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En syrisk man sitter med sina tre barn i familjens hem i den jordanska huvud-

staden Amman. Familjen, inklusive barnens mor som inte syns i bild, flydde 

från våldsamheterna i den syriska staden Homs år 2013. I Syrien arbetade 

pappa Yousef som taxichaufför och jordbrukare, men i Jordanien försöker han 

försörja familjen genom informella ströjobb. Familjen har kunnat försörja sig på 

egen hand under sju års tid, men coronapandemin har kraftigt påverkat deras 

livsvillkor och de har nyligen beviljats ett särskilt ekonomiskt bidrag från 

UNHCR för att klara vardagen. 
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Syriska kvotflyktingar
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ANTAL 

2 600 
VÄRDLÄNDER 
Jordanien, Libanon och Turkiet.  

Fler länder kan förekomma.  

NATIONALITET 
Syriska medborgare. 

SPRÅK 
Arabiska, kurdiska.  

De flesta kan arabiska. 

VISTELSEMILJÖ 

Hyreslägenhet i urban miljö.  

Enstaka i tältläger. 

PLANERAD ÖVERFÖRING 
mars–juli  

september–november 

UT-KORT 
Ja. Undantag kan förekomma. 

ÖVRIG INFORMATION 
Vissa är i behov av stödsamtal. 

 

STATISTIK ÖVERFÖRDA  

2020–2021(Q1)  

 

DEN VANLIGASTE PERSONTYPEN 

En 10-årig sunnimuslimsk pojke  

av arabisk etnicitet som kommer  

från Aleppo i Syrien. Ingår i en  

barnfamilj med två föräldrar och  

syskon. Befinner sig i Libanon  

sedan 2013. 

HUSHÅLLSKONSTELLATIONER 

• Barnfamiljer: ca 80 % 

• Hushåll: 5–7 individer 

• Enstaka ensamkommande barn 

VÅRDBEHOV 

Allmänhälsan är dålig. Många flydde tidigt under 

konflikten i Syrien och har inte haft tillgång till vård 

under snart ett decennium.

Planerad uttagning 2021
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1. Inledning

1.1 Om rapporten 

Det här är den första rapporten i en serie rapporter som syftar till att ge förbere-

dande information om kvotflyktingar till svenska mottagaraktörer. Migrations-

verket förser i dagsläget mottagande kommuner med så kallade bosättningsun-

derlag som innehåller information om kvotflyktingars personliga uppgifter och 

individuella behov. Underlagen ger dock inte utrymme för en grundlig inblick i 

vilka förhållanden kvotflyktingar kommer ifrån eller vilka individuella erfaren-

heter en person kan ha sedan tidigare. Det är inte heller alltid lämpligt att delge 

viss information i bosättningsunderlagen med hänsyn till individens integritet. I 

syfte att ge svenska mottagaraktörer rätt verktyg för ett behovsanpassat motta-

gande, och samtidigt visa hänsyn till kvotflyktingars integritet, tar Migrations-

verket fram förberedande rapporter som beskriver de situationer som står i cent-

rum för den svenska flyktingkvoten. Rapporterna beskriver förhållandena i 

kvotflyktingars ursprungsländer och levnadssituationen i de värdländer dit de 

flytt. På ett allmänt plan beskrivs även vanliga trender, behov och erfarenheter 

bland de grupper som överförs till Sverige. Nästkommande rapporter väntas bli 

publicerade under hösten 2021 och våren 2022. 

Den här rapporten berör syriska kvotflyktingar som befinner sig i Jordanien, 

Libanon eller Turkiet. Rapporten baseras på information från öppna källor och 

statistik från Migrationsverkets ärendehanteringssystem. I rapporten redovisas 

även manuellt framtagen statistik från en genomgång av syriska kvotärenden 

där personer överförts från ovanstående länder till Sverige mellan 1 januari 

2020 och 23 mars 2021, vilket omfattar 1 004 individer. Det bör noteras att 

syrier som befinner sig i Libanon var kraftigt överrepresenterade i gruppen, 

medan syrier i Jordanien var kraftigt underrepresenterade. Statistiken över tren-

der bland syriska kvotflyktingar bör därför läsas med viss försiktighet vad gäl-

ler kvotflyktingar som befinner sig i Jordanien. Under det kapitel som specifikt 

rör levnadsförhållanden för syrier i Jordanien har underlaget kompletterats med 

iakttagelser från ca 150 kvotärenden som prövas i juni 2021.

1.2 Den svenska flyktingkvoten och uttagningen av syrier 

Den svenska flyktingkvoten är till för personer som bedöms vara flyktingar 

eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagens bestämmelser och 

som har flytt till ett land där de av olika anledningar inte kan stanna. Även 

familjemedlemmar till flyktingar och alternativt skyddsbehövande kan ingå i 

kvoten. I den här rapporten används begreppet ”flykting” för att benämna 

personer i behov av internationellt skydd och inte enligt den rättsliga definition 

som anges i utlänningslagen.
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Av alla de människor som uppskattas vara på flykt i världen bedöms en relativt 

liten andel vara i behov av vidarebosättning. FN:s flyktingorgan (UNHCR) 

uppskattar att 79,5 miljoner människor är på flykt runt om i världen, varav 1,4 

miljoner (ca 1,8 procent) är i behov av vidarebosättning. Det handlar om män-

niskor i särskilt utsatta situationer där de varken kan återvända till sina hemlän-

der eller skyddas, integreras eller uppehålla sig i de länder dit de flytt. När 

UNHCR bedömer att en person behöver vidarebosättas presenteras personens 

ärende för stater som har vidarebosättningsprogram. Sverige har ett program 

som omfattar 5 000 kvotflyktingar per år, vilket gör Sverige till ett av de största 

mottagländerna av kvotflyktingar globalt. 

Syriska flyktingar har varit en prioritet under senare år med anledning av den 

svåra konflikten i Syrien och behovet av att avlasta grannländerna i flykting-

mottagandet. Syrier har utgjort ca 36 procent av den svenska flyktingkvoten 

sedan 2018, vilket innefattar omkring 1 800 individer varje år, och uttagningen 

sker framförallt i Jordanien, Libanon och Turkiet. Migrationsverket hanterar 

syriska kvotärenden i form av så kallade delegationsuttagningar där myndighet-

ens personal utreder och behandlar ärenden på plats i värdländerna. I undan-

tagsfall, exempelvis under coronapandemin, har även videoutredningar tilläm-

pats.
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2. Konflikten i Syrien 

2.1 Bakgrund och nuläge 

Det syriska inbördeskriget har sin början i de civila protester som spred sig över 

landet under 2011 som ett led i den arabiska våren. Liksom i andra länder i 

Mellanöstern och Nordafrika krävde den syriska civilbefolkningen demokrati-

sering, korruptionsbekämpning och regeringens avgång. Det syriska styret sva-

rade proteströrelsen med våld, vilket i sin tur fick rebellrörelser att formeras 

och ta till vapen. Våldsamheterna eskalerade till fullskaligt krig under 2012 då 

väpnade oppositionsgrupper tog kontroll över viktiga territoriella områden. 

Islamistiska grupperingar växte fram och bidrog till interna strider inom och 

mellan oppositionsgrupperna, vilket kulminerade under 2014 då Islamiska sta-

ten (IS) tog kontroll över stora landområden i östra Syrien och utropade ett kali-

fat. Den internationella närvaron i konflikten blev därefter alltmer påtaglig när 

stater såsom USA, Ryssland, Turkiet, Iran och Israel involverades i konflikten.1 

Det som ursprungligen var en friktion mellan en auktoritär stat och civilbefolk-

ningens krav på demokratisering har växt till en komplex konflikt med etniska 

och religiösa inslag som involverar en rad utländska och inhemska aktörer som 

strider i olika kombinationer mot den syriska regeringen och varandra.2 

Konflikten har karaktäriserats av höga våldsnivåer och samtliga stridande aktö-

rer har anklagats för allvarliga människorättsbrott.3 Människorättsorganisation-

en Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) uppskattade i mars 2021 att 

över 388 000 människor har mist livet i inbördeskriget, varav 117 000 civila. 

Mer än hälften av befolkningen uppskattas ha drivits på flykt inom och ut ur 

landet i förhållande till befolkningsstorleken 2011.4 

I dagsläget har syriska regeringsstyrkor återtagit stora delar av landet med hjälp 

av militärt stöd från främst Ryssland och Iran. Stridigheter fortsätter dock i de 

norra delarna där sunnimuslimska oppositionsgrupper har trängts ihop i nord-

väst kring staden Idlib och där kurdiska styrkor har upprättat territoriell kontroll 

i nordöst. IS har kraftigt försvagats och återfinns i mindre enklaver.5 Även om 

stora delar av landet nu återigen är under regeringskontroll är återvandring inte 

ett alternativ för många syrier på flykt.6 Den omfattande våldsanvändningen har 
                                                                 
1 European Asylum Support Office (EASO), Syria. Actors, december 2019, s. 4, url (Hämtad 2021-03-
28). 
2 Ibid.; Migrationsverket, Migrationsanalys, Lifosrapport: Säkerhetsläget i Syrien (version 3.0), 2019-03-
01, s. 4, url (Hämtad 2021-03-28). 
3 United Nations Human Rights Council (HRC), Report of the Independent International Commission of 
Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2015-02-05, url (Hämtad 2021-03-28); The Guardian, Russia 
accused of war crimes in Syria at UN security council session, 2016-09-26, url (Hämtad 2021-05-03); 
Amnesty International (AI), Syria: Damning evidence of war crimes and other violations by Turkish 
forces and their allies, 2019-10-18, url (Hämtad 2021-05-03); AI, Syria “War of Annihilation”: 
Devastating Toll on Civilians, Raqqa – Syria, 2018-05-05, url (2021-05-03). 
4 Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), A decade of war in Syria killed over 338,000: Monitor, 
2021-03-24, url (Hämtad 2021-05-03); United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
Syria emergency, 2021-03-15, url (Hämtad 2021-05-03). 
5 Utrikespolitiska institutet (UI), Landguiden, Syrien – Aktuell politik, 2021-04-19, url (Hämtad 2021-05-
03). 
6 UNHCR, Sixth Regional Survey on Syrian Refugees’ Perceptions & Intentions on Return to Syria, 
2021-03-03, s. 3–4, url (Hämtad 2021-05-03). 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/easo-coi-report-syria-actors.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43505
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A.HRC_.28.69_E.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/russia-accused-war-crimes-syria-un-security-council-aleppo
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/8367/2018/en/
https://www.syriahr.com/en/211163/
https://www.unhcr.org/syria-emergency.html
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/syrien/aktuell-politik/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85739
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inte bara drabbat civilbefolkningen hårt utan även ödelagt landets infrastruktur 

och kraftigt försämrat möjligheterna till ekonomisk återhämtning.7 I en studie 

från 2021 där syriska flyktingar i Libanon, Jordanien, Irak och Egypten tillfrå-

gades om sina planer på att återvända till Syrien svarade endast 2,4 procent att 

de planerade att återvända inom det närmsta året, vilket kan ställas i kontrast till 

de 90 procent som svarade att de inte skulle återvända. De främsta anledning-

arna till obenägenheten att återvandra är bristen på försörjningsmöjligheter och 

arbete, säkerhetsläget samt bostadsförhållandena. De tre främsta anledningarna 

till att återvända var en förbättrad säkerhetssituation i hemområdet, särskilda 

personliga omständigheter eller att man hittat försörjningsmöjligheter i Syrien.8 

I sammanhanget bör nämnas att det syriska statsskicket fortsatt är auktoritärt 

och upplever politisk opposition som ett reellt hot.9 Många syrier på flykt fruk-

tar förföljelse från staten och kan därför inte återvända. Bland de som överför-

des till Sverige under 2020 och början av 2021 bedömdes exempelvis ca 38 

procent riskera förföljelse från syriska myndigheter vid ett återvändande på 

grund av en faktisk eller tillskriven politisk uppfattning. 

2.1.1 Hemvist och lokal konfliktutveckling 

Bland de 1 004 syriska kvotflyktingar som överfördes till Sverige under 2020 

och början av 2021 hade de flesta flytt från Syrien relativt tidigt i förhållande 

till konfliktens utbrott. Grafen nedan visar hur de allra flesta kvotflyktingar 

flydde från Syrien under perioden 2012–2014. Perioden går att koncentrera än 

mer då de flesta flydde från och med andra halvan 2012 till och med första 

halvåret 2014. Tidpunkten för flykten samstämmer ganska väl med konfliktut-

vecklingen i Syrien. Konflikten eskalerade under 2012 och de två följande åren 

blev de värsta hittills i antal dödsfall.10

 
*Ingen i gruppen flydde år 2017, vilket är anledningen till att årtalet saknas i diagrammet. 

                                                                 
7 Migrationsverket, Migrationsanalys, 2019-03-01, s. 4. 
8 UNHCR, 2021-03-03, s. 4. 
9 EASO, Syria. Exercise of authority in recaptured areas, januari 2020, s. 22ff, url (Hämtad 2021-05-03). 
10 SOHR, Nearly 585,000 people have been killed since the beginning of the Syrian Revolution, 2020-
01-04, url (Hämtad 2021-05-05). 
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https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/01_2020_EASO_COI_Report_Syria_Exercise_of_authority_in_recaptured_areas.pdf
https://www.syriahr.com/en/152189/
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Konfliktutvecklingen i inbördeskrigets Syrien speglas även på lokal nivå i kvot-

flyktingarnas senaste hemvist och tiden för deras flykt. Av de kvotflyktingar 

som flydde 2012 hade nära en tredjedel sin senaste hemvist i Idlib, ca 17 pro-

cent i Dar’a och ytterligare 17 procent i Aleppo. Dar’a och Idlib är två provin-

ser där våldsamma konfrontationer mellan regeringsstyrkor och oppositions-

styrkor utbröt redan under 2011.11 Regeringen förlorade stora områden i Idlib 

och genomförde en omfattande motoffensiv under våren 2012.12 

I Aleppo var situationen relativt lugn fram till 2012 då ett antal bombattentat 

ägde rum i början av året vilket följdes av sammandrabbningar på landsbygden 

och rebellstyrkornas stormning av provinshuvudstaden i juli. Åren därefter 

präglades av svåra sammandrabbningar mellan syriska regeringsstyrkor och en 

bred palett av oppositionella grupper. 13 Den särskilt svåra säkerhetssituationen 

återspeglas bland de kvotflyktingar som flydde från Syrien under 2013 och 

2014, nära 40 respektive 48 procent hade sin senaste hemvist i Aleppo. De allra 

flesta flydde från Aleppo under andra halvåret 2013. Andra vanliga vistelse-

orter i Syrien bland de som flydde 2013 och 2014 var Damaskus och Homs 

som också präglades av svåra väpnade sammandrabbningar under perioden.14 

 

2.1.2 Kvotflyktingars erfarenheter från konflikten 

Många av de syriska kvotflyktingar som överfördes till Sverige under 2020 och 

början av 2021 flydde inte enbart i samband med att inbördeskrigets samman-

drabbningar nådde deras hemområden, utan hade personligen upplevt det svåra 

generella våld som karaktäriserar konflikten. Åtminstone 58 procent av de som 

överfördes till Sverige under aktuell period hade upplevt väpnade angrepp. Det 

kunde exempelvis handla om bombanfall i närområdet, att det egna hemmet be-

                                                                 
11 Migrationsverket, Migrationsanalys, Militär utveckling och territoriell kontroll i Syriens 14 provinser, 
2017-01-12, s. 5, url (Hämtad 2021-05-05). 
12 Ibid., s. 24. 
13 Ibid., s. 5, 26, 29. 
14 Ibid., s. 9 ff, 18. 
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skjutits eller att man skadats av splitter. Vissa vittnade om nära-döden-upple-

velser där deras hem träffades under bombanfall eller där de själva träffades av 

splitter. Andra vittnade om hur de såg anhöriga, grannar och andra människor 

ligga döda på gatorna efter bombanfall och civila skjutas av prickskyttar. Flera 

personer hade dessutom fått sina hem genomsökta av väpnade grupper och för-

lorat nära anhöriga som frihetsberövats och dödats av olika aktörer i konflikten. 

Vissa kvotflyktingar har varit direkt utsatta för riktade attacker. Av alla de som 

överfördes under 2020 och början av 2021 hade nära sex procent (60 individer) 

kidnappats av väpnade grupper eller frihetsberövats av syriska myndigheter. 

Mer än hälften hade utsatts för tortyr i samband med att de frihetsberövats eller 

kidnappats. En klar majoritet var män, men även ett litet antal kvinnor hade så-

dana erfarenheter. Ett mycket litet antal (två kvinnor) uppgav att de hade utsatts 

för sexuella övergrepp i konfliktens Syrien. Omfattningen av det sexuella vål-

det under konflikten är svårt att uppskatta då underrapporteringen är omfat-

tande, vilket kan kopplas till sociala stigman.15 Det kan därför finnas mörkertal 

även bland kvotflyktingar. UNHCR rapporterar att sexuella övergrepp mot fri-

hetsberövande män förmodas ha varit utbrett under konflikten. I en fokusgrupp 

i Jordanien bestående av syriska kvinnor uppskattades 30 till 40 procent av alla 

syriska män i deras närhet ha utsatts för sexuella övergrepp under tiden i 

häkte.16 Även andra aktörer i konflikten har tillämpat sexuellt våld som en 

metod för att ingjuta fruktan, förnedra och bestraffa. Trots svårigheterna att 

kartlägga omfattningen kan det konstateras att sexuellt våld har förekommit i 

alla delar av Syrien under konflikten och kan tillskrivas samtliga aktörer, om än 

i olika utsträckning, och att kvinnor och flickor särskilt har drabbats.17 

Trots att åtminstone 66 procent av alla kvotflyktingar som överfördes till 

Sverige under 2020 och i början av 2021 hade genomgått svåra upplevelser i 

form av väpnade angrepp, frihetsberövanden, direkt våld, sexuella övergrepp 

eller tortyr bedömdes endast ca 2,4 procent (24 individer) ha ett konstaterat 

vårdbehov för psykisk ohälsa. Hur en person reagerar på våldsamma och trau-

matiska upplevelser kan variera stort. Bland de som överfördes under den aktu-

ella perioden fanns personer som hade utsatts för svåra övergrepp men som var 

välfungerande, men det fanns också individer som endast hört bombningar i 

närliggande områden som berättade om en kvarvarande rädsla trots att flera år 

passerat. Vissa barn upp emot tio–tolv års ålder led av ofrivillig urinavgång 

som kopplades till den rädsla de upplevde under bombanfall i hemlandet. Även 

andra fysiska hälsobesvär hos barn och vuxna, såsom gulsot, håravfall och högt 

blodtryck, kopplades till stressreaktioner under konflikten. Eftersom reaktion-

erna på svåra händelser är varierande kan behoven av vård för psykisk ohälsa 

eller stödsamtal se väldigt olika ut. En person som överförs till Sverige kan 

också reagera kraftigt på tidigare upplevelser och ha ett annat behov av stöd än 

tidigare förmodat.  

                                                                 
15 HRC, “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic, 2018-03-23, 
s. 4, url (Hämtad 2021-05-06). 
16 UNHCR, Sexual Violence against Men and Boys in the Syria Crisis, oktober 2017, s. 23–24, url 
(Hämtad 2021-05-06). 
17 HRC, 2018-03-23, s. 1–2. 

https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60864


 

7 

 

Migrationsverket F Ö R B E R E D A N D E  I N F O R M A T I O N  |  V I D A R E B O S Ä T T N I N G  2 0 2 1  

3. Förhållanden i Jordanien, Libanon 
och Turkiet 

3.1 Covid-19 och dess konsekvenser för syriska flyktingar 

Det här kapitlet beskriver en svår situation för syriska flyktingar i Jordanien, 

Libanon och Turkiet. Genomgående problemområden i samtliga värdländer 

redan innan coronapandemin var tillgången till adekvata bostäder, fattigdom, 

arbetslöshet och bristande framtidsutsikter. Den situation som beskrivs i detta 

kapitel bygger framförallt på rapportering från åren innan pandemin. Det finns 

ännu inte tillräckligt mycket rapportering för att ge en exakt nulägesbild av 

pandemins konsekvenser för syriska flyktingar. Det finns dock rapportering 

som pekar mot att ovannämnda problemområden har förvärrats. Många barn 

har missat över ett års undervisning och flera familjer som står på randen till 

ekonomisk utblottning ser sig nödgade att låta barnen arbeta eller giftas bort.18 

Samtidigt är det svårt att avgöra i vilken takt en eventuell återhämtning kom-

mer ske. Ett medskick inför läsningen av det här kapitlet är att informationen 

ger en fingervisning av den kontext många kvotflyktingar har levt i under 

många år, men att man bör ha pandemins förvärrande effekter i åtanke. 

3.2 Tillvaron i Jordanien 

3.2.1 Säkerhetssituation 

Utöver oroligheter i grannländerna är det allmänna säkerhetsläget gott i Jorda-

nien. Det pågår inte någon väpnad konflikt, kriminaliteten är relativt låg och 

polisen upprätthåller närvaro på allmänna platser.19 Därutöver är Jordanien ett 

välmående land med bra och tillgänglig sjukvård och utbildning. Det finns ett 

socialförsäkringssystem på plats, men det är inte heltäckande varför starka 

familjeband kan vara en viktig del av en individs sociala skyddsnät.20 Det här 

kapitlet berör inte säkerhetssituationen för person som anför skyddsskäl gente-

mot Jordanien utan fokuserar på situationen för syrier som har sökt sin tillflykt i 

landet. Det bör dock nämnas att det bland de som överförs till Sverige finns 

personer som har en osäker tillvaro även i Jordanien, exempelvis hbtqi-perso-

ner. Homosexualitet eller könsöverskridande identiteter är inte förbjudet men 

det finns en konservativ syn på sexualitet och kön i det jordanska samhället och 

bland syriska flyktingar vilket gör flyktingar inom hbtqi-spektret sårbara för att 

utsättas för våld och trakasserier från allmänheten eller närstående.21 

                                                                 
18 Relief International, Impact of the COVID-19 on Syrian Refugees in Turkey, april 2020, url (Hämtad 2021-05-
27); The Jordan Times, Jordan’s COVID-19 crisis expected to cause rise in number of child labourers – JLW, 
2020-06-13, url (2021-05-27); The Independent, Syrian families in Turkey marrying off ‘underage daughters for 
money amid coronavirus crisis’, campaigners warn, 2020-07-08, url (Hämtad 2021-05-21); Deutsche Welle 
(DW), Underage marriages increase in Lebanon during pandemic, 2021-05-15, url (Hämtad 2021-05-27). 
19 UI, Landguiden, Jordanien, 2021, url (Hämtad 2021-05-27); Sweden Abroad, Allmänna 
säkerhetsläget, 2020-06-11, url (Hämtad 2021-05-07). 
20 UI, Landguiden, 2021; UI, Landguiden, Sociala förhållanden, 2020-11-13, url (Hämtad 2021-05-27). 
21 UI, Landguiden, 2020-11-13; UI, Landguiden, Syrien – Sociala förhållanden, 2020-07-21, url (Hämtad 
2021-05-27); UNHCR, Building Capacity for Protection of LGBTI Persons of Concern – Jordan, 
december 2017, s. 2, url (Hämtad 2021-05-27). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf
https://www.jordantimes.com/news/local/jordans-covid-19-crisis-expected-cause-rise-number-child-labourers-%E2%80%94-jlw
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-underage-daughters-marriage-coronavirus-turkish-men-a9606706.html
https://www.dw.com/en/lebanons-crisis-increase-child-marriages/a-57531628
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/jordanien/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/jordanien/reseinformation/ambassadens-reseinformation/allm%C3%A4nna-s%C3%A4kerhetsl%C3%A4get/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/jordanien/sociala-forhallanden/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/syrien/sociala-forhallanden2/
https://www.refworld.org/docid/5a38dfe64.html
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3.2.2 Synen på syriska flyktingar 

Jordanien har tagit emot människor på flykt under lång tid. Palestinier har kom-

mit i vågor sedan 1940-talet och omkring en halv miljon irakiska flyktingar 

uppskattas ha sökt sin tillflykt i landet i samband med Irakkriget 2003.22 Jorda-

nien har även tagit ett stort ansvar i mottagandet av syriska flyktingar. I april 

2021 var 666 234 syriska flyktingar registrerade hos UNHCR i Jordanien, men 

jordanska myndigheter uppskattar det totala antalet flyktingar till det dubbla när 

oregistrerade flyktingar inkluderas.23 

Utöver att låta syriska flyktingar vistas i landet har Jordanien tagit fram en sär-

skild åtgärdsplan, Jordan Response Plan (JRP), i syfte att stödja syriska flyk-

tingar på kort och lång sikt inom flera olika områden såsom arbetsmöjligheter, 

skolgång och sjukvård.24 Det höga antalet syriska flyktingar innebär en hög 

belastning på den jordanska välfärden och landets bruttonationalprodukt (BNP) 

har kraftigt minskat i jämförelse med innan Syrienkrisen.25 Trots dessa utma-

ningar och en ökande fattigdom beskrivs Jordanien som ett välkomnande land 

för flyktingar och det rapporteras inte om några omfattande spänningar mellan 

syriska flyktingar och värdsamhället.26 I omkring 150 syriska kvotflyktingars 

ärenden som prövades av Migrationsverket i juni 2021 framkom vissa uppgifter 

om trakasserier på arbetsplatser, i skolan och i andra sammanhang. Vissa upp-

gav att de beskylls för landets fattigdom och de ökade levnadskostnaderna. 

3.2.3 Boendesituation, tillgänglig infrastruktur och 
samhällsservice 

Det finns flera officiella flyktingläger i Jordanien. Omkring 19 procent av alla 

registrerade syriska flyktingar lever i något av de tre flyktinglägren Zaatari, 

Azraq eller Emirati Jordanian Camp.27 Bland de omkring 150 syriska kvotflyk-

tingar vars ärenden prövades i juni 2021 levde inte någon i flyktingläger. 

De allra flesta syriska flyktingar lever i urbana miljöer och har ordnade boen-

den. Även de allra flesta som vidarebosätts till Sverige från Jordanien lever 

under sådana förhållanden. Allra vanligast bland både kvotflyktingar och 

syriska flyktingar i allmänhet är att bo i hyreslägenhet, men andra bostadsfor-

mer så som traditionella hus (dar) förekommer. Det förekommer även vissa fall 

av improviserade boenden, såsom tält eller hyddor, men denna boendeform är 

mycket ovanlig bland de som överförs till Sverige.28 

                                                                 
22 UI, Landguiden, Befolkning och språk, 2020-03-04, url (Hämtad 2021-05-27). 
23 UNHCR, Operational Update – Jordan, april 2021, url (Hämtad 2021-05-27). 
24 UNHCR, Jordan, 2021, url (Hämtad 2021-05-27). 
25 Jordanien, Ministry of Planning and Internatinoal Cooperation, Jordan Response Plan for the Syria 
Crisis 2020–2022, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-27); Världsbanken, GDP growth (annual %) – 
Jordan, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-27). 
26 EU-kommissionen, Jordan, 2021-03-31, url (Hämtad 2021-05-27). 
27 UNHCR, Jordan. 
28 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Fafo), The living conditions of 
Syrian refugees in Jordan, april 2019, s. 37, 41, url (Hämtad 2021-05-27). 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/jordanien/befolkning-och-sprak/
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Jordan%20operational%20update%20April%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/node/2549
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77262.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=JO&start=2009
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/jordan_en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67914.pdf
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Mariam (44 år) och hennes son Ali (11 år) förbereder frukost i familjens hem i Irbid, en 

stad i norra Jordanien. Familjen flydde från Aleppo 2012 då det allmänna våldet och 

luftangrepp ödelade hela deras bostadsområde. Boendestandarden för de flesta syriska 

flyktingar i Jordanien är relativt god men hyresavgifterna är höga i relation till många 

familjers inkomster. Den här familjen består av Mariam och fem av hennes åtta barn. De 

är beroende av månatliga ekonomiska bidrag från UNHCR för att kunna tillgodose deras 

grundläggande behov, inklusive hyra och mat. 

 

Boendestandarden för de flesta med ordnade boenden rapporteras vara relativt 

god med tillgång till vatten, elektricitet, kök och tvättmöjligheter i bostaden. 

Trångboddheten är därtill förhållandevis låg. En undersökning av syriska 

flyktingars levnadssituation i Jordanien 2017–2018 visade att syriska flyktingar 

som bor i huvudstaden Amman lever på en yta omfattande två eller tre rum 

(toalett och kök exkluderat). I 48 procent av fallen kunde hushållet dela på en 

yta som motsvarade färre än två individer per rum.29 Bland de 150 syriska kvot-

flyktingar som fick sina ärenden prövade i juni 2021 levde dock i förhållande-

vis dåliga bostadsmiljöer med mögelangrepp, läckage och avsaknad av värme 

samt en påtaglig trångboddhet.  

Alla syrier måste registrera sin vistelse hos jordanska myndigheter och får då 

ett uppehållstillståndskort från det jordanska inrikesministeriet (ett s.k. ”MoI-

kort”). Kortet ger syriska flyktingar möjlighet att resa inom landet och att tillgå 

samhällsservice såsom sjukvård och skola. De flyktingar som lever i landet 

utan att ha registrerat sig har inte tillgång till grundläggande samhällsservice 

                                                                 
29 Ibid., s. 38, 40–41, 49. 

© UNHCR: Hannah Maule-ffinch  
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och riskerar att arresteras.30 De flyktingar som lever utanför lägren ska dess-

utom registrera sig hos UNHCR för att få ett intyg om att de är asylsökande. 

Intyget ger dem möjlighet att tillgå stödinsatser utanför lägren som tillhanda-

hålls av UNHCR och andra humanitära organisationer.31 Samtliga 150 kvot-

flyktingar vars ärenden prövades i juni 2021 vistades legalt i Jordanien. 

 

Registrerade syriska flyktingar har möjlighet att få subventionerad vård och 

utbildning. I perioder har registrerade flyktingar kunnat nyttja statlig vård kost-

nadsfritt eller under samma förutsättningar som oförsäkrade jordanier, vilket 

innebär kraftig subvention. Även vissa icke-statliga aktörer erbjuder kostnadsfri 

eller kraftigt subventionerad vård.32 Kringkostnader medför dock möjligheterna 

till sjukvård och skola inte utnyttjas av alla. Många har en ansträngd ekonomi 

och utgifter kopplade till exempelvis skoltransport eller medicin för kroniska 

sjukdomar kan medföra att barn tas ur skolan eller att vård inte uppsöks.33 

3.2.4 Integrations- och försörjningsmöjligheter 

Det finns ett omfattande stödprogram för flyktingar i Jordanien och de flesta 

familjer lever under relativt ordnade förhållanden. Den stora utmaningen för 

många flyktingar, och även jordanier, är den utbredda arbetslösheten i kombi-

nation med de höga levnadskostnaderna. Framförallt boendet är en av de största 

utmaningarna. Hyrorna är höga samtidigt som många har låga inkomster, det 

kan därför vara svårt att hitta ett boende i gott skick som man också har råd 

med. En vanlig hyra kan ligga på mellan 120 och 150 jordanska dinar per 

månad (ca 1 400–1 750 svenska kronor34) vilket motsvarar upp emot två tredje-

delar av många hushålls månadsinkomst. De höga matpriserna därjämte lämnar 

små marginaler för andra utgifter, exempelvis skoltransport och medicin.35 

Arbetslösheten är utbredd, både bland jordanier och syriska flyktingar. I en 

undersökning som genomfördes 2017–2018 var 54 procent av alla vuxna 

syriska män arbetslösa. Samma undersökning visade att 96 procent av alla 

syriska kvinnor inte förvärvsarbetade.36 Många syriska kvinnor driver dock 

informella hembaserade verksamheter såsom att sälja hemlagad mat eller hand-

arbeten vilket inte fångas upp av statistiken.37 De flesta syriska hushåll utanför 

lägrens regi försörjer sig genom inkomster från förvärvsarbete i kombination 

med bidrag från olika organisationer, till exempel ekonomiska tillskott eller 

matkuponger.38 Det är därtill vanligt att låna pengar från anhöriga eller bekanta 

                                                                 
30 Norweigan Refugee Council (NRC), Securing Status. Syrian refugees and the documentation of legal 
status, identity, and family relationships in Jordan, november 2016, s. 4, url (Hämtad 2021-05-27). 
31 Ibid., s. 8; Jordan INGO Forum (JIF), Syrian refugees in Jordan, A protection overview, januari 2018, 
s. 5, url (Hämtad 2021-05-27). 
32 Fafo, s. 67, 83–84. 
33 Human Rights Watch (HRW), “We’re Afraid for Their Future”. Barriers to Education for Syrian Refugee 
Children in Jordan, 2016-08-16, url (Hämtad 2021-05-27); Läkare utan gränser (MSF), Syrians’ access 
to medical care at risk, 2018-04-22, url (Hämtad 2021-05-27). 
34 XE Valutadata-API, Omvandla 150 JOD till SEK, data hämtad: 2021-05-25, url (Hämtad 2021-05-27). 
35 Fafo, s. 41, 48, 52; Overseas Development Institute, A promise of Tomorrow. The effects of UNHCR 
and UNICEF cash assistance on Syrian refugees in Jordan, november 2017, s. 91–92, 108, url (Hämtad 
2021-05-27). 
36 Fafo, s. 88–89. 
37 Refugees International (RI), Out of reach: legal work still inaccessible to refugees in Jordan, 2018-09-
11, s. 4–5, url (Hämtad 2021-05-27). 
38 JIF, s. 9, 44, 58. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/securing-status%5B1%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JIF-ProtectionBrief-2017-Final.pdf
https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan
https://www.msf.org/jordan-syrians%E2%80%99-access-medical-care-risk
https://www.xe.com/sv/currencyconverter/convert/?Amount=150&From=JOD&To=SEK
https://cdn.odi.org/media/documents/11877.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jordan%2BReport%2B2018%2B-%2B9.10.2018%2B-%2B647%2Bpm.pdf
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för att få hushållsekonomin att gå runt. Trots stödprogram och den delvisa 

sysselsättningen skapar de höga levnadskostnaderna en utbredd matbrist bland 

syrier.39 

Den jordanska staten har gjort flera stora insatser för att förenkla möjligheterna 

för syriska flyktingar att arbeta. I omgångar har stora antal arbetstillstånd utfär-

dats och processen förenklats för att därigenom legalisera informella arbeten. 

Många syrier arbetar trots detta i den informella sektorn vilket genererar låga 

löner, svåra arbetsförhållanden och slitsamma arbetsuppgifter.40 Enligt under-

sökningen från 2017–2018 hade omkring en tredjedel av alla arbetande syriska 

flyktingar ett giltigt arbetstillstånd.41 Även bland de syriska kvotflyktingar som 

fick sina ärenden prövade i juni 2021 hade få en formell anställning. 

Endast vissa sektorer är öppna för syrisk arbetskraft, bland annat jordbruk, 

byggnadsarbete och tillverkning.42 I den tidigare nämnda undersökningen av 

syriska flyktingars levnadsförhållanden arbetade de flesta yrkesverksamma som 

byggnadsarbetare, sopinsamlare, hantverkare, mekaniker eller inom service och 

försäljning. De flesta hade dock motsvarande arbeten som de haft i Syrien och 

även bland de med högre utbildning hade de flesta hittat likvärdiga arbeten i 

Jordanien. Det bör emellertid återigen nämnas att dessa uppgifter rör personer 

som har ett arbete och att andelen arbetslösa vid samma tidsperiod var över 50 

procent bland vuxna syriska män.43 Bland de kvotflyktingar som fick sina ären-

den prövade i juni 2021 återfanns dock personer med högre utbildning som inte 

kunde arbeta med kvalificerade yrken på grund av rådande bestämmelser om 

vilka sektorer som syrier får arbeta inom. 

3.2.5 Situationen för barn 

Jordanien har en tio år lång grundskoleutbildning som är kostnadsfri och obli-

gatorisk för alla barn mellan 6 och 16 år.44 Nära 87 procent av alla syriska barn 

gick i den obligatoriska grundskolan under skolåret 2018–2019 enligt jordanska 

myndigheter.45 Även studier visar att näst intill alla barn mellan 7 och 10 år går 

i skolan, men en brant nedåtgående trend påbörjas vid 13 års ålder. Vid 16 års 

ålder går knappt hälften av alla barn kvar i skolan.46 Coronapandemin har också 

utgjort en utmaning för många syriska barn som inte har tillgång till rätt utrust-

ning eller internetuppkoppling för att kunna delta i distansundervisning.47 

                                                                 
39 Fafo, s. 55, 59. 
40 JIF, s. 4, 9. 
41 Fafo, s. 113. 
42 JIF, s. 4. 
43 Fafo, s. 88–89, 99–100, 103–105. 
44 Jordanien, Ministry of Education, Education System in Jordan, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-27). 
45 HRW, “I Want to Continue to Study”. Barriers to Secondary Education for Syrian Refugee Children in 
Jordan, 2020-06-26, url (Hämtad 2021-05-27). 
46 Ibid.; Fafo, s. 79–80, 127. 
47 UNHCR, april 2021. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jordan%2BReport%2B2018%2B-%2B9.10.2018%2B-%2B647%2Bpm.pdf
https://www.moe.gov.jo/en/node/19404
https://www.hrw.org/report/2020/06/26/i-want-continue-study/barriers-secondary-education-syrian-refugee-children-jordan
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Aryam sitter i sitt klassrum i Jordanien. Hon flydde från Dar’a i Syrien redan 2011 strax 

efter att konflikten påbörjats. Hon minns bombningarna och attackerna och säger ”…de 

hade ingen nåd… allt kom på en gång.” Aryam flydde med sin familj och de kunde bara ta 

med sig de allra viktigaste sakerna hemifrån. På gatorna såg hon familjer och barn med 

skador. Efter att ha korsat gränsen till Jordanien kom familjen först till flyktinglägret 

Zaatari, nu lever de i Irbid. Aryam drömmer om att bli lärare. 

De flesta syriska barn går på skolor i den jordanska statens regi. Även i flyk-

tinglägren administreras skolorna av utbildningsministeriet. I flyktinglägren 

arbetar skolorna efter två skift, flickor går i skolan på morgonen och pojkar på 

eftermiddagen eller kvällen. Även utanför lägren går de flesta syriska barn i 

skolan i skift, och framförallt på eftermiddagspassen.48 Få fortsätter sina studier 

på motsvarande gymnasienivå, och än färre på universitetsnivå.49
   

Skolgång finns tillgänglig, men omkostnader, distans till skolan och begränsade 

transportalternativ är anledningar till att barn slutar gå i skolan. Vissa barn, sär-

skilt pojkar, tas ur skolan för att arbeta och det förekommer att flickor gifts 

bort.50 Förekomsten av barnarbete och barnäktenskap är dock lägst i regionen. 

De flesta barn som avbryter sin skolgång övergår inte till att arbeta utan blir 

sysslolösa.51  

  

                                                                 
48 Fafo, s. 84. 
49 HRW, 2020. 
50 JIF, s. 9; United Nations Children’s Fund (Unicef), Jordan. Country Report on Out-of-School Children, 
december 2020, s. 91, url (Hämtad 2021-05-27). 
51 Unicef, s. 80, 92; Fafo, s. 127. 

© UNHCR: Hannah Maule-ffinch  

https://www.unicef.org/jordan/media/5501/file/OSC-Report-EN.pdf
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3.3 Tillvaron i Libanon 

3.3.1 Säkerhetssituation 

Det råder en svår samhällelig och ekonomisk kris i Libanon där landet i flera 

analyser beskrivs som nära en kollaps.52 Den ekonomiska krisen, som var ett 

faktum redan innan utbrottet av covid-19, förvärrades kraftigt under 2020 till 

följd av pandemin och den stora explosionen i Beiruts hamn. Landets BNP 

minskade med 20,3 procent och inflationen ligger på över 140 procent.53 

Arbetslösheten och fattigdomen ökar och uppskattas till nivåer omkring 40 

respektive 55 procent. Vidare lever 841 000 libaneser under fattigdomsgrän-

sen.54  

Den syriska flyktingpopulationens säkerhet utmanas genom en än svårare 

socioekonomisk tillvaro. Omkring 90 procent av de syriska hushållen uppskatt-

tas leva i extrem fattigdom, vilken kan ställas i kontrast till 2019 då siffran låg 

på 55 procent. Många syrier lever på en inkomst som är mindre än hälften av 

den libanesiska minimilönen, samtidigt som matpriserna har gått upp med 402 

procent sedan 2019 och de informella arbetsmöjligheterna minskat. Den svåra 

ekonomiska situationen skapar osäkerhet för många syriska hushåll vad gäller 

tillgången till mat, dricksvatten, sanitet, sjukvård och utbildning. Omkring 80 

procent uppskattas sakna uppehållstillstånd vilket medför att lika många inte 

har tillgång till basal samhällsservice och exponeras för att utnyttjas på arbets-

marknaden, häktas och i vissa fall deporteras.55 

I denna svåra situation ökar sociala spänningar, sekterism och politiskt våld. 

Omfattande protester har i perioder ägt rum i framförallt Beirut och Tripoli, och 

har i vissa fall lett till våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och 

säkerhetsstyrkor.56 

Det här kapitlet berör inte säkerhetssituationen för person som anför skyddsskäl 

gentemot Libanon utan fokuserar på situationen för syrier som har sökt sin till-

flykt i landet. Det bör dock nämnas att det bland de som överförs till Sverige 

finns personer som har en osäker tillvaro även i Libanon, exempelvis hbtqi-per-

soner. Homosexuella handlingar är förbjudet och kan leda till ett års fängelse. 

Det förekommer även att hbtqi-personer utsätts för social stigmatisering i värd-

samhället och inom den syriska flyktinggruppen.57 

                                                                 
52 Brookings, Why Syrian refugees in Lebanon are a crisis within a crisis, 2021-04-15, url (Hämtad 
2021-05-04); Voice of America (VOA), Analyst Warn of Economic, Security Collapse in Lebanon, 2021-
03-25, url (Hämtad 2021-05-04). 
53 Brookings, 2021-04-15; Världsbanken, Lebanon, april 2021, url (Hämtad 2021-05-04).  
54 WBG; Bloomberg, Lebanese Inflation Hits Record High as Food Prices Soar 400%, 2021-02-11, url 
(Hämtad 2021-05-04). 
55 Brookings, 2021-04-15; Bloomberg; Global Risk Insights, Lebanon: State Paralysis is Fomenting 
Political Violence, 2021-03-26, url (Hämtad 2021-05-05); UNHCR, Lebanon, 2021, url (Hämtad 2021-
05-05). 
56 The National, ‘They were shooting to kill’: protester’s death sparks anger in Lebanon, 2021-01-28, url 
(Hämtad 2021-05-05); Reuters, Shooting heard at scene of demonstrations in central Beirut, 2020-08-
08, url (Hämtad 2021-05-05). 
57 UI, Landguiden, 2020-07-21; Utrikesdepartementet (UD), Libanon – Mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer: situationen per den 30 juni 2019, 2019-12-18, s. 14, url (Hämtad 2021-05-
28). 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/04/15/why-syrian-refugees-in-lebanon-are-a-crisis-within-a-crisis/
https://www.voanews.com/middle-east/analysts-warn-economic-security-collapse-lebanon
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-11/lebanese-inflation-hits-record-high-as-food-prices-soar-400
https://globalriskinsights.com/2021/03/lebanon-state-paralysis-is-fomenting-political-violence/
https://reporting.unhcr.org/lebanon
https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/they-were-shooting-to-kill-protester-s-death-sparks-anger-in-lebanon-1.1155764
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-demonstrations-shoot-idUSKCN2540RH
https://www.regeringen.se/4a4f1e/contentassets/29bd6240e2a34bb9b788a247dfdfef67/libanon--manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-situationen-per-den-30-juni-20192.pdf
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3.3.2 Synen på syriska flyktingar 

Libanon är det land i världen som har det högsta antalet flyktingar per capita. 

Omkring 1,5 miljoner syriska flyktingar uppskattas vistas i landet varav om-

kring 879 500 är registrerade hos UNHCR.58 Det höga antalet flyktingar har 

varit belastande för det libanesiska samhället samtidigt som den ekonomiska 

krisen skapar frustration och friktion. Även om den ekonomiska katastrofen kan 

kopplas till en rad andra faktorer, anses det stora migrantflödet från Syrien i 

många sammanhang vara roten till den situation som uppstått i Libanon. Både 

folk i allmänhet och även vissa politiker beskyller syriska flyktingar för att ta 

arbetstillfällen från libaneser.59 

Flera av de syriska kvotflyktingar som överfördes till Sverige från Libanon 

under 2020 och början av 2021 vittnar om en svår livssituation präglad av spän-

ningar med delar av den libanesiska befolkningen. Många hade upplevt diskri-

minering, förakt eller trakasserier från omgivningen. Omkring sju procent hade 

utsatts för direkt våld, i många fall enbart i egenskap av att vara syrier. 

3.3.3 Boendesituation, tillgänglig infrastruktur och 
samhällsservice 

Det finns inte några flyktingläger avsedda för syriska flyktingar i Libanon. De 

tolv officiella lägren är avsedda för palestinska flyktingar sedan flera år till-

baka, även om syriska flyktingar i viss utsträckning kan återfinnas i lägren. Av 

denna anledning har över 2 000 informella tältläger upprättats av de som inte 

har råd att exempelvis hyra en lägenhet. Tältlägren har högst koncentration i 

Beekadalen.60 Strax över fem procent (39 individer) levde i informella tältläger 

bland de som överfördes till Sverige under 2020 och början av 2021. 

De allra flesta syriska flyktingar lever i hyreslägenheter eller liknande boenden, 

vilket återspeglas bland de som överfördes till Sverige under 2020 och början 

av 2021. Omkring 85 procent levde i lägenheter eller andra lokaler i urbana 

miljöer. Standarden i dessa boenden var dock i regel dålig med mögel, läckage 

och allmänt förfall. Vissa boenden saknade kök, toalett eller elektricitet, trång-

boddheten var omfattande och många hade inte råd att betala hyran. Denna bild 

återges även i allmänna rapporter om situationen för syrier i Libanon.61  

Hela 79 procent av de som överfördes till Sverige från Libanon under 2020 och 

början av 2021 saknade libanesiskt uppehållstillstånd, vilket motsvarar upp-

skattningar av andelen syrier i allmänhet som saknar uppehållstillstånd i Liba-

non. Den höga andelen utan reglerad vistelse är en effekt av att många inte har 

råd att förnya uppehållstillstånd, möter svårigheter i att finna en libanesisk 

sponsor eller korsade gränsen illegalt vid inresan.62 

                                                                 
58 UNHCR, Lebanon. 
59 Brookings, 2021-04-15; The Arab Weekly, Poverty surges amid Lebanon’s self-inflicted crisis, 2021-
02-08, url (Hämtad 2021-05-05); Al Jazeera, Syrian refugees’ plight in Lebanon 10 years after the 
uprising, 2021-03-19, url (Hämtad 2021-05-05). 
60 Anera, Lebanon, 2020, url (Hämtad 2021-05-05). 
61 UNHCR, Shelter, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-05). 
62 International Commission of Jurists (ICJ), Unrecognized and Unprotected. The Treatment of 
Refugees and Migrants in Lebanon, november 2020, s. 4, 20, url (Hämtad 2021-05-05). 
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https://www.aljazeera.com/news/2021/3/19/syrian-refugees-in-lebanon-ten-years-after-the-uprising
https://www.anera.org/where-we-work/lebanon/
https://www.unhcr.org/lb/shelter
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/11/Lebanon-Migrant-rights-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-ENG.pdf
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Boendestandarden varierar bland syriska flyktingar i Libanon. De flesta lever i hyreslägen-

heter eller liknande bostadsformer. Det är dock inte ovanligt att boendestandarden är låg, 

med mögel, läckage, avsaknad av elektricitet eller andra basala nödvändigheter såsom kök 

och toalett. Denna bild visar delar av en syrisk familjs boende. De har inte råd att hyra ett 

drägligt boende och har sett sig nödgade att flytta in i en övergiven kycklingfabrik. 

Att vistas illegalt i Libanon betraktas som ett mindre allvarligt brott. Personer 

som påträffas utan uppehållstillstånd kan arresteras av libanesiska myndigheter, 

men syrier utvisas i regel inte med tvång. Flera syriska män som överfördes 

från Libanon till Sverige under 2020 och början av 2021 hade frihetsberövats 

av libanesiska myndigheter men släppts efter några timmar eller någon dag. 

Några enstaka personer hade misshandlats av myndighetspersoner i arresten. 

Fruktan för att arresteras gör att många syriska män utan uppehållstillstånd drar 

sig för att lämna hemmet och får sin rörelsefrihet begränsad.63 

Av samma anledning tenderar syrier utan uppehållstillstånd att undvika kontak-

ter med libanesiska myndigheter. Det rapporteras att många syrier utan uppe-

hållstillstånd avstår från att till exempel anmäla brott.64 Det har dock gjorts 

insatser av den libanesiska staten i samarbete med bland andra UNHCR för att 

tillgängliggöra viss samhällsservice för syrier med och utan uppehållstillstånd. 

Alla barn i landet har exempelvis rätt att gå i skolan, även om det i praktiken 

                                                                 
63 HRW, “I Just Wanted to be Treated Like a Person”. How Lebanon’s Residency Rules Facilitate Abuse 
of Syrian Refugees, 2016, s. 15, 21, url (Hämtad 2021-05-05). 
64 Ibid. 
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kan förekomma att barn nekas skolgång på grund av att de saknar uppehållstill-

stånd vid inskrivningen.65 Även inom sjukvården har det gjorts insatser för att 

tillgängliggöra vård. Personer som inte är registrerade hos UNHCR har dock 

inte någon försäkring för högkostnadsskydd och inte samma tillgång till sub-

ventionerad vård som registrerade flyktingar. Sjukvårdssystemet i Libanon är 

därtill i hög grad privatiserat och innehåller många olika aktörer, kostnaderna 

för sjukvård kan vara en barriär för många i behov av vård.66 

3.3.4 Integrations- och försörjningsmöjligheter 

Tillvaron för syriska flyktingar i Libanon är i allmänhet svår. Utöver att många 

saknar uppehållstillstånd är den formella arbetsmarknaden otillgänglig och 

arbetsförhållandena på den informella arbetsmarknaden mycket dåliga.67 Regi-

strerade flyktingar har inte rätt att arbeta men kan beviljas uppehållstillstånd på 

grund av arbete av arbetsmarknadsministeriet. Ett sådant tillstånd beviljas dock 

bara i regel för arbete inom ”tredje sektorn”, dvs. städtjänster, byggnads- eller 

jordbruksarbete, och innebär att en person klassas som arbetsmigrant av den 

libanesiska staten.68 En syrisk flykting uttrycker för tidningen Al Jazeera att det 

inte spelar någon roll om han investerar i någon högre utbildning eftersom han 

bara kan jobba legalt inom ovanstående sektorer.69 Ingen av de syriska kvot-

flyktingar med erfarenhet av högkvalificerade yrken kunde arbeta inom områ-

den som matchade deras yrkesbakgrund i Syrien. Inte heller personer med erfa-

renhet av mer praktiska yrken kunde i regel fortsätta inom samma områden i 

Libanon. Framförallt byggnadsarbetare kunde arbeta inom samma sektor. 

Av alla vuxna syrier som överfördes från Libanon till Sverige under 2020 och 

början av 2021 förvärvsarbetade drygt 46 procent. Övriga 54 procent betraktade 

sig som arbetslösa eller arbetande i hemmet. Bland de som förvärvsarbetade 

hade enstaka personer vad som kan likställas med fasta arbeten, de allra flesta 

försökte istället försörja sig genom olika former av ströjobb inom byggnads-

arbete, jordbruk, gatuförsäljning med mera. Endast 16 procent av alla vuxna 

kvinnor förvärvsarbetade eller studerade. Enstaka kvinnor hade arbetat men 

tvingats sluta på grund av att de upplevde sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

eller under sin väg till och från arbetet. 

Många syrier upplever stora problem med att klara försörjningen och skuldsät-

ter sig för att betala hyran. Arbete på den informella arbetsmarknaden gör också 

en person sårbar för att utnyttjas och inte få stöd vid arbetsplatsskador.70 Ett an-

tal personer som överfördes under 2020 och början av 2021 kunde inte arbeta 

på grund av fysiska skador såsom allvarliga ryggproblem, splitter- eller kross-

skador. 

                                                                 
65 UNHCR, Education, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-05). 
66 UNHCR, Health Services for Syrian Refugees in North Lebanon, september 2017, s. 3, url (Hämtad 
2021-05-05).  
67 HRW, 2016, s. 23–24. 
68 Al Jazeera; Eu-kommissionen, The Syrian Refugee Crisis: Labour Market Implications in Jordan and 
Lebanon, maj 2016, s. 11, url (Hämtad 2021-05-28). 
69 Al Jazeera. 
70 EU-kommissionen, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Lebanon, 2020-05-
18, s. 1, url (Hämtad 2021-05-28); EU-kommissionen, maj 2016, s. 18. 
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Bakr (13 år) arbetar i en mataffär och levererar även mat. För två år sedan slutade han gå 

i skolan för att kunna försörja sin familj, vilket skjuter upp hans drömmar om att en dag 

studera arkitektur. 

3.3.5 Situationen för barn 

Alla barn i Libanon har rätt att gå i skolan, men på grund av omkringkostnader 

och försörjningssvårigheter är det många barn som ligger efter med sin utbild-

ning. Av alla syriska barn i skolålder som överfördes från Libanon under 2020 

och början av 2021 låg endast hälften i fas med svensk skolgång baserat ålder 

och antal skolår. Många barn hade dock avbrutit sin skolgång och vissa barn, 

upp till 17 år, hade bara gått i skolan något år eller inte gått i skolan alls. 

De sociala spänningarna mellan den libanesiska majoritetsbefolkningen och 

syriska flyktingar påverkade även tillvaron för många av de barn som var aktu-

ella för vidarebosättning till Sverige under 2020 och början av 2021. Vissa barn 

hade tagits ur skolan på grund av trakasserier från lärare och andra elever. Vissa 

familjer lät inte barnen leka utomhus på grund av spänningarna med grannarna. 

Den svåra ekonomiska situationen för många syriska familjer gör att barn 

tvingas avbryta sin skolgång för att spara pengar eller bidra till försörjningen. 

Nära 18 procent av alla syriska barn som överfördes från Libanon under 2020 

och början av 2021 hade erfarenhet av barnarbete. Det kunde handla om 

enklare arbeten som gatuförsäljare till mer avancerade och farliga yrken som 

assistenter på slakterier eller bilverkstäder. De flesta var i nedre tonåren, men 

det förekom att även små barn omkring sju–åtta år arbetade. Som arbetstagare 

© UNHCR: Diego Ibarra Sánchez  
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är barn sårbara för övergrepp och att utnyttjas. Människorättsorganisationen 

Human Rights Watch beskriver hur barn anställs för att de är billig arbetskraft 

och lätta att vilseleda. En hjälparbetare beskrev för organisationen att barns 

löner är så låga i Libanon att de i princip arbetar gratis. 71 Denna bild samstäm-

mer med vad som återges av kvotflyktingar i Libanon. Barn kunde ha arbets-

pass som varade tio–tolv timmar, sju dagar i veckan, för frukt och grönsaker i 

ersättning. 

3.4 Tillvaron i Turkiet 

3.4.1 Säkerhetssituation 

Turkiet återhämtar sig fortfarande efter det kuppförsök som skakade landet 

2016. Kuppen, där delar av armén och flygvapnet försökte störta regeringen, 

slogs snabbt ner men har haft stora efterverkningar. En påtaglig maktkoncent-

ration har skett kring presidentämbetet och tusentals gripanden, fängslanden 

och massavskedanden har ägt rum inom bland annat offentlig sektor, försvar 

och rättsväsende.72 Efter kuppförsöket försämrades därtill ekonomin och arbets-

lösheten bredde ut sig, vilket har förvärrats än mer av coronapandemin.73 

Utöver en del interna oroligheter så som attacker från Kurdistans arbetarparti 

(PKK) i sydöstra Turkiet, risk för terrorattacker och våld i gränsområdet mot 

Syrien som kan skada civila råder det inte några överhängande hot mot speci-

fikt syriska flyktingars säkerhet i Turkiet.74 Många lever dock under fattig-

domsgränsen och kan ha en svår tillvaro.75 Den långvariga konflikten i Syrien, 

det massiva inflödet av flyktingar och den ekonomiska situationen har emeller-

tid skapat en alltmer negativ folkopinion gentemot flyktingmottagandet.76 

Spänningar mellan lokalbefolkningen och syrier har i vissa fall utbrutit i våld.77 

Det här kapitlet berör inte säkerhetssituationen för person som anför skyddsskäl 

gentemot Turkiet utan fokuserar på situationen för syrier som har sökt sin till-

flykt i landet. Det bör dock nämnas att det bland de som överförs till Sverige 

finns personer som har en osäker tillvaro även i Turkiet, exempelvis hbtqi-per-

soner. Homosexualitet eller att ha en könsöverskridande identitet är inte förbju-

det och i jämförelse med andra länder i regionen finns ett öppnare klimat på 

vissa håll i Turkiet. Det förekommer dock våld och diskriminering av hbtqi-

personer, och hbtqi-personer som befinner sig i en flyktsituation rapporteras 

vara sårbara för sådan behandling från både myndighetspersoner och allmän-

heten.78 

                                                                 
71 HRW, 2016, s. 25.  
72 UI, Landguiden, Turkiet – Aktuell politik, 2021-02-11, url (Hämtad 2021-05-28); Migrationsverket, 
Migrationsanalys, Landinformation: Turkiet – Lägesbild och påverkan på särskilda gruppen (version 
3.0), 2020-06-08, s. 5–6, url (Hämtad 2021-05-28). 
73 Migrationsverket, Migrationsanalys, 2020-06-08, s. 6–7. 
74 International Crisis Group (ICG), Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer, 2021-04-29, url (Hämtad 
2021-05-28); United States Department of State (USDOS), Country Report on Human Rights Practices 
2019 – Turkey, 2020-03-11, s. 41–42, url (Hämtad 2021-05-31).  
75 3RP, Outcome Monitoring Report, 3RP Turkey Chapter 2018, 2019-06-24, s. 6, url (Hämtad 2021-05-
28). 
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77 Migrationsverket, Migrationsanalys, 2020-06-08, s. 9. 
78 USDOS, s. 41; UI, Landguiden, Turkiet – Sociala förhållanden, 2021-03-25, url (Hämtad 2021-05-31). 
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3.4.2 Synen på syriska flyktingar 

Turkiet huserar världens största flyktingpopulation som uppgår till nära 4 mil-

joner människor, varav 3,6 miljoner är syriska flyktingar.79 I början av Syrien-

krisen var synen på syriska flyktingar generellt sett positiv i Turkiet, vilket 

bland annat avspeglades i den politiska retoriken.80 Som redan nämnts har dock 

den ekonomiska situationen bidragit till en mer negativ folkopinion i flykting-

frågan. Sedan mitten av 2017 har spänningarna mellan lokalbefolkning och 

syrier ökat, särskilt i storstadsområden såsom Istanbul, Ankara och Izmir, och 

har i vissa fall eskalerat till våldsamheter.81 Turkiet har haft en relativt generös 

flyktingpolitik och lagstiftning som har gett syrier möjlighet till arbetstillstånd, 

temporära uppehållstillstånd och i vissa fall medborgarskap.82 Negativa element 

bland den turkiska majoritetsbefolkningen betraktar syrier som konkurrenter på 

arbetsmarknaden och som en grupp som privilegieras i egenskap av flykting-

ar.83 Få av de kvotflyktingar som överfördes under 2020 och början av 2021 

vittnade dock om någon problematik med lokalbefolkningen, endast två perso-

ner hade upplevt våldsamma situationer. 

3.4.3 Boendesituation, tillgänglig infrastruktur och 
samhällsservice 

De flesta syriska flyktingar lever ute i värdsamhället och endast ett fåtal procent 

i organiserade läger.84 Bland de som överfördes till Sverige under 2020 och 

början av 2021 levde 12 personer i flyktingläger.  

Istanbul huserar över en halv miljon syriska flyktingar och är den stad i Turkiet 

där gruppen är mest koncentrerad.85 Även en stor andel av de som vidarebosat-

tes till Sverige från Turkiet under 2020 och början av 2021 (ca 39 procent), 

levde i staden och dess omnejd. Omkring 57 procent levde i andra urbana 

miljöer. Det finns relativt lite statistik tillgänglig över syriska flyktingar i 

Turkiet vad gäller bostadsförhållanden, trångboddhet och hyresutgifter. Det 

stora inflödet av flyktingar har drivit upp priserna på bostadsmarknaden och det 

kan vara en utmaning att få tag i ett lämpligt boende.86 De flesta tycks dock 

leva under ordnade förhållanden, men bostadsmiljöerna kan variera stort där 

vissa bor i lägenheter av god standard och andra i undermåliga tillfälliga lös-

ningar.87 

 

                                                                 
79 UNHCR, Syria Regional Refugee Response Turkey, 2021-05-19, url (Hämtad 2021-05-31); UNHCR, 
Operational Update February–March 2021, 2021, url (Hämtad 2021-05-31). 
80 Al-Monitor, Are Syrians in Turkey no longer Erdogan’s ‘brothers’?, 2019-07-29, url (Hämtad 2021-05-
31); Brookings, 2019-11-25.  
81 Migrationsverket, Migrationsanalys, 2020-06-08, s. 9. 
82 UD, Turkiet – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 30 juni 
2018, 2018-06-30, s. 18, url (Hämtad 2021-05-31); USDOS, s. 44. 
83 Migrationsverket, Migrationsanalys, 2020-06-08, s. 9. 
84 UNHCR, UNHCR Turkey – Fact Sheet July 2019, 2019-08-28, url (Hämtad 2021-05-31). 
85 Reuters, Turkey says about 100,000 Syrians left Istanbul since early July, 2019-11-20, url (Hämtad 
2021-05-31). 
86 The Guardian, ‘Why we’re paying the rent for a million Syrian refugees, 2018-03-26, url (Hämtad 
2021-06-01). 
87 VOA, Fleeing War, Fighting for Survival: Turkey’s Syrian Refugees Face New Struggles, 2020-06-09, 
url (Hämtad 2021-06-01). 
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Darie (40 år, till vänster i bild) äter frukost tillsammans med sin dotter, lillasyster och far i 

den gemensamma lägenheten i Istanbul. I Syrien arbetade hon som mikrobiolog och var 

ordförande för mikrobiologiska avdelningen på Aleppos universitet. Hon ville först inte 

lämna Syrien och anpassade sig efter krigets rörelser för att bo kvar så länge som möjligt. 

Hon flyttade mellan olika bostadsområden när attackerna intensifierades, ända tills situat-

ionen blev så dålig att det var näst intill omöjligt att hålla sig vid liv. 

Turkiets lagstiftning kring sociala förmåner inkluderar flyktingar och asylsö-

kande vid registrering hos turkiska myndigheter. Registrerade personer har rätt 

att tillgå sjukvård, utbildning och sociala tjänster.88 Flyktinghanteringen strävar 

mot att skapa självständighet bland syriska flyktingar snarare än att hänvisa till 

tillfälliga lägermiljöer. Flyktinggruppen lever dock utspridd över hela landet 

och att implementera det rättsliga ramverket i alla delar av Turkiet är utma-

nande.89 Den offentliga sjukförsäkringen täcker det stora antalet registrerade 

flyktingar. Tillgången till adekvat vård kan dock variera mellan stad och lands-

bygd och mellan olika provinser.90 Trots möjligheten till kostnadsfri vård och 

utbildning begränsas många syrier av fattigdom och språkbarriärer för att nyttja 

dessa tjänster.91  

 

 

                                                                 
88 UD, 2018-06-30, s. 1; UNHCR, Overview, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-31). 
89 UNHCR, 2021 Planning summary. Operation: Turkey, 2021-01-24, url (Hämtad 2021-05-31). 
90 UD, 2018-06-30, s. 12–13. 
91 Brookings, 2019-11-25. 
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Firas (25 år) och hans son Uday (7 år) samlar återvinnbart avfall i Izmir. De flydde från 

Aleppo 2015 tillsammans med övriga i familjen när deras hem blev förstört under ett 

bombanfall. Som barn förlorade Firas sin högra underarm, fyra fingrar och delar av sin 

tumme i arbetsplatsolyckor. Detta gör att han har svårt att få en anställning, även om 

flyktingar får arbeta i Turkiet. Han samlar därför återvinnbart material såsom plast, alumi-

nium och kartong för att försörja sin familj. Han samlar mellan 30 och 50 kg material varje 

dag och tjänar 15–20 turkisk lira (ca 15–20 svenska kronor). 

3.4.4 Integrations- och försörjningsmöjligheter 

De flesta syrier är registrerade hos turkiska myndigheter och har rätt att arbeta i 

landet inom vissa sektorer.92 Relativt få har dock ansökt om och fått arbetstill-

stånd utfärdade, under 2019 utfärdades endast 60 000 arbetstillstånd medan en 

miljon syrier uppskattades arbeta illegalt.93 Detta är troligtvis en effekt av det 

rådande regelverket där arbetsgivaren ansöker om arbetstillstånd för den som 

ska anställas. Att formellt anställa en person innebär även ökade utgifter i form 

av skatt, socialförsäkring och den anställdes rätt till minimilön. Det är med 

andra ord billigare att låta syriska flyktingar arbeta illegalt.94 Det turkiska språ-

ket är också en barriär för många syrier i jakt på en formell anställning, liksom 

att många arbetstillfällen finns i större städer där inte alla har råd att bo.95 

                                                                 
92 Ibid.; UD, 2018-06-30, s. 18. 
93 Brookings, 2019-11-25; International Labour Organization (ILO), ILO’s support to refugees and host 
communities in Turkey, [odaterad], url (Hämtad 2021-05-31). 
94 Brookings, 2019-11-25; 3RP, Turkey Country Chapter 2021-2022, 2021-02-23, s. 7, url (Hämtad 
2021-05-31). 
95 Public Broadcasting Service (PBS), Inside the harsh living conditions for Syrian refugees in Turkey, 
2016-01-17, url (Hämtad 2021-06-01). 
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Redan innan pandemin levde många syrier nära eller under fattigdomsgränsen.  

Många arbetade inom lågkvalificerade yrken och tjänade mindre än den tur-

kiska minimilönen.96 Under 2019 var minimilönen 2 020 turkisk lira, men 

syrier tjänade i snitt 1 312 turkisk lira och syrier på den informella arbetsmark-

naden 1 058 turkisk lira.97 Under Syrienkrisens första år ökade antalet syrisk-

drivna företag i Turkiet markant, pandemin har dock slagit hårt mot dessa små 

och medelstora företag. Syrienkonfliktens och pandemins utdragna förlopp har 

gjort att många hushåll nu har förbrukat sina tillgångar och tar till nödlösningar 

så som att sälja ägodelar, låna pengar eller barnarbete för att försöka få hus-

hållsekonomin att gå runt. Det råder höga nivåer av ekonomisk osäkerhet och 

vissa familjer har minskat på sitt matintag för att minska utgifterna. De ökade 

levnadskostnaderna och boendepriserna slår hårt mot många syriska hushåll, 

särskilt ensamstående kvinnor som har få möjligheter till förvärvsarbete.98 

De flesta syriska flyktingar arbetar inom tillverkningssektorn, särskilt inom 

textilindustrin, men även inom byggnadskonstruktion, försäljning och service.99 

Även bland de som överfördes till Sverige under 2020 och början av 2021 var 

arbete inom textilindustrin vanligt, med yrken som skräddare, textilarbetare 

eller liknande. Arbetslösheten var utbredd där total 58 procent betraktade sig 

som arbetslösa eller som hemmafruar. Få kvinnor förvärvsarbetade, men upp-

gick ändå till 13 procent av alla kvinnor vilket är betydligt högre än bland de 

som överfördes från Jordanien och Libanon under samma period. 

3.4.5 Situationen för barn 

Syriska barn på flykt i Turkiet har rätt att gå i skolan. Bland alla barn i denna 

grupp beräknas strax över 60 procent vara inskrivna i skolan. Andelen barn i 

skolan är förhållandevis hög i grundskolan (79,2 procent), men sjunker drama-

tiskt på motsvarande gymnasial nivå (30,7 procent). Mer än 35 procent av alla 

syriska barn i skolåldern går inte i skolan och är en sårbar grupp som riskerar 

att utnyttjas på olika sätt. Barriärer för skolgången är bland annat fattigdom och 

språkkunskaper. Övergången till distansundervisning under pandemin har varit 

en annan påtaglig barriär för många barn.100 Bland de som överfördes under 

2020 och början av 2021 var 84 barn i skolålder, varav 42 procent låg i fas med 

svensk skola om man ser till antal skolår i förhållande till ålder. 31 procent låg 

något eller några år efter svensk skola, medan 11 barn (13 procent) i åldrarna 

7–16 år inte hade gått i skolan alls och ytterligare 10 barn i yngre tonåren (13–

15 år) endast hade ett till två års utbildning. 

Barnarbete förekommer och innan pandemin uppskattades över 200 000 syriska 

barn arbeta i Turkiet.101 Av de 125 syriska barn som överfördes från Turkiet till 

Sverige under 2020 och början av 2021 arbetade 22 barn, vilket motsvarar ca 

18 procent. Dessa barn arbetade i textilaffärer, bagerier och bilverkstäder. 

                                                                 
96 Brookings, 2019-11-25; ILO, [odaterad]. 
97 Brookings, 2019-11-25. 
98 3RP, 2021-02-23, s. 6. 
99  ILO, [odaterad]; Türk Kizilay & World Food Programme, Refugees in Turkey. Livelyhoods Survey 
Findings, 2019, s. 31, url (Hämtad 2021-05-31). 
100 3RP, 2021-02-23, s. 11–12.  
101 Brookings, 2019-11-25. 
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4. Trender bland syriska kvotflyktingar 

4.1 Hushållskonstellationer, kön och persontyp 

De syriska kvotflyktingar som överfördes från Jordanien, Libanon och Turkiet 

under 2020 och 2021 ingick framförallt i en barnfamilj bestående av två föräld-

rar och flera barn. Många personer som registrerades som singelmän eller 

singelkvinnor utgjordes av vuxna barn i en familj och i vissa fall av far- eller 

morföräldrar. Det handlar om förhållandevis stora familjer omfattande fem–sju 

individer. Hushållen är relativt stora men i de flesta fall fanns inte några län-

kade ärenden, det vill säga ett annat hushåll eller individ som vidarebosätts 

samtidigt. I 42 fall fanns länkade ärenden vilket skapade grupper omfattande 

från fyra upp till tretton individer. I snitt omfattade länkade hushåll åtta perso-

ner. 
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Det stora antalet barnfamiljer ger även utslag i könsfördelning och andelen 

vuxna respektive barn. Under den aktuella tidsperioden överfördes 567 barn 

och 437 vuxna. Andelen kvinnor och män var mycket jämn med 218 respektive 

219 individer. Något fler pojkar (309) än flickor (258 flickor) överfördes under 

perioden. Fem barn saknade vårdnadshavare i värdlandet, men endast två pre-

senterades för vidarebosättning på egen hand. Övriga tre individer ingick i hus-

hållskonstellationer med vuxna. Flera av barnen hade sina föräldrar i Sverige. 

 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelningen bland syriska kvotflyktingar. 

Vuxna över 19 år har grupperats i fyraårsintervaller och barn upp till 17 år har 

grupperats i treårsintervaller. Personer 18–19 år utgör en egen grupp. Statisti-

ken visar att barn 6–17 år gamla dominerar trots att de är indelade i mindre 

grupper än vuxna. De flesta vuxna är 30–49 år gamla, men det finns också en 

betydande grupp unga vuxna som är 18–29 år gamla. 
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4.2 Språkkunskaper 

De allra flesta som vidarebosattes till Sverige under den aktuella tidsperioden 

behärskade arabiska. Nära 89 procent hade arabiska som modersmål och övriga 

hade kurdiska som modersmål. Av de som hade kurdiska som modersmål 

behärskade ca 78 procent arabiska flytande. Det fanns få personer som behärs-

kade andra större språk. Vissa barn och vuxna behärskade turkiska eller franska 

skapligt men det rörde sig om enstaka individer. Strax över tre procent (33 indi-

vider) behärskade engelska, varav nära hälften var barn.

 
 

4.3 Religion och etnicitet 

En betydande majoritet av kvotflyktingarna var sunnimuslimer, vilket också 

den syriska majoritetsbefolkningen är.102 Omkring tio procent hade uppgett 

islam som religiös tillhörighet, inriktningen var dock oklar. Bland de som över-

fördes under 2020 och början av 2021 återfanns även enstaka kristna, yezidier 

och shiamuslimer. På samma vis var en klar majoritet av arabisk etnicitet, men 

tolv procent uppgav att de var kurder. Det finns inget samband mellan oklar 

religiös inriktning och etnicitet i det här fallet utan de flesta kurder var uttalat 

sunnimuslimer. Några enstaka personer uppgav att de var etniska yezidier. 

                                                                 
102 UI, Landguiden, Syrien – Religion, 2020-07-21, url (Hämtad 2021-06-01). 
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4.4 Utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet 

De flesta vuxna var läskunniga och hade gått några eller flera år i motsvarande 

svensk grundskola. Antalet utbildningsår kunde dock variera från några enstaka 

år upp till tolv år. Totalt 28 individer hade en universitetsutbildning och 51 

individer kunde inte läsa eller skriva alls. 

 
Vad gäller tidigare arbetslivserfarenhet har de flesta erfarenhet från praktiska 

yrken både från tiden i Syrien och i värdländerna. Återkommande yrken var 

byggnadsarbetare, jordbrukare, skräddare och andra textilarbetare. De allra 

flesta försörjde sig dock genom olika former av ströjobb. Nära 70 procent av 

alla kvinnor hade aldrig förvärvsarbetat och de som någon gång hade förvärvs-

arbetat hade inte gjort så i närtid. Efter flykten från Syrien ökade andelen 

arbetslösa kvinnor och kvinnor som övergick till hemarbete på heltid till över 

80 procent. Även bland män ökade andelen arbetslösa efter flykten från Syrien. 

Endast tre män uppgav att de hade varit arbetslösa i Syrien, medan 25 procent 

var arbetslösa i värdländerna. Ingen av de personer som hade högkvalificerade 

yrken i Syrien kunde fortsätta med motsvarande arbeten i värdländerna. Nedan 

redovisas de tio vanligaste yrkena bland kvotflyktingar i värdländerna.
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4.5 Skolgång och åldrar bland barn 

Åldersgrupperna bland barn är förhållandevis jämna, särskilt för barn från 6 år 

upp till 17 år. Omkring 32 procent var inte i skolåldern och 35 procent låg i fas 

med svensk skolgång baserat på deras ålder och antal år i skolan. Det bör dock 

noteras att vissa barn hade börjat i skolan tidigare än sju års ålder och att det i 

denna genomgång inte är möjligt att värdera studiernas kvalitet i förhållande till 

svenska kunskapskrav. Omkring 33 procent låg ett eller flera år efter med skol-

gången. Ett antal barn upp till 17 år hade inte gått i skolan alls eller hade bara 

något eller några enstaka års utbildning. 
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4.6 Vårdbehov och andra särskilda behov 

Av de 1 004 individer som överfördes till Sverige under tidsperioden var totalt 

14 individer i behov av specialiserad sjukvård och behovet av bostads- och/eller 

skolanpassning på grund av funktionsnedsättningar var aktuellt i totalt tolv fall. 

I ytterligare tio fall hade individen en fysisk funktionsnedsättning som inte 

krävde bostads- eller skolanpassning. 

Allmänhälsan är dålig bland syriska kvotflyktingar. Vid en analys av enbart 

vuxna individer hade ca 43 procent behov av någon form av medicinsk uppfölj-

ning. Detta kan vara en effekt av att de flesta har befunnit sig på flykt under 

många år i länder där sjukvården inte är fullt tillgänglig, där mindre sjukvårds-

kostnader kan utgöra en barriär. Allvarsgraden i vårdbehoven kunde dock vari-

era stort, men återkommande var ryggproblem eller annan fysisk smärtproble-

matik. Återkommande orsaker till hälsoproblemen var slitsamma arbetsförhål-

landen, trafikolyckor, hörsel- eller splitterskador från kriget i Syrien och dåliga 

bostadsmiljöer. Nedan redovisas några vanliga åkommor bland barn och vuxna 

som inte hade akuta vårdbehov. Kategorin ”uppföljning funktionshinder” kan 

vara något missvisande vid en första anblick, den inkluderar inte personer i 

behov av bostadsanpassning, men inkluderar många olika varianter av funkt-

ionsvariationer – allt från omfattande motoriska svårigheter till mindre miss-

bildningar som kan åtgärdas genom operationer. 
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5. Förberedelser innan avresan 

5.1 Tid mellan anvisning och mottagande 

Vanligtvis är tiden mellan anvisning och mottagande av syriska kvotflyktingar 

två månader. Akuta ärenden kan dock kräva ett mycket snabbt mottagande och 

under vissa perioder arbetar Migrationsverket utefter förkortade anvisningstider 

för att kunna överföra fler personer, som exempelvis under våren 2021 då coro-

napandemin komplicerade överföringsarbetet. 

Under pandemin har anvisningstiderna i vissa fall påverkats i hög utsträckning 

med flera månader. Samtidigt har akuta syriska ärenden kunnat överföras inom 

så korta tidsspann som två veckor. Den genomsnittliga ledtiden mellan anvis-

ning till kommun och den faktiska överföringen av syriska kvotflyktingar låg 

under 2020 på 155 dagar.  

Under normala omständigheter kan oftast den normala ledtiden om två månader 

hållas vid överföringar av syrier från Jordanien och Libanon. Överföringar från 

Turkiet kan också i regel genomföras inom detta tidsspann, men ibland kan lan-

dets lagstiftning om utresetillstånd fördröja avresan. 

5.2 Förberedande informationsinsatser 

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förberedande 

informationsinsatser för kvotflyktingar som ska överföras till Sverige. Ett treda-

garsprogram har tagits fram med hjälp av International Organization for 

Migration (IOM) som också ska implementera programmet under hösten 2021. 

Överenskommelsen med IOM för det ordinarie programmet stäcker sig från 

april 2021 till mars 2022 och målsättningen är att omkring 50 procent av alla 

kvotflyktingar som omfattas av avtalsperioden ska få ta del av programmet. 

Insatserna kommer bland annat att hållas i Jordanien, Libanon och Turkiet.  

Programmet består av föreläsningar, gruppdiskussioner och filmvisning som 

syftar till att ge kvotflyktingar en introduktion till det svenska samhället. De 

olika områden som berörs är bland annat resan och ankomsten till Sverige, 

vardagslivet, svenska värderingar, samhällstjänster, geografi och klimat, social 

och kulturell anpassning, bostadsförhållanden, rättigheter och skyldigheter, 

familjeåterförening och att arbeta i Sverige. 

Omkring 54 procent av de syriska kvotflyktingar som överfördes under den 

aktuella perioden hade anhöriga i Sverige och en del hade viss kännedom om 

det svenska samhället genom dessa kontakter eller genom internetsökningar. 

Andra hade inte någon kunskap om Sverige utan verkade i första hand vara 

fokuserade på att ta sig ur den svåra situation de befann sig i. Fram tills att 

programmet implementeras förses kvotflyktingar med förberedande informat-

ion bestående av skriftliga informationsblad. 
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5.3 Uppehållstillståndskort och biometri 

Syriska kvotflyktingar har i regel fått ett uppehållstillståndskort utfärdat innan 

avresan till Sverige. Eftersom Migrationsverket vanligen utreder ärendena på 

plats i värdländerna upptas även biometri så att uppehållstillståndskort och 

resehandlingar kan utfärdas. I samband med utbrottet av covid-19 har Migrat-

ionsverket dock inte kunnat genomföra fysiska delegationsuttagningar utan har 

övergått till en tillfällig lösning där syriska ärenden utreds på distans under 

videosamtal. Detta arbetssätt och den pågående pandemin komplicerar arbetet 

med att uppta biometri och svenska beskickningar får vara mer behjälpliga i 

arbetet än under ett normalår. Trots dessa svårigheter uppgick andelen som 

hade uppehållstillståndskort vid inresan till ca 87 procent bland de syriska kvot-

flyktingar som överfördes från Jordanien, Libanon och Turkiet under 2020 och 

början av 2021.
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