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Abstract 
 

The purpose of this essay is to investigate asylum- seekers health during the asylum time with 

focus on a people's-health- perspective, what affect health. Secondly to investigate awareness 

among asylum- seekers about their rights.  

 

Earlier research showed: lack off occupation (activities, work) and lack of support leads to 

psychological ill-health. 

 

Methods: Eight interviews were made with a mix of individual asylum seekers and Refugees, 

one family interview, one with a person from two NGO organizations, Red Cross and The 

Swedish church. Two group interviews were held with staff members at asylum 

accommodations. 

 

Results: Being part in a community and being occupied with Swedish learning, internship or 

other meaningful activities were beneficial to the asylum seekers health. Long waiting time 

for some asylum- seekers (referred in the interviews) made them passive because of loss of 

motivation. Many had family back in their home-country. Some asylum-seekers had good 

contact with their family, while others had family members who were unreachable from time 

to time. Asylum-seekers in those cases had a lot of stress and anxiety. Some asylum-seekers 

felt that they lacked information about their rights and information about Sweden.  

 

Prescriptors: health, rights, asylum-seekers, NGO-organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka asylsökandes hälsa under asyltiden med fokus på ett 

folkhälsoperspektiv, vad som inverkar på hälsan samt undersöka medvetenhet kring deras 

rättigheter. 

 

Tidigare forskning visar: Brist på sysselsättning (aktiviteter, arbete) och avsaknad av stöd 

leder till psykisk ohälsa. 

 

Vår studie bygger på åtta kvalitativa intervjuer, vilka utgjordes av en familjeintervju, en 

person från Röda Korset och en person från Svenska kyrkan. Två gruppintervjuer gjordes 

med personal på asylboenden, en gruppintervju med asylsökande och flera enskilda intervjuer 

med f.d. asylsökande.  

 

Resultat: Delaktighet och samhörighet med personer eller en grupp människor var viktigt för 

hälsan. Inlärning av svenska, praktik eller andra meningsfulla aktiviteter gynnade 

asylsökandes hälsa. Lång väntan på beslut om asyl skapade nivåer av ångest och ohälsa och 

har även visat sig ha ett samband med passivitet vilket leder till brist på motivation. Flertalet 

av respondenterna hade sin familj kvar i hemlandet, varav några kunde upprätthålla kontakten 

under vistelsen i Sverige. Andra respondenter hade emellanåt inte någon kontakt alls med sin 

familj, vilket skapade ångest och stress. Några av de asylsökande upplevde att de saknade 

information om sina rättigheter och information om Sverige.  

 

Sökord: Hälsa, rättigheter, asylsökande, frivillighetsorganisationer. 
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Kap 1 

1.1 Bakgrund 

Vi som skriver uppsatsen har valt att undersöka hur asyltiden upplevs av asylsökande då vi 

själva har erfarenheter av att jobba med ensamkommande flyktingbarn och har funnit intresse 

för flyktingfrågan. Vi ville därför istället lära oss mer om vuxna asylsökande som vi inte har 

någon större erfarenhet av. 

 

Det kom till Sverige 2015 under halva halvåret ca 163 000 asylsökande1. Många flyr undan 

konflikter och krig i världen och tar sig till andra länder för tillfälligt skydd eller för att söka 

asyl. Ett stort antal har ursprung från Syrien, Afghanistan och Irak2. Varje person som söker 

sig till ett nytt land rätt att göra en asylansökan och det är i det första europeiska landet som 

den asylsökande anländer till, som asylansökan ska göras. Detta enligt Dublinförordningen 

som infördes 20033. Sverige har dock genom rättspraxis fastställt att inte asylsökande ska 

skickas tillbaka till den stat som är ansvarig för individen om inte individen påbörjat sin 

asylansökan i ett annat land4. Väntetider för asyl kan bli långa då Migrationsverket ska ha 

16–18 månader på sig att utreda en ansökan5. Asylprocessen kan ibland sträcka sig över 1,5 

år innan beslut tagits och den asylsökande hinner bygga upp sig ett liv i Sverige. Under den 

långa väntetiden är förutom stress även osäkerhet och sorg vanligt förekommande6. 

Sysslolöshet präglar tillvaron eftersom asylsökande inte tillåts arbeta om det inte finns 

särskilda skäl7. En del hade hoppats kunna försörja in familj men istället äts eventuella 

besparingar upp i takt med de förhoppningar asylsökande haft8. 

