

materialet som kläderna ska vara gjorda av. De kvinnor som inte följer Al-Shabaabs strikta klädkod 

riskerar att utsättas för trakasserier och i Al-Shabaab kontrollerade områden är kvinnors 

rörelsefrihet begränsad också på grund av att organisationen infört restriktioner om kvinnors 

rättigheter att visa sig offentligt utan sina makar eller andra manliga familjemedlemmar (HRW, 

2010a: 27ff). Av Danish Immigration Service rapport Security and human rights issues in South-

Central Somalia, including Mogadishu framgår, till motsats av ovanstående rapport, att det generellt 

är fritt för kvinnor att röra sig i samhället så till vida att det inte finns några lagliga hinder. Om en 

kvinna följer Al-Shabaabs strikta klädkoder så finns det inte heller några begränsningar av hennes 

rörelsefrihet inom de områden Al-Shabaab kontrollerar (Danish Immigration Service, 2012b:71f). 

 

Mot bakgrund av att afghanska flickor är hårt bundna till den privata sfären med endast minimal 

tillgång till den offentliga sfären gör deras möjligheter till sociala nätverk utanför den egna utökade 

familjen begränsad. Detta förstärker uppfattningen att familjen utgör det primära sociala nätverket 

för afghanska flickor. Även om också somaliska flickors rörlighet är begränsad har de större 

möjligheter än afghanska flickor att klara sig själva och röra sig fritt i samhället. Utöver familjen 

har även klansystemet ett starkt fäste i Somalia. Klansystemet kan erbjuda individen skydd mot våld 

samt fungera som socialt skyddsnät. Individen är emellertid underordnad kollektivet i gruppen vad 
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gäller rättigheter och intressen (Migrationsverket, 2011: 23). Somaliska flickor har således även 

genom sin klantillhörighet tillgång till sociala nätverk utanför den egna familjen.   

 

4.1.3 Betydelsen av nätverken vid beslutet att migrera  

Enligt teorin om sociala nätverk fattas beslutet att migrera eller inte på hushållsnivå. Harpviken 

skriver att i en patriarkalisk hushållsstruktur så är både arbetsfördelningen och fördelningen av makt 

relativt klar. Maktrelationer inom familjen eller inom ett större kollektiv avgör ofta vem som ska fly 

och vart de ska åka (Harpviken, 2009: 16, 36).  

 

Av tidigare forskning framgår att det ofta inte är barnet själv som tagit beslutet att fly. Hopkins och 

Hill skriver att de intervjuade barnen i deras studie ofta själva varit passiva i beslutet om flykten 

från hemlandet. Istället var det en vuxen person i barnets närhet som tog beslutet att barnet skulle 

lämna hemlandet, det kan exempelvis ha varit barnets föräldrar, farbror eller morbror men det kan 

också ha varit en vän till familjen. Barnens bristande delaktighet i sådana beslut belystes ytterligare 

av att många av de intervjuade barnen i förväg inte visste vart de skulle (Hopkins & Hill, 2008: 

263f). Även O’Connell och Farrow tar upp familjen och andra vuxnas betydelse för barns migration 

i sin rapport. De skriver att när de kommer till barn så är det inte nödvändigtvis barnet själv som 

bestämmer att migrera. Istället är det vuxna, och ibland äldre barn, som tar dessa beslut för barnet, 

antingen genom att ta med dem när de själva migrerar eller genom att arrangera att skicka iväg dem 

utomlands (O’Connell & Farrow, 2007: 23). 

 

Sammanfattningsvis visar mitt material att afghanska flickors sociala nätverk framförallt består av 

den egna utökade familjen. Även för somaliska flickor utgör familjen det primära sociala nätverket 

men de har även tillgång till nätverk genom sin klantillhörighet och genom ett större deltagande i 

den offentliga sfären. Vidare har jag i detta kapitel visat att det oftast inte är barnet själv som tar 

beslutet att migrera vilket ytterligare styrker betydelsen av flickors sociala nätverk för möjligheten 

att migrera.  

 

4.2 Säkerhetshot mot flickor  

4.2.1 Könsmaktstrukturen i Afghanistan och Somalia  

I en krigssituation när människor tar beslut att fly eller att stanna handlar det enligt Harpviken ofta 

om säkerhet, antingen kan det var ett direkt hot som redan har förverkligats eller så kan det handla 

om ett hot som sannolikt kommer att uppstå inom en överskådlig framtid (Harpviken, 2009: 20). 
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Boyd menar att för att förstå migrationsmönster måste man studera faktorer på både makro- och 

mikronivå. Enligt Boyd är en utgångspunkt för forskning om sociala nätverk att strukturella faktorer 

tillhandahåller den kontext i vilken migrationsbeslut fattas av individer och grupper (Boyd 1989: 

641, 645). För att belysa förhållanden på makronivå som kan tänkas påverka flickors benägenhet 

samt möjligheter att fly kommer jag att börja med att undersöka hur könsmakstrukturen ser ut i 

Afghanistan och Somalia.  

 

Som redovisats under kapitlet om familjestrukturen är både Afghanistan och Somalia två 

patriarkaliska samhällen där kvinnor är underordnade män. Under talibanernas
4
 regim 

diskriminerades och marginaliserades kvinnor och flickor i Afghanistan systematiskt och deras 

mänskliga rättigheter kränktes. Sedan talibanerna förlorade makten 2001 har regeringen tagit 

viktiga steg för att förbättra situationen för kvinnor i landet (UNHCR, 2010a: 20). Dock 

kontrollerar talibaner idag stora delar av Afghanistan, speciellt i söder och sydöst. Detta medför att 

de på nytt för med sig samma attityder och politik gentemot kvinnor som kännetecknade deras år 

vid makten 1996 till 2001 (HRW, 2012b: 29). Enligt HRW påverkas arbetet med att förbättra 

kvinnors ställning även av att det i regeringen sitter gamla Mujahedin befälhavare och krigsherrar 

som har en inställning till kvinnor som påminner om den syn talibaner har (HRW, 2010b: 21). 

Kvinnor i Afghanistan som inte rättar sig efter den könsroll som tillskrivs dem av samhället, 

traditioner och lagen riskerar att utsättas för sexuellt- och könsrelaterat våld, såsom hedersmord, 

våldtäkt, kidnappning, tvångsabort och våld i hemmet (UNHCR, 2010a: 21). 

 

Enligt en studie av Thomson-Reuters Foundation från 2011 är Afghanistan världens farligaste land 

för kvinnor, detta på grund av utbrett våld, dålig hälso- och sjukvård samt fattigdom. Samma studie 

placerade Somalia på femte plats efter Afghanistan, Kongo, Pakistan och Indien. Studien grundar 

sig på utlåtanden från 213 genusexperter från fem olika kontinenter som fått rangordna de farligaste 

länderna för kvinnor utifrån den allmänna risken för fara samt utifrån sex olika kategorier: 

hälsorisker, sexuellt våld, icke-sexuellt våld, kulturella eller religiösa faktorer, brist på tillgång på 

resurser och människohandel (Thomson Reuters Foundation, 2011). HRW skriver i sin rapport 

Country Summary Somalia att Al-Shabaab, i de områden de kontrollerar, styr människors liv med 

en extrem form av islamisk lag. Framförallt har kvinnor och flickor drabbats av dessa hårda lagar. 

Frihet som kvinnor tidigare har åtnjutit i somalisk kultur har kraftigt inskränkts för att förhindra 

dem från att blanda sig med män (HRW, 2012a: 3). 

 

                                                 
4
 Talibanerna är den islamistiska rörelse i Afghanistan som driver ett väpnat motstånd mot den sittande regeringen i 

landet samt mot de utländska styrkorna (Migrationsverket, 2012-06-08a).  
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4.2.2 Våld mot flickor 

Av ovanstående kapitel går det att dra slutsatsen att situationen för flickor i både Afghanistan och 

Somalia är svår på många sätt. För att kunna säga något mer om anledningen till att andelen 

afghanska och somaliska flickor som migrerar skiljer sig åt behöver jag emellertid komplettera 

denna bild med mer specifik information om vilka hot som drabbar flickor i de båda länderna. 

Harpviken skriver att hans studier i Afghanistan tenderar att undergräva det gängse antagandet att 

krig är en tillräcklig orsak att driva människor till förflyttning, han hävdar att faktorer på makronivå 

måste kompletteras med insikter på meso- och mikronivå om man ska förstå dynamiken i påtvingad 

migration (Harpviken, 2009: 182). 

 

Av min empiri framgår att både afghanska och somaliska flickor i hög utsträckning är utsatta för 

våld i hemmet. En rapport från en UN women’s commission som släpptes i januari 2012 visade att 

87 procent av alla kvinnor i Afghanistan utsätts för någon form av våld i hemmet (US Department 

of State, 2012a: 34). Av en rapport utgiven av UN General Assembly framgår att även för somaliska 

kvinnor så är våld i hemmet och sexuellt våld några av de vanligaste brotten mot kvinnors 

rättigheter i Somalia (UN General Assembly, 2011: 9). 

 

Ett annat hot som i hög grad drabbar flickor i Afghanistan och Somalia är risken att utsättas för 

våldtäkt. Våldtäkt är enligt uppgifter från United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

(UNAMA) utbrett i alla delar av Afghanistan, i alla samhällen och i alla sociala grupper. 

Majoriteten av de rapporterade våldtäktsfallen gäller unga flickor (UNAMA, 2009: 22). Det finns 

inte någon tillförlitlig statistik på våld mot kvinnor i Somalia men det rapporteras att kvinnor ofta är 

offer för våldtäkter av krigsherrar (Home Office, 2012: 208). Även om många flickor i både 

Afghanistan och Somalia riskerar att utsättas för våldtäkt så går det här att utläsa en betydande 

skillnad mellan de båda länderna. Medan de flesta våldtäkter i Afghanistan begås av medlemmar ur 

flickans egna utökade familj så begås våldtäkter i Somalia i högre utsträckning av personer och 

grupper utanför flickans egen familj. Detta framgår bland annat av US Department of States rapport 

om Afghanistan där det står att de flesta sexuella övergrepp mot barn i Afghanistan begås av 

utökade familjemedlemmar samt att mord, misshandel och sexuellt våld mot kvinnor i Afghanistan 

ofta innefattar familjemedlemmar som misstänkta förövare (US Department of State, 2012a: 34, 

41). I Somalia däremot är de flesta våldtäktsförövarna okända för den utsatta flickan. Våldtäkter i 

Somalia begås framförallt av regeringssoldater, frilans milis och andra kriminella element (Home 

Office, 2012: 213). Våldtäkt används även som ett krigsredskap i Somalia. Antalet våldtäkter 

utförda av poliser har minskat men användandet av våldtäkt av väpnade grupper för att straffa eller 

hota fiender fortsätter (Home Office, 2011b: 28). 



24 

 

 

Min genomgång av landinformation om Afghanistan visar att det endast förekommer isolerade fall 

av sexuella övergrepp mot barn begångna av medlemmar från Afghanistans nationella 

säkerhetsstyrka. Det rapporteras även om pojkar som utnyttjas sexuellt av väpnade grupper. En 

sådan företeelse är användandet av baccha baazi, eller med ett annat ord dansande pojkar. Unga 

pojkar säljs eller kidnappas till mäktiga män som tränar dem att dansa i kvinnokläder för att 

underhålla männen och deras vänner. Pojkarna utnyttjas sedan sexuellt av männen (Home Office, 

2011a: 179). Detta är emellertid en företeelse som drabbar pojkar och inte flickor. Jag har i övrigt 

inte funnit några rapporter som pekar på att talibanerna eller andra rebellgrupper våldtar flickor i 

Afghanistan i någon högre utsträckning.  

 

En företeelse som är vanlig i Somalia men inte i Afghanistan är kvinnlig könsstympning. 

Uppskattningsvis har så många som 98 procent av alla kvinnor i Somalia genomgått 

könsstympning. De flesta flickor i Somalia könsstympas när de är mellan 5 och 8 år gamla (Home 

Office, 2011b: 30) Majoriteten av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är mellan 15 

och 17 år gamla (Migrationsverket, 2013-01-02). Detta innebär att flickorna troligtvis redan har 

könsstympats långt innan de kom till Sverige och denna företeelse borde således inte i någon högre 

utsträckning påverka antalet ensamkommande flickor som söker asyl i Sverige.   

 

4.2.3 Tvångsäktenskap 

Ett hot som drabbar många flickor i både Afghanistan och Somalia är olika former av 

tvångsäktenskap. Jag har därför valt att göra en grundligare genomgång av denna företeelse för att 

se hur flickor i de båda länderna drabbas specifikt och om det skiljer sig åt mellan Afghanistan och 

Somalia. 

 

I Afghanistan är det olagligt med tvångsäktenskap, barnäktenskap och baadh
5
. Trots att lagen 

förbjuder det klassificerar US Department of State i sin rapport att cirka 70 procent av alla 

äktenskap i Afghanistan är tvångsäktenskap. Den lagliga åldern för att ingå äktenskap i Afghanistan 

är 16 år för flickor, de kan dock ingå äktenskap redan vid 15 års ålder om det finns en 

vårdnadshavares och domstols godkännande. Trots lagförbud och regler kring äktenskapsålder 

framkom det i rapporten att en majoritet av alla brudar var yngre än den lagstadgade åldern (US 

Department of State 2012a: 36). Varken pojkar eller flickor, även om flickor har mindre 

                                                 
5
 Baadh är en afghansk tradition som innebär att man ger bort en kvinnlig släkting till en annan familj för att lösa en 

skuld eller en tvist (US Department of State 2012a: 36). 
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självständighet, har mycket att säga till om när det kommer till val av partner eller tidpunkt för 

giftermålet. Försök att undkomma tvångsäktenskap straffas ofta hårt av familjen och samhället. I 

yttersta fall kan det leda till hedersmord (Home Office, 2011a: 181). 

 

Barnäktenskap är en vanlig företeelse även i Somalia. Den legala åldern för giftermål är 15 år men 

på landsbygden är det inte ovanligt att föräldrar gifter bort sina döttrar när de är så unga som 12 år 

(US Department of State, 2012b: 38). Enligt norska landinfos rapport Somalia: Al-Shabaab og 

tvangsekteskap har arrangerade äktenskap traditionellt sett varit norm i Somalia. Dock framgår av 

rapporten att traditioner kring äktenskap och val av partner, såsom andra traditioner, har ändrats 

under de senaste decennierna. Idag sker många bröllop utan att parets föräldrar är inblandade, har 

vetskap om bröllopet eller har gett sin välsignelse. Antalet äktenskap ingångna av tonåringar har 

ökat dramatiskt och likaså antalet skilsmässor bland tonåringar (Norge. Landinfo, 2012: 2). Även 

om icke-arrangerade äktenskap har blivit vanligare i Somalia så förekommer fortfarande både 

arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap i landet. Att rymma har blivit ett vanligt sätt för kvinnor 

att undkomma arrangerade äktenskap. Dock är denna vana illa sedd av samhället och kvinnan 

riskerar att dra på sig sin familjs vrede genom att rymma (Home Office, 2012: 203). 

 

Det finns ett flertal uppgifter och rapporter om att Al-Shabaab i Somalia använder sig av 

tvångsgifte. US Department of State skriver i sin rapport att Al-Shabaab, i de områden de 

kontrollerar, arrangerade äktenskap mellan deras soldater och unga flickor och utnyttjade äktenskap 

som ett lockbete i sitt rekryteringsarbete av nya soldater (US Department of State, 2012b: 38). 

Enligt en rapport från Danish Immigration Service finns det många unga kvinnor och flickor som 

tvingas att gifta sig med Al-Shabaab soldater. Flickor gifts med soldater som ett sätt att försäkra sig 

om att några soldater inte deserterar från gruppen. Al-Shabaab tror att det är mycket svårare för en 

gift soldat att hoppa av eftersom han då måste lämna sin fru och sina barn bakom sig (Danish 

Immigration Service, 2012b: 50f). Migrationsverket skriver vidare i sin rapport 

Säkerhetssituationen,  Al Shabaab och klanskydd  i södra och centrala Somalia att flickor och 

kvinnor ges som brudar till de stridande, framförallt sker detta när Al-Shabaab har dålig ekonomi 

eftersom äktenskapet används som ett komplement till betalning (Migrationsverket, 2011: 20).  

 

Flickor har endast i undantagsfall någon möjlighet att undkomma giftermål med Al-Shabaab. Om 

flickan eller hennes familj vägrar så riskerar hon att dödas av Al-Shabaab. Fortfarande stenas flickor 

och kvinnor till döds på grund av att de vägrar ingå dessa äktenskap. Vidare framgår att klaner i Al-

Shabaab kontrollerade områden har små möjligheter att skydda flickor från tvångsäktenskap. I vissa 

fall har klanen förespråkat med Al-Shabaab för att förhindra ett giftermål men i många fall är det 
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inte möjligt på grund av rädsla för vilka konsekvenser det kan innebära. I vissa Al-Shabaab 

kontrollerade områden är klanen även sympatiskt inställd till gruppen vilket i samband med ren 

fattigdom gör att flickor och kvinnor är enkla offer för tvångsäktenskap med Al-Shabaab (Danish 

Immigration Service, 2012b: 51). Även av norsk Landinfos rapport Al-Shabaab og tvangsektenskap 

framgår att flickan eller hennes manliga vårdnadshavare inte har något val om en Al-Shabaab 

medlem bestämmer sig för att han vill gifta sig med flickan. Medlemmen frågar vanligtvis fadern 

om tillåtelse att gifta sig med flickan, enligt lokala traditioner, men om flickan eller fadern vägrar 

kommer Al-Shabaab ändå att genomföra giftermålet. Al-Shabaab rättfärdigar detta genom att påstå 

att fadern är en otrogen och därför behöver inte hans åsikt respekteras (Norge. Landinfo, 2012: 3).  

 

Al-Shabaab har även introducerat sin version av den somaliska traditionen dumaal
6
. Enligt Al-

Shabaab är alla soldater bröder, oavsett biologiska relationer, vilket innebär att de kan använda sig 

av traditionen och gifta sig med avlidna soldaters änkor. Varken kvinnan eller hennes familj är 

tillåtna att motsätta sig ett sådant äktenskap, förutom i de fall de har en högt uppsatt Al-Shabaab 

officer i sin familj. Rapporten fann vidare att enda sättet för en kvinna i denna situation att undvika 

ett sådant giftermål är att lämna hemlandet (Norge. Landinfo, 2012: 4f). Även Migrationsverket 

rapporterar om denna företeelse i sin rapport Säkerhetssituationen, Al-Shabaab och klanskydd i 

södra och centrala Somalia. Av rapporten framgår att det finns exempel på flickor som på kort tid 

fått gifta sig med fem Al-Shabaab medlemmar på grund av traditionen med dumaal. Om flickan 

vägrar att gifta om sig riskerar hon att dödas och många flickor flyr istället från Somalia för att 

undkomma äktenskapet (Migrationsverket, 2011: 21).  

 

Vad gäller företeelsen med tvångsäktenskap föreligger således även här en betydande skillnad 

mellan Afghanistan och Somalia. På samma sätt som med våld och våldtäkter så utgår även hotet 

om tvångsgifte i Afghanistan från flickans egen familj. Jag har inte funnit något stöd för att 

talibanerna eller andra grupper i det afghanska samhället utanför flickans familj tvingar flickor till 

giftermål. I Somalia har däremot förekomsten av tvångsäktenskap från flickans egen familj minskat 

de senaste decennierna. Dock tvingas somaliska flickor in i äktenskap av Al-Shabaab, en situation 

flickan själv, hennes familj eller klan har ytterst begränsade möjligheter att motsätta sig.  

 

 

                                                 
6
 Dumaal är en somalisk tradition som innebär att en änka gifter sig med den avlidne makens bror (Migrationsverket, 

2011: 21).  
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4.2.4 Tvångsrekrytering till talibanerna respektive Al-Shabaab 

Tvångsrekrytering till väpnade grupper är ett annat hot som kan drabba flickor även om det i första 

hand är pojkar som utsätts för denna typ av hot. Danish Immigration Service skriver i sin rapport 

Afghanistan – Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process att 

talibaner inte använder sig av tvångsrekrytering eftersom de inte har några svårigheter med att 

rekrytera personer till deras förband. Det finns dels många frivilliga och dels så rekryterar talibaner 

kollektivt i byar genom att erbjuda fattiga familjers söner utbildning samt genom att hjärntvätta folk 

(Danish Immigration Service, 2012a: 26). Talibanerna rekryterar i stort sett bara pojkar och män 

men enligt rapporten Country of Origin Report Afghanistan: Taliban Strategies – Recruitment från 

European Asylum Support Office (EASO) har kvinnliga självmordsbombare i enstaka fall dykt upp 

sedan år 2010 (EASO, 2012: 34) 

 

I motsats till talibanernas rekryteringsteknik är tvångsrekrytering till Al-Shabaab ett växande 

problem i alla de delar av södra och centrala Somalia som organisationen kontrollerar (Danish 

Immigration Service, 2012b: 49). Migrationsverket skriver i sin rapport Säkerhetssituationen, Al-

Shabaab och klanskydd i södra och centrala Somalia att Al-Shabaab i första hand vänder sig till 

pojkar i åldern 12-16 år men att även flickor rekryteras till gruppen, dock inte som stridande 

soldater. Flickor rekryteras till Al-Shabaabs säkerhetstjänst och de får grundläggande utbildning i 

spionage. Utöver detta förväntas kvinnor och flickor bidra till Al-Shabaabs kamp genom att skänka 

smycken, laga mat och underhålla de stridande genom att gifta sig med dem (Migrationsverket, 

2011: 16f). Av en rapport från United Nations Security Council framgår att även om rekrytering av 

flickor har varit ovanligt och är allmänt sett som socialt oacceptabelt, så finns det dokumenterade 

uppgifter att flickor arbetar för beväpnade grupper med framförallt matlagning och tvättning. 

Flickor rekryteras även för att transportera detonatorer, tillhandahålla logistiskt stöd och inhämta 

underrättelser samt ta emot vapen. I södra Somalia ligger ett träningsläger för cirka 120 flickor där 

de lär sig att köra, transportera sprängämnen samt informationsinsamlingstekniker (UN Security 

Council, 2010: 7). På samma sätt som med tvångsäktenskap är klanernas möjligheter att skydda 

ungdomar från tvångsrekrytering nästan obefintliga (Danish Immigration Service, 2012b: 50). 

 

Även här går det att utläsa en skillnad mellan situationen i Afghanistan och Somalia. Talibaner 

använder generellt inte tvångsrekrytering och flickor rekryteras mycket sällan till gruppen. I 

Somalia däremot är tvångsrekrytering ett vanligt tillvägagångssätt för Al-Shabaab att rekrytera nya 

medlemmar. Även om Al-Shabaab framförallt rekryterar pojkar så rekryteras även flickor till 

organisationen. Möjligheterna för flickor att undvika tvångsrekrytering till Al-Shabaab synes vidare 
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vara små.  

 

4.2.5 Hedersmord  

För att ytterligare belysa den hotbild som omgärdar flickor i Afghanistan och Somalia har jag tittat 

på förekomsten av hedersmord och hederskultur i de båda länderna. Hedersmord är mord på 

kvinnor och flickor begångna av hennes egna familjemedlemmar för att rädda familjens heder. Mitt 

insamlade material visar att Afghanistan har en mycket starkare hederskultur som omgärdar flickor 

och kvinnor än Somalia. I Afghanistan är sexuella handlingar utanför äktenskapet allmänt sett som 

en vanära för familjen och samhället. För att rädda familjens heder händer det att 

familjemedlemmar dödar kvinnan eller flickan som anklagas för ett sådant brott, detta gäller även i 

vissa fall när kvinnan eller flickan våldtagits. Under 2008-2009 var 6,4 procent av alla dödsfall 

bland kvinnor i Afghanistan hedersmord. Det finns även uppgifter som tyder på att hedersmord 

framförallt i de västra delarna av Afghanistan ökade under 2010-2011. Mörkertalet kring 

hedersmord uppskattas vara stort på grund av den kultur av skam som omgärdar denna typ av fall. 

Hedersmord sker med straffrihet i delar av Afghanistan (Home Office, 2011a: 160).  

 

Av UD:s rapport Mänskliga rättigheter i Somalia 2010 framgår att hedersmord förekommer i 

Somalia. Av rapporten framgår dock ingen ytterligare information om företeelsen eller i vilken 

omfattning det sker hedersmord i landet (UD, 2011b: 13). Flera andra rapporter uppger till skillnad 

från UD:s rapport att mord på kvinnor inte är socialt accepterat i Somalia och att hedersmord på 

kvinnor inte har någon traditionell grund i landet (Norge. Landinfo, 2012: 2). Även av 

Migrationsverkets Landprofil - Somalia framgår att hedersmord inte förefaller ha förekommit i 

Somalia sedan 1990-talet (Migrationsverket, 2010: 15f). Min slutsats av denna landinformation är 

att om det förekommer hedersmord i Somalia så är det i en väldigt begränsad omfattning. Denna 

information visar än tydligare att hoten mot afghanska flickor i huvudsak utgår från flickans egna 

sociala nätverk till skillnad mot somaliska flickor där hoten kommer från personer utanför flickans 

sociala nätverk.   

 

4.2.6 Möjligheter till skydd i hemlandet  

Av ovanstående kapitel framgår att både afghanska och somaliska flickor drabbas av olika hot mot 

deras säkerhet. Enligt Harpviken är säkerhet en av tre faktorer som avgör huruvida människor flyr i 

tider av krig eller inte. Han menar att förutom att vara en orsak till flykt påverkar även 

möjligheterna till säkerhet i hemlandet migrationsbeslutet (Harpviken, 2009: 20). Huruvida flickor i 
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Afghanistan och Somalia har möjlighet att få skydd mot de hot de utsätts för i sina hemländer 

kommer i detta kapitel således att undersökas.  

 

Enligt UD:s rapport, Mänskliga rättigheter i Afghanistan 2010 gör avsaknaden av ett fungerande 

rättssystem och bristande likhet inför lagen att många afghanska medborgare saknar grundläggande 

rättssäkerhet. Förutom det formella rättsväsendet finns det vid sidan av ett informellt rättsystem i 

form av by- och klanråd som har sin grund i sharia
7
 och sedvanerätt. Kvinnors tillgång till rättvisa, 

genom såväl officiella som traditionella kanaler, är enligt rapporten kraftigt begränsad. Merparten 

av de kvinnor som anmäler brott frihetsberövas och utsätts för kränkningar av de rättsvårdande 

myndigheterna. Viss lagstiftning är även öppet diskriminerande mot kvinnor (UD, 2011a: 6f, 15). 

Amnesty International rapporterade i mars 2009 att brist på politisk vilja, tillsammans med 

diskriminering av kvinnor i både formella och informella rättssystem, förstärker ett klimat av 

straffrihet, kulturella attityder och sedvänjor som förtrycker kvinnors rättigheter. Polisen, 

domstolarna och lokala stamråd tar sällan itu med kvinnors anmälningar och förövare som 

attackerat kvinnor eller kränkt deras rättigheter ställs sällan inför rätta (Amnesty International, 

2009-03-06). Icke statliga organisationer uppgav vidare att våld i hemmet i hög grad inte 

rapporteras på grund av samhällets acceptans mot denna typ av brott (US Department of State, 

2012a: 35).  

 

Enligt flertalet icke-statliga organisationer hålls hundratals kvinnor och flickor fängslade runt om i 

Afghanistan. Det finns en osäkerhet kring lagligheten kring deras förvar och majoriteten av dem har 

anhållits på grund av att de brutit mot sociala, beteendemässiga och religiösa koder. Moralbrott är 

ett löst definierat begrepp som bland annat innefattar att rymma hemifrån, bli våldtagen samt vägra 

att gifta sig. Trots att dessa inte är brott enligt den skrivna brottsbalken är det vanligt att 

domstolarna dömer kvinnor som anses skyldiga till fängelsestraff (Home Office, 2011a: 154f). Av 

US Department of States rapport framgår vidare att polisen även häktar kvinnor på begäran av 

kvinnans familjemedlemmar för att hon har motsatt sig familjens val av make, eller anklagas för att 

ha begått äktenskapsbrott eller bigami (US Department of State, 2012a: 37).  

 

Även i Somalia råder det straffrihet i mycket stor utsträckning. Enligt UD:s rapport Mänskliga 

rättigheter i Somalia 2010 beror detta främst på sammanbrottet av lag och ordning samt på 

avsaknaden av en effektiv regering och myndigheter. En annan faktor som bidrar till straffriheten är 

den utbredda korruptionen (UD, 2011: 7). Av en rapport från UN General Assembly så är tillgång 

                                                 
7
 Sharia betyder med ett annat ord islamsk lag (US Department of State, 2012a: 11). 
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till rättvisa och likhet inför lagen en stor utmaning i Somalia. Exempelvis löses fall om sexuellt våld 

genom stamäldre som inte tar hänsyn till offrets vilja eller åsikt, detta inkluderar att offret kan 

tvingas att gifta sig med förövaren (UN General Assembly, 2011: 9). Vidare skriver US Department 

of State i sin rapport att det inte finns några lagar som specifikt riktar sig mot våld i hemmet men att 

både sharia och sedvanerätt hanterar familjerättstvister. Det finns lagar i Puntland, Somaliland och i 

de områden som den federala övergångsregeringen kontrollerar som förbjuder våldtäkt, dock så 

följs dessa lagar sällan (US Department of State, 2012b: 35f).  

 

Harpviken menar att förutom att säkerhet är en central orsak till migration när det råder krig är även 

säkerhet en resurs som nätverk kan tillhandahålla. När andra möjligheter till skydd bryter samman 

ökar säkerhetsvärdet av individers personliga nätverk enormt. I dessa situationer är individen 

tvingad att förlita sig på sina nätverk för att få skydd mot brott samt mot politiska och militära hot 

(Harpviken, 2009: 19, 44). Då mitt resultat visar att myndigheterna eller andra rättssystem i 

Afghanistan och Somalia generellt inte kan erbjuda flickor skydd mot de hot de utsätts för är nästa 

fråga om flickor kan erhålla skydd från sina sociala nätverk.  

 

Vad gäller hoten mot afghanska flickor visar mitt resultat att hotet oftast utgår från flickans egen 

familj, detta gäller till exempel våld och våldtäkter, barn- och tvångsäktenskap samt hedersmord. 

Mot bakgrund av att hotet utgår från familjen kan afghanska flickor generellt sett inte räkna med att 

få skydd från dessa hot av sina sociala nätverk. Av UD:s rapport Mänskliga rättigheter i 

Afghanistan 2010 framgår vidare att kvinnliga brottoffer ofta straffas av sina närstående, eftersom 

de anses ha bringat skam över familjen (UD, 2011a: 15). Som ovan visats så delar hela det afghanska 

samhället samma förtryck mot flickor. Utöver att flickor således generellt sett inte kan få skydd av vare 

sig samhällets rättssystem eller sina egna sociala nätverk kan det även påverka flickors egen benägenhet 

att fly. Enligt Boyd överför familjen kulturella värderingar och normer i samhället på individerna i 

gruppen, vilket i sin tur påverkar vem som migrerar (Boyd, 1989: 642). Detta kan således vara en 

faktor som inverkar på afghanska flickors egen drivkraft att fly från de övergrepp de utsätts för.   

 

Även i Somalia visar mitt resultat att flickor inte kan få skydd av sina sociala nätverk mot de hot de 

utsätts för. På grund av att de tidigare fungerande klanstrukturerna har förstörts har kvinnor inte 

längre tillgång till vare sig formellt eller traditionellt skydd (UN General Assembly, 2012: 4). Under 

tidigare kapitel har det även framkommit att både somaliska flickors familj och klan i de flesta fall 

saknar möjligheter att skydda flickor som utsätts för tvångsgifte eller tvångsrekrytering till Al-

Shabaab. 
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4.2.7 Sociala nätverk som hinder eller resurs 

Som ovan redovisats utsätts både afghanska och somaliska flickor för olika slags hot i sina 

hemländer. Flickor från båda länderna borde således ha skäl att fly. Utan tvivel så är en uppfattning 

av otrygghet en avgörande orsak till att människor flyr i tider av krig enligt Harpviken. Dock är det 

så att vissa flyr medan andra stannar kvar, och de som flyr gör det till olika destinationer. Harpviken 

menar att valet mellan dessa olika alternativ förmedlas genom sociala nätverk. Sociala nätverk har 

således potential att både fungera som centrala resurser och som centrala hinder när det kommer till 

människors möjligheter att fly från ett hot (Harpviken, 2009: 18, 54).   

 

Mot bakgrund av att hoten mot afghanska flickor i huvudsak utgår från flickans egna sociala 

nätverk kommer de inte bistå henne med hjälp för att undkomma de hot hon utsätts för. Istället är 

risken större att afghanska flickors sociala nätverk försöker hindra henne från att undkomma de hot 

hon utsätts för. Ett sådant exempel kan vara när familjen tvingar flickan till giftermål med en man 

de har valt. Detta resulterar i att afghanska flickors sociala nätverk generellt sätt fungerar som ett 

hinder för flickors migration. Även om somaliska flickor också utsätts för hot från den egna 

familjen så utsätts de även i hög grad för hot från personer utanför deras sociala nätverk. I dessa fall 

kan flickors sociala nätverk istället fungera som en resurs när det kommer till flickors migration. 

Harpviken menar att ju mer specifikt eller målinriktat ett säkerhetshot är, desto mer effektivt kan det 

mötas med en nätverksstrategi på mikronivå, till exempel att man splittrar hushållet genom att 

någon flyr medan andra stannar kvar (Harpviken, 2009: 61). Både tvångsrekrytering och tvångsgifte 

som somaliska flickor utsätts för utgör exempel på sådana direkta hot. Dessa kräver en omedelbar 

respons i form av att familjen exempelvis splittrar hushållet och skickar den utsatta flickan 

utomlands.  

 

4.3 Skillnader i tillgångar på resurser 

4.3.1 Materiella resurser 

Enligt Harpviken är ojämn kontroll över materiella resurser en särskilt viktig grund för 

maktrelationer. Hierarkiska relationer påverkar starkt flyktsituationer eftersom potentiella migranter 

kan sakna de mest grundläggande resurserna för överlevnad. Som tidigare redogjorts för så menar 

Harpviken att avsaknad av materiellt stöd många gånger är ett stort hinder för flykt eftersom resan 

ofta är kostsam och nödvändiga dokument är dyra att införskaffa (Harpviken, 2009: 36). I det här 

kapitlet kommer jag därför belysa flickors ekonomiska situation i Afghanistan och Somalia för att 

se om det kan bidra till att förklara de skillnader som föreligger i flickors migration.  
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Min empiri visar tydligt att flickor i både Afghanistan och Somalia har begränsade möjligheter till 

utbildning. Uppskattningsvis är endast 13 procent av alla kvinnor i Afghanistan läs- och 

skrivkunniga, jämfört med 43 procent av männen. I Somalia är motsvarande siffror 25 procent för 

kvinnorna och cirka 50 procent för männen (Migrationsverket, 2012-06-08a och Migrationsverket, 

2012-06-08b). Kvinnors höga analfabetism och brist på utbildning i både Afghanistan och Somalia 

leder till begränsade arbetsmöjligheter och svårigheter att konkurrera med män om arbeten. Detta 

påverkar i sin tur kvinnors möjligheter att förbättra sin livssituation (Home Office, 2011a: 150 och 

Home Office, 2011b: 28)   

  

Lagstiftningen i Afghanistan ger svagt stöd till kvinnors finansiella oberoende. Data från Human 

Rights Field Monitoring visar vidare att 54 procent av kvinnorna i städerna är arbetslösa och 62 

procent av kvinnorna på landsbygden. Många av de kvinnor som arbetar gör detta inom jordbruk 

men ytterst få äger egen mark. Islamisk lag skyddar kvinnors tillgång till egendom, med undantag 

av mark, men sedvanerätt berövar traditionellt kvinnor på ekonomiska tillgångar vilket lämnar dem 

beroende av sina makar, fäder eller bröder under hela deras livstid (Home Office, 2011a: 145, 150). 

I Somalia är däremot kvinnors möjligheter till ekonomiska tillgångar avsevärt bättre än i 

Afghanistan. Somaliska kvinnor har traditionellt arbetat i ett brett spektrum av småskaliga företag, 

såsom att sälja te, kat och frukt i kiosker, små affärer och på marknader. Enligt Al-Shabaab är 

emellertid kvinnors deltagande i ekonomiska verksamheter anti-islamisk. (Home Office, 2011b: 

28f). Medan äldre kvinnor kan få viss lättnad från Al-Shabaabs restriktioner förväntas unga kvinnor 

i åldrarna 13-35 år följa gruppens stränga regler (Migrationsverket, 2011: 22). Trots de 

begränsningar som Al-Shabaab infört framgår av en rapport från UN General Assembly att kvinnor 

har ett starkt deltagande i ekonomin. Somaliska kvinnor är aktiva på arbetsmarknaden och tenderar 

att dominera den informella sektorn (UN General Assembly, 2012: 15).  

  

Mot bakgrund av afghanska kvinnors låga närvaro i arbetslivet samt ytterst begränsade möjligheter 

till ekonomiska tillgångar blir min slutsats att afghanska flickor inte själva kan bekosta en resa till 

Europa. Även om somaliska kvinnor har bättre ekonomiska förutsättningar än afghanska kvinnor så 

visar mitt resultat att det även för somaliska kvinnor finns begränsningar vad gäller kvinnors rätt att 

arbeta, särskilt gäller det unga kvinnor. Detta i kombination med att denna studie undersöker flickor 

under 18 år som endast under en begränsad tid haft möjlighet att arbeta gör att det framstår som 

sannolikt att även somaliska flickor behöver finansiell assistans för att bekosta en resa till Europa. I 

detta sammanhang ska det även noteras att både Afghanistan och Somalia är två länder som lider av 

fattigdom (UD, 2011a: 2 och UD, 2011b: 1). Vid en sammantagen bedömning föreligger det en 

skillnad i afghanska och somaliska flickors tillgångar på materiella resurser men den slutsats jag 
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drar av ovanstående landinformation är ändå att flickor från båda länderna är beroende av sina 

familjer och sociala nätverk för att få tillgång till finansiellt stöd för att bekosta resan.  

 

4.3.2 Tillgången till information 

Som redogjorts för tidigare så menar Harpviken att brist på information är en orsak till att 

människor inte migrerar. Om individen är beroende av ett fåtal små nätverk och saknar kontakter 

som kan tillhandahålla tillförlitlig information om frågor av central betydelse påverkar detta 

individens möjligheter att göra ett välinformerat val (Harpviken, 2009: 75). Som visats ovan så 

utgår hotet mot afghanska flickor i huvudsak från flickans egen familj. Eftersom afghanska flickor 

dessutom förefaller sakna sociala nätverk utanför den egna familjen kan det således vara svårt för 

dem att bedöma sin situation på hemorten samt få information om möjliga alternativ. Genom att 

afghanska flickor har så begränsad tillgång till den offentliga sfären kan det även vara svårt för dem 

att få upplysningar om tänkbara resvägar ut ur Afghanistan samt få kontakt med smugglare som kan 

bistå dem med hjälp under resan. Som redovisats i tidigare kapitel ser situationen delvis annorlunda 

ut för somaliska flickor. Det innebär att deras möjligheter att göra ett välinformerat val samt få hjälp 

att planera och att genomföra en flykt från hemlandet är större.  

 

4.4 Resvägens betydelse  

En aspekt som tas upp i tidigare forskning men som inte direkt berörs i teorin om sociala nätverk är 

den betydelse en resa från hemlandet till destinationslandet kan innebära för barns migration. Jag 

har därför valt att avslutningsvis även titta på detta som en påverkansfaktor för ensamkommande 

flickors migration.   

 

Ayotte skriver att den stora majoriteten av alla ensamkommande barn i hennes studie reste till och 

in i destinationslandet illegalt. EU har en gemensam visum policy som innebär att personer från de 

flesta utvecklingsländer måste ha ett visum för att kunna resa in i någon av EU:s medlemsstater. 

Eftersom det inte finns något som heter flyktingvisum, måste barnet, om det finns möjlighet att söka 

visum, ansöka om exempelvis student- eller turistvisum. Enligt Ayotte är det välkänt att 

asylsökande, framförallt barn, ofta har svårigheter att få pass och visum. Detta leder till att många 

barn eller deras föräldrar tvingas använda sig av en agent eller smugglare för att barnet ska kunna 

resa till en trygg plats och använda sig av falska dokument på resan. I många fall möts barnen av 

faror under resan som är lika allvarliga som dem de flydde ifrån (Ayotte, 2000: 77f, 82, 84). Även 

O’Connell och Farrow tar upp problemet med att det inte finns några legala kanaler för barn att 
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migrera och att barn under resan till det nya landet kan utsättas för hot mot deras överlevnad 

eftersom olaglig migration kan innebära resor som är extremt farliga. O’Connell och Farrow fann 

vidare i sin studie att de som hade svårast att migrera legalt är personer från de länder som mest 

sannolikt har goda anledningar att göra det, exempelvis personer från Afghanistan och Somalia 

(O’Connell & Farrow, 2007: 11, 27). Hopkins och Hill skriver vidare att de flesta barn i deras studie 

tog sig till destinationslandet med hjälp av en manlig agent. Barnen vittnade om att agenten inte var 

en beskyddare utan snarare en som kunde förgripa sig på dem. Flera av de intervjuade flickorna 

beskrev hur våldtäkt ofta var ett pris de fick betala för att få hjälp till Europa (Hopkins & Hill, 

2008: 264).  

 

Mot bakgrund av tidigare forskning går det att dra slutsatsen att resan från hemlandet till Europa 

innebär många svårigheter och faror för ensamkommande barn. Nästa fråga är då om det finns 

någon skillnad i somaliska barns resarrangemang jämfört med de afghanska barnens. Hopkins och 

Hill fann i sin studie att det förefaller som att det finns ett mer organiserat system av agenter som 

arbetar i vissa afrikanska länder, medan barn från Asien måste ta till alternativa strategier för att 

kunna söka asyl i Europa (Hopkins & Hill, 2008: 265). Av Frontex rapport Unaccompanied Minors 

in the Migration Process framgår vidare att afghanska ensamkommande barn färdas till och genom 

Europa landvägen. Somaliska ensamkommande barn reser även de i vissa fall landvägen med 

använder sig även av flyg som transportmedel i högre utsträckning. Detta visade sig tydligt när 

flygtrafiken låg nere under vulkanutbrottet på Island 2010. Flygstoppet påverkade inte antalet 

afghanska barn men det blev en tydlig påverkan på antalet somaliska barn (Frontex, 2010: 19, 27).  

 

Av UNHCRs rapport Voices of Afghan children - A study on asylum-seeking children in Sweden 

framgår också att afghanska ensamkommande barn reser landvägen till Sverige. Av de intervjuade 

pojkarna i studien hade majoriteten stannat i Iran under en tidsperiod innan de därifrån reste vidare 

till Europa med hjälp av smugglare. Av rapporten framgår att barnen genomgick en mycket svår 

resa till Sverige, de fick utstå psykisk stress, rädsla, extrema väderförhållanden, fysiskt våld samt se 

sina medresenärer dö under resans gång. Barnen var under resan helt beroende av smugglarna och 

saknade möjligheter att påverka förhållandena utmed vägen. Ett annat hot som drabbade barnen var 

risken att kidnappas av kriminella gäng i ekonomiskt syfte eller att bli tagna av polisen eller 

gränsvakter och bli deporterade tillbaka till Iran eller Afghanistan. Enligt rapporten var de 

intervjuade barnen redan innan resan till viss del införstådda med de faror en resa till Europa kunde 

innebära. Genom sina nätverk hade de information om barn som försökt och misslyckats att ta sig 

till Europa samt om barn som även mist livet under resan. Barnen sa sig också varit medvetna om 

risken att bli fängslade, deporterade, ramla ner från bergen, bli kvarlämnade och att lida av 
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ensamhet, hunger och törst (UNHCR, 2010b: 26, 29, 58). 

 

Själva resan från hemlandet till destinationslandet är i sig inte en orsak till flykt. Dock kan riskerna 

en eventuell resa innebära ha betydelse för beslutet att migrera eller att stanna kvar i hemlandet. Av 

mitt resultat framgår att somaliska ensamkommande barn använder flyg som transportmedel i högre 

utsträckning än afghanska ensamkommande barn som reser landvägen. Flyg är generellt ansett som 

ett säkrare transportmedel än resor via land. I de flesta fall går en resa med flyg avsevärt snabbare 

och utsätter personen för mindre risker jämfört med att exempelvis, som de intervjuade barnen i 

UNHCRs rapport, passera gränser till fots över bergen samt ta sig över hav i gummibåt. Rapporten 

visade även att de intervjuade afghanska barnen redan innan flykten hade information om de risker 

en resa till Europa kunde innebära. I Somalia där det finns större möjligheter för barnen att flyga till 

destinationslandet kan valet att skicka iväg ensamma flickor vara enklare än för afghanska familjer 

som har att ta ställning till de eventuella faror en resa kan innebära jämfört med att stanna i 

hemlandet.   

 

Faktum kvarstår dock att afghanska ensamkommande pojkar flyr trots de faror en eventuell resa kan 

innebära. Detta kan förklaras dels utifrån Ayottes tes att det i regel är mindre farligt för pojkar att 

resa ensamma än för flickor och dels utifrån den könsmaktsstruktur som råder i Afghanistan och 

som redogjorts för tidigare i den här studien (Ayotte, 2000: 17). De faror en resa från Afghanistan 

till Sverige innebär borde vara ännu större för flickor än för pojkar, exempelvis genom en ökad risk 

att utsättas för sexuella övergrepp. Detta i kombination med att flickor i Afghanistan inte tillåts röra 

sig utanför hemmet utan en manlig släkting samt mot bakgrund av den hederskultur som råder i 

landet kan således utgöra ett hinder för migration av ensamma afghanska flickor.  
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5. Slutsatser och slutdiskussion  
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på varför andelen afghanska respektive somaliska 

asylsökande ensamkommande flickor i Sverige skiljer sig så markant åt samt vilken betydelse 

sociala nätverk har för detta utfall. 

 

Jag bedömer att jag med den här uppsatsen har uppfyllt mitt syfte då jag i analysen har visat hur 

skillnader i afghanska och somaliska flickors sociala nätverk leder till deras olika möjligheter till 

migration. Mitt resultat visar att afghanska flickor är hårt bundna till den privata sfären och endast i 

begränsad omfattning vistas i den offentliga sfären. Bland annat tydliggörs detta genom afghanska 

flickors låga deltagande i skolan och på arbetsmarknaden. Därutöver har afghanska flickor en ytterst 

begränsade rörelsefrihet utanför hemmet och lever ofta hela sina liv inom hemmets väggar. Mot 

bakgrund av deras låga deltagande i den offentliga sfären är min slutsats att deras möjligheter till 

sociala nätverk utanför den egna utökade familjen är begränsade. Min undersökning visar att 

familjen har en avgörande betydelse för afghanska flickors liv, kvinnor saknar medel att överleva i 

det afghanska samhället utan manligt skyddsnät. Vidare har jag beskrivit hur kvinnor har en 

underordnad roll i familjen och i hög utsträckning saknar möjligheter att bestämma över sina egna 

liv. Boyd skriver att i kulturer där sociala normer binder kvinnor hårt till en familjestruktur kan 

resultatet bli att familjetrycket förhindrar migration av ogifta kvinnor. (Boyd 1989: 657). Detta kan 

således vara en högst bidragande orsak till att afghanska flickor flyr i lägre utsträckning än 

somaliska flickor.   

 

Därutöver framkommer det i mitt material att afghanska flickor saknar ekonomiska resurser och 

tillräcklig information för att självständigt kunna planera och genomföra en flykt till Sverige. Detta 

i kombination med att tidigare forskning visat att det sällan är barnet själv som tar beslutet att fly 

styrker slutsatsen att afghanska flickor är helt beroende av sina familjer, som utgör deras 

huvudsakliga sociala nätverk, för att kunna migrera. Vidare visar mitt resultat att hoten mot 

afghanska flickor i huvudsak utgår från flickans egen utökade familj, till exempel i form av våld 

och våldtäkter, barn- och tvångsäktenskap samt hedersmord. Eftersom hoten utgår från familjen så 

kan afghanska flickor generellt sett inte skyddas från dessa hotelser av sina sociala nätverk. Inte 

heller kan de få skydd från de faror de utsätts för från myndigheterna eller andra rättssystem i 

Afghanistan som till stor del sanktionerar denna typ av våld mot kvinnor. Mot bakgrund av att 

afghanska flickor är helt beroende av sina sociala nätverk för att kunna migrera samtidigt som hoten 

mot dem utgår från flickornas egna utökade familjer leder det till slutsatsen att möjligheterna för 

afghanska flickor att fly utomlands är begränsade.   
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En ytterligare faktor som kan påverka de familjer som vill skicka iväg sina flickor utomlands är de 

många faror och risker en illegal resa från Afghanistan till Sverige innebär. Familjen måste då väga 

de risker en resa innebär med de risker som det innebär att stanna kvar vilket ytterligare kan 

försämra afghanska flickors möjligheter till migration.   

 

I Somalia är däremot situationen delvis en annan. Vad gäller situationen för somaliska flickor så är 

deras tillgång till andra sociala nätverk utöver den egna familjen större. Detta mot bakgrund av 

somaliska kvinnors större deltagande i ekonomin och på arbetsmarknaden samt deras möjligheter 

till oberoende och att röra sig fritt i samhället. Utöver att de rör sig mer i den offentliga sfären så har 

somaliska flickor även tillgång till sociala nätverk genom sin klantillhörighet. Då de har tillgång till 

utvidgade sociala nätverk har de även bättre chanser att ta del av sådan information som kan 

möjliggöra en flykt. Även om somaliska flickor har större möjligheter än afghanska flickor till 

ekonomiska tillgångar så är min slutsats ändå att även somaliska flickor är i behov av finansiell 

hjälp för att bekosta resan till Sverige. Detta mot bakgrund av att det rör sig om barn samt på grund 

av den utbredda fattigdomen i landet. Min studie visar vidare att somaliska flickor i högre 

utsträckning än afghanska flickor drabbas av hot från personer utanför deras sociala nätverk, i form 

av våldtäkter samt tvångsgifte och tvångsrekrytering till Al-Shabaab. Flickorna själva, deras 

familjer eller klaner har små möjligheter att skydda dem från dessa hot och familjens enda 

möjlighet är oftast att skicka flickan utomlands. Eftersom hotet utgår från någon utanför flickans 

sociala nätverk kan flickans familj eller klan gå tillsammans och möta hotet med en gemensam 

åtgärd som att splittra hushållet och skicka iväg flickan. Som Harpviken skriver är osäkerheten som 

utlöser ett beslut att fly, oavsett om hotet är akut eller endast förestående, i de flesta fall orsakat av 

krafter utanför det primära kollektiv som individen tillhör (Harpviken, 2009: 22). Detta leder till 

slutsatsen att somaliska flickor har bättre möjligheter att migrera till Sverige än afghanska flickor 

har. En ytterligare faktor som kan göra valet enklare för somaliska familjer än för afghanska 

familjer att skicka iväg sina flickor är att resan till Sverige generellt inte innebär lika många faror 

för somaliska flickor då de i högre utsträckning har möjlighet att använda flyg som transportmedel.  

 

Howard S. Becker skriver i sin bok ”Tricks of the trade” att man kan göra det fall man studerar 

generaliserbart genom att ta bort de specifika egenskaper som utmärker fallet. På detta sätt kan de 

slutsatser som framkommit även förklara andra fall inom samma fält (Becker, 2008: 137). Jag 

bedömer att mitt resultat på det sätt som Becker beskriver skulle kunna vara generaliserbart. Genom 

att studera hur de sociala nätverken i hemlandet påverkar människors möjligheter till migration kan 

även andra migrationsmönster, än det jag har valt att studera i den här uppsatsen, förklaras. 
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Framförallt tror jag att den här studiens resultat skulle kunna vara applicerbart på andra 

migrationsmönster vad gäller ensamkommande barn. Dock vill jag med den här studien inte göra 

anspråk på att ha en heltäckande förklaring till den ojämna könsfördelningen mellan andelen 

asylsökande afghanska och somaliska ensamkommande flickor. Migration är som redogjorts för i 

den här uppsatsen en extremt komplex process och det kan således även finnas ytterligare 

förklaringar till att statistiken ser ut som den gör. Det har inte heller i den här studien varit möjligt 

att ta upp alla aspekter utan jag har valt att fokusera på dem som varit viktigast. Andra faktorer som 

i vidare studier kunde utvecklas ytterligare är vilken påverkansfaktor klansystemet i Somalia utgör 

för flickors migration samt vilken betydelse etniciteten i Afghanistan spelar för beslutet att fly. 

Exempelvis tillhör majoriteten av de asylsökande afghanska ensamkommande pojkarna 

folkgruppen hazara, detta trots att hazarerna endast utgör nio procent av Afghanistans befolkning 

(Home Office, 2011a: 135 och UNHCR, 2010b: 12). Detta hade sålunda kunnat vara en intressant 

faktor att undersöka i kommande studier. 
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