Den 21 juni 2016 fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter 

att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige9,10. 

Efter ett beslut om avslag har sökande rätt att överklaga två gånger11 inom tre veckor och då 

får man vänta på ett nytt beslut12. Detta kan ofta vara psykiskt påfrestande ur flera perspektiv 

och kan leda till allvarliga konsekvenser som depression, självmord och andra destruktiva 

beteenden13. Vi vill med denna studie bidra till att öka kunskapen om hur 

asylprocessen upplevs av de asylsökande själva. Vår ambition är att kunna peka på vilken 

påverkan asylsökandes väntan på asylprocess kan få på deras hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. 

Med folkhälsoperspektiv tas inte endast hänsyn till de medicinska aspekterna av hälsa utan 

även de sociala och psykologiska då hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom14.  

                                                
1 Migrationsverket, 2017, nr 1. 
2 Folkhälsomyndighetens, 2017.  
3 EU nr 604/2013. 
4 Ibid, nr 2. 
5 Ibid, nr 3. 
6 Egilson, Ingvarsson & Skaptadottir, 2016, 3-6. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 2016:753 
10 Ibid, nr 4. 
11 1994:37, 22§ 
12 Ibid, nr 5. 
13 Lawrence, 2004,1283-1284. 
14 Andersson & Ejlertsson, 2009, 19. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka asylsökandes hälsa under asyltiden med fokus på ett 

folkhälsoperspektiv, vad som inverkar på hälsan samt undersöka medvetenhet kring deras 

rättigheter. 

 

● Hur kan asylsökande må? 

• Vilket stöd får asylsökande idag? 

• Hur kan asylsökandes medvetenhet kring rättigheter se ut? 

 

1.3  Uppsatsens struktur 

I detta avsnitt ges en kortfattad översikt av uppsatsens upplägg och innehåll. I inledningen av 

uppsatsen presenteras dess ämne och syfte. Därefter, i kapitel två, benämns centrala begrepp 

för undersökningen. I kapitel tre redogörs för tidigare forskning i ämnet och i kapitel fyra de 

metoder som tillämpats för studien. I kapitel fem redovisas resultat/analys. Avslutningsvis i 

kapitel sex förs en diskussion kring resultat, analys och metod. 

 

Vi har valt att undersöka asylsökandes hälsa under asyltiden med fokus på ett 

folkhälsoperspektiv men även att undersöka medvetenhet kring deras rättigheter. Ofta 

förekommande är att folkhälsofrämjande arbete särskiljas från sjukdomsförebyggande arbete. 

Detta för att sjukdomsförebyggande arbete är koncentrerat på att avlägsna eller reducera 

riskfaktorer för sjukdom, olyckor och död, medan det hälsofrämjande arbetet handlar om ett 

salutogent perspektiv. Människors positiva hälsa och resurser betonas då15. 

 

Motiveringen till att vi asylsökandes medvetenhet kring deras rättigheter är att rättigheter är 

tätt sammanlänkat till hälsa. I en undersökning om socioekonomisk status (SES) av 

asylsökande visar det sig att de har låga inkomster, låg utbildning och ofta saknar arbete16. De 

har därmed väldigt låg socioekonomiskt status och har få möjligheter till självbestämmande 

över sitt liv och är beroende av Migrationsverkets myndighetsutövning. Deras rättigheter är 

därmed nyckel till valmöjlighet i viss mån. De asylsökande som är medvetna om sina 

rättigheter kan få användning av detta och skapa sig goda förutsättningar för hälsa.    

 

 

 

                                                
15 Axelsson & Axelsson, 2007,123. 
16 Field, Manicavasagar, Silove, Sinnerbrink, Steel, 1997, 466-467. 
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1.4 Centrala begrepp 

1.1 Asylsökande 

Enligt Migrationsverkets definition av asylsökande är en asylsökande den som tar sig till 

Sverige och ansöker om skydd, men som ännu inte har fått sin ansökan om uppehållstillstånd 

prövad. Migrationsverket ska pröva varje individs ansökan om asyl individuellt och har 

skrivit på ett avtal grundad på FN:s flyktingkonvention17. 

1.2 Flykting 

Enligt flyktingkonventionen, EU-regler och svensk lag är en individ flykting om personen har 

välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp18. Eller 

inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 

skydd19.Flyktingstatus får en individ först efter en beviljad asylansökan om skyddsskäl20.  

1.3 Nyanländ person 

En som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund 

av flyktingskäl eller andra skyddsskäl samt dess anhöriga, kan kallas för nyanländ person. En 

person är nyanländ så länge som hen omfattas av Lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare (2010:197), två till tre år21.  

1.3 Skyddsskäl/Skyddsbehövande 

Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som 

avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet 

skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en 

allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en 

yttre eller inre väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av 

hemlandets skydd22. 

                                                
17 Migrationsverket, 2017,nr 4. 
18 Unrics hemsida, 2017. 
19 1 § 4 kap UtlL. 
20 Ibid, nr 7. 
21 Migrationsverket, 2017, nr 7. 
22 2 § 4 kap UtlL. 
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1.5 Stress 

Ett av studiens perspektiv är migrationsrelaterad stress. Nationalencyklopedins definition av 

stress är kroppens anpassningsfunktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, 

alltså stressfaktorer23. 

 

Ur ett psykologiskt perspektiv är stress en subjektiv erfarenhet, ett tillstånd då en person 

känner sig påfrestad av upplevd kontroll och ansvar som en individ känner. Personlighet 

påverkar i hög grad hur stressen upplevs. En person som känner stort ansvar och inte kan 

kontrollera situationen, upplever hög stressnivå. En annan individ däremot, som inte känner 

något ansvar och inte kan kontrollera situationen, uppvisar lägre grad av stress24. Oavsett 

personlighet skapar lång väntan på asylbeslut inte sällan långvariga stresstillstånd. 
 

Graden av stress är beroende av hur mottagaren uppfattar eller bedömer situationen. Stressen 

i sig är inte skadlig, utmanande eller hotande, men däremot hur situationen i sig uppfattas.  

1.6 PTSD- Posttraumatisk stressyndrom 

Trauma kommer från grekiskan och betyder: Sår eller skada. PTSD kännetecknas av att 

trauma inte blivit bearbetat vilket är en reaktion som kommer långt efter traumauppkomsten, 

sex månader är relativt vanligt till exempel. Symtom vid PTSD är: 

 

“Återupplevande, ofrivilliga tillbakablickar, mardrömmar, påträngande känslor och tankar. 

Symptomen kan ta sig i uttryck genom likgiltighet, ``sömnlöshet, lättskrämdhet, vaksamhet, 

koncentrationsstörningar och vredesutbrott ”25. 

 

Trauma är mer svårhanterligt och tar lång tid att bearbeta och vissa botas aldrig från det. 

Trauma benämns ofta med fyra faser: Chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorientering26. 

 

I chockfasen förekommer förnekelse. Till exempel kan sanningen om ett avslag på 

asylansökan förnekas i denna fas. I reaktionsfasen kan det däremot skifta mellan att acceptera 

det som hänt och förneka det. Mer information tas i bearbetningsfasen och man anpassar sin 

verklighet efter den nya händelsen. I nyorienteringsfasen har den som utsatts för trauma 

kommit över de mest jobbiga känslorna och kan implementera den nya erfarenheten vilket 

kallas post traumatisk tillväxt. Nyorienteringsfasen fortsätter hela livet ut27. 

 

Många asylsökande har genomgått traumatiska upplevelser och uppsöker hjälp för 

posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Förekomsten av psykiska trauman påverkas av krig, 

politiskt våld, tortyr, övergrepp och traumatiska upplevelser i arbetet. Ålder, kön, 

                                                
23 Nationalencyklopedins hemsida, 2017.  
24 Benett & Morrison, 2016, 358. 
25 Lawrence, 2004, 1283, 1284.  
26 Momartin et al. (2006, refererad i Theorell, 2012, 256).  
27 Theorell (red), 2012, 256.  
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socioekonomiska faktorer och utbildningsnivå påverkar sårbarheten28. Upplevt trauma under 

känsliga mognadsfaser ökar dessutom risken för PTSD i vuxen ålder. Individer med sådan 

problematik kan vara ytterst svårbehandlade, då de har svårt att hitta ett lugn och få kontroll 

över negativa affekter29. 

1.7 Respondent och informanter 

 

“En informant är en person man intervjuar som har information om faktiska förhållanden 

inom det område man som forskare är intresserad av. Informanten kan ses som en extra 

observatör som kan delge information om andras uppfattningar och åsikter. En 

respondentintervju ger mer direkt information om individens egna känslor, åsikter och 

uppfattning.”30. 

 

De intervjuer vi genomför kommer att vara både informant- och respondentintervjuer. 

Informanter är till exempel Röda korsets yrkesaktiva. Respondenter är till exempel f.d. 

asylsökande eller asylsökande. 

1.8 Tillfälligt och permanent uppehållstillstånd 

Regler är olika för flyktingar och andra skyddsbehövande gentemot andra typer av 

ansökningar gällande uppehållstillstånd, därför kommer endast regler och definitioner 

uppehållstillstånd för flyktingar och andra skyddsbehövande beskrivas31.  

 

Tillfälligt uppehållstillstånd innebär att en individ har tidsbegränsad uppehållsrätt. Tillfälliga 

uppehållstillstånd beviljas minst i 3 år. Om det finns underlag för en förlängning efter den 

första perioden av uppehållstillstånd kan det förlängas minst 2 år32.  

 

Permanent uppehållstillstånd innebär att individen permanent innehar uppehållsrätt i 

Sverige33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 (Egilson, Ingvarsson & Skaptadottir, 2016, 3-6) (Hartley & Fleay, 2015, 8-9). 
29 Benett & Morrison, 2016, 309. 
30 Repstad, (2009, refererat i Axelsson & Edmark, 2007, 15) 
31 4 kap UtlL. 
32 1 § 5 kap UtlL. 
33 Ibid. 
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Kap 2 

Tidigare forskning och kunskapsöversikt 

Vår forskning studeras ur ett folkhälsoperspektiv och därför lyfts inledningsvis kunskap om 

hälsa och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Fortsättningsvis följs kapitlet av två rubriker som 

är centrala för uppsatsen “Psykisk ohälsa under asylprocess” och därefter “Hälsa under 

asylprocess”. Vidare redogörs översiktligt för de asylsökandes rättigheter och vilket stöd 

svenska myndigheter och organisationer i Sverige och andra länder erbjuder.  

 

Tidigare forskning är svensk men även internationell. Asylsökande som kommer till ett 

europeiskt land har genom Dublinförordningen liknande regler som i Sverige34. Alla världens 

länder som skrivit på FN:s Konvention om mänskliga rättigheter går även de under liknande 

regler35. Asylsökande som flytt från krig och konflikt har en bakgrund som liknar varandra. 

Forskning från andra länder har därför ett informativt värde gentemot resultat i vår studie.  

2.1 Hälsa ur ett folkhälsoperspektiv 

Hälsa definieras enligt WHO:   

 

Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaron av sjukdom36.  

 

Vår undersökning lägger fokus på hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsa definieras 

genom både nivå av hälsa och fördelning i ett samhälle. En god hälsa är när den enskilda 

individen har god hälsa samt att den goda hälsan är jämt fördelat på befolkningen37. 

Folkhälsa är samspelet mellan individ och samhälle. Samhället har stort ansvar för 

folkhälsan38. Definition av folkhälsa innebär även att hälsa är en av de grundläggande 

rättigheterna för varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk övertygelse, 

ekonomisk eller social ställning. Hälsan hos alla är grundläggande för att uppnå fred och 

säkerhet och är beroende av det fulla samarbetet mellan individer och stater39. 

Hälsodeterminanter som har en slags korrelation med god hälsa är omgivande miljö, 

levnadsvanor, villkor, relationer, arv och livsstil. Dessa olika områden är alltså på ett eller 

annat sätt knutna till varandra. 

 

Villkor kan också benämnas som den omgivande miljön som bland annat samhällsvillkor, 

arbetsvillkor och livsvillkor. Det kan vara sådant som familjeförhållanden och boendemiljö 

då dessa har stor betydelse för vår uppväxt utveckling och hälsa 40.  

 

                                                
34 Migrationsverket, Nr 2. 
35 Justitiedepartementet och Utrikesdepartmentet. 
36 Andersson & Ejlertsson, 2009, 19. 
37 Ibid, 21.  
38 Nationalencyklopedin, 2017, nr 2. 
39 World health organisations hemsida, 2017. 
40 Rydqvist & Winroth, 2008, 19. 
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Biomedicinska perspektivet utgår ifrån diagnoser och sjukdomsdomstillstånd. Sjukdom är 

synonymt med ohälsa inom det biomedicinska perspektivet. Motsatsen till ohälsa är att vara 

fri från sjukdom. Folkhälsa som definierat tidigare är till skillnad från biomedicinska 

perspektivet motsatsen till ohälsa, välmående41.   

 

Den fysiska miljön, närhet i vår miljö kan vara oerhört viktig för ett välmående och hur 

samhället är strukturerat gällande politisk styrning, sjukvård och lagstiftning som kan skydda 

medborgarnas hälsa. Bra relationer ger oss trygghetskänslor, tillit, stöd, gemenskap och 

bekräftelse. Att vara ensam eller utanför en gemenskapsgrupp är välkänt att påverka hur en 

mår. Att ha sociala kontakter är en livsviktig faktor för att må bra. 

 

Något man ofta inte funderar på är hur kulturen kan ge hälsoeffekt. Kultur förenar ett land 

med traditioner, ett folkslag eller en etnisk grupp kring gemensamma normer, traditioner och 

värden. Kulturen är en hälsodeterminant då vi kan konstatera att hälsa har ett starkt samband 

med medicinska kunskapen och sjukvården. Människor kan bli passiva offer i 

sjukdomsprocessen och inte delaktiga på ett aktivt sätt genom tilltron till den medicinska 

vetenskapen. 

 

Livsstil kan nog sägas vara det mest övergripande ord när det handlar om hälsa och 

inkluderar även vilken livsfilosofi vi lever efter. Hälsofrämjande förövrigt är att sköta 

sömnvanor, matvanor och motionsrutiner42. 

 

2.2 Psykisk ohälsa under asylprocess 

Tidigare forskning visar att posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, 

självmordsförsök och självskadebeteende är mer vanligt förekommande ju längre en 

asylsökande får vänta på sitt beslut. Asylansökningar som tar lång tid har ett negativt 

inflytande på individens mående. Många människor som söker asyl gör det på grund av krig i 

hemlandet eller av politiska skäl. En del har lämnat sin familj bakom sig. Forskningen visar 

att de som söker asyl har sämre hälsa än de som har beviljats permanent uppehållstillstånd. 

Om mottagarlandet inte har fokus på den nyanländes hälsa finns det risk för obehandlade 

symptom blir kroniska. Det i sin tur kan leda till att personen marginaliseras ekonomiskt och 

socialt, vilket i sin tur ökar mottagligheten för andra kroniska sjukdomstillstånd43. 

 

Internationella studier om asylsökande är även relevanta för vår uppsats eftersom det finns en 

del likheter i asylprocessen. Därför, som tidigare nämnt, har forskningen oavsett land ett 

informativt värde i uppsatsen. Det finns flera exempel på intressant forskning över hur andra 

länder tar emot asylsökande. 

 

                                                
41 Andersson & Ejlertsson, 2009, 19. 
42 Rydqvist & Winroth, 2008, 21. 
43 Gerde, Lander, 2015, 5-13. 
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Den isländska forskningen beskriver situationen utifrån de asylsökandens perspektiv. Det 

anser vi vara viktigt för att uppnå reell kunskap om hur den svenska asylprocessen inverkar 

på de asylsökandes hälsa och vi har därför valt att tillämpa samma angreppssätt för vår 

undersökning. I landet förser de sina nyanlända asylsökande med tak över huvudet, mat och 

andra nödvändigheter samt undervisning i det isländska språket. De har inte tillgång till 

arbete under asyltiden, vilket i studien vi tagit del av, visat sig ha påverkat deras hälsa 

negativt. Utan meningsfull sysselsättning upplevs dagarna långa och fulla av jobbiga tankar. 

Ett arbete bidrar till att skapa sociala relationer till dem som redan bor på en plats. I studien 

framgick att asylsökande gärna sover så länge som möjligt under asyltiden för att dagen då 

blev kortare. Desto kortare dagar desto mindre tid för ångest, oro och rädsla44. 

  

Nyanlända på Island hade tillgång till aktiviteter som frivillighetsorganisationer anordnade 

gratis. De som informanter i den nämnda studien bodde utanför stadsområden, flera av dem i 

närheten av en flygplats. Buller från flygplanstrafiken skapade ännu mer stress hos dessa 

individer. Bristande språkkunskaper och avsaknaden av transportmedel gjorde det svårt att ta 

sig från platsen till olika aktiviteter. Undersökningen bekräftar det andra studier pekat på, 

nämligen att sysslolöshet kombinerat med oviss väntan på sitt asylärende ökar graden av 

ångest, oro och rädsla45. 

 

Sverige och Island erbjuder öppna asylboenden, medan det finns andra länder har låsta 

boenden. Vanligast förekommande på de låsta boenden är illegala flyktingar som saknar 

legitimationshandlingar. Av de låsta boenden som undersökts, har över 60 procent någon av 

följande diagnoser: PTSD, depression, självskadebeteende och självmordstankar. 

Hälsotillstånden förvärrades under tiden de vistades på låsta boenden, men det gick inte att se 

några tydliga samband mellan olika faktorer46. 

 

I en australiensisk jämförande studie av hälsotillstånd hos de med permanent respektive 

tillfälligt uppehållstillstånd visade sig att de som befunnit sig mer än sex månader på ett låst 

boende mådde sämre än de som stannat kortare tid. Av de med ett permanent 

uppehållstillstånd var det 25 procent som uppvisade symptom på diagnoser som PTSD, 

depression eller andra psykiska ohälsotillstånd till skillnad från ungefär 70 procent av dem 

med tillfälligt uppehållstillstånd. Intressant är att de med tillfälligt uppehållstillstånd hade mer 

negativa upplevelser av tiden före sin vistelse i Australien, vilket indikerar att traumatiska 

minnen förstärks om den nuvarande livssituationen upplevs alltför oviss och otrygg. En ond 

cirkel har således skapats, vilket resulterar i en ökad ohälsa hos individen47. 

 

I en studie berättas att en man från Guinea sökte asyl i Sverige och fick besked först efter åtta 

månader. I studien framgick att ansökningstiden var en tuff period som avslutades med ett 

avslagsbeslut. Efter avslaget åkte han med sin väns pass olagligt för att söka asyl i USA men 

blev då stoppad i gränskontrollen för illegal invandring. Han återvände till Sverige efter en 

                                                
44 (Egilson, Ingvarsson & Skaptadottir, 2016, 3-6) (Hartley & Fleay, 2015, 8-9).   
45 Ibid 
46 Hassan & Robjant, 2009, 309-310. 
47 Alzuhairi, Brooks, Momartin, Silove, Stil, & Susljik, 2006, 60-61.   
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period i fängelse i USA. Han fann likheter med asyltiden i Sverige och fängelsetiden i USA. 

Fördelen med att sitta i fängelse var att han visste hur länge han skulle vistas där, förklarar 

han48. 

 

I studier framgår att det i många kulturer förväntas att pappan i familjen ska försörja resten av 

familjen, som antingen befinner sig med fadern eller är kvar i hemlandet. Studien visar att 

dessa fäder kan tampas med arbetslöshetens verkningar både psykologiskt och ekonomiskt. 

När en asylsökande kommer till ett nytt land förlorar individen ekonomiska förutsättningar 

och intellektuell status. Den kompetens som den asylsökande besitter går ofta inte att använda 

sig av i det nya landet, exempelvis kan utbildning räknas som ogiltig. Studier vi tagit del av 

visar att det kan resultera i att papporna upplever sig mindervärdiga49. 

 

Asylsökande som upplever att de utsätts för rasism har svårare att integrera sig i samhället. 

Det skapar långsiktiga konsekvenser för måendet och integrationsprocessen genom att de 

känner mindre anknytning till landet och långtidsbosatta i t.ex. Sverige. Om en person 

upplever sig otrevligt bemött kommer den personen ha svårare och anta att nästa person hen 

möter kommer bete sig trevligt50.   

 

Forskning visar att individer som är på flykt och kommer till ett nytt land mår generellt sämre 

än de som redan bor i landet eller är födda i landet. Asylsökande under 18 år klarar sig i 

allmänhet bättre i livet än de som kommit till ett nytt land som vuxna visar studier. Bättre 

hälsa bland asylsökande är ofta associerad med materiella tillgångar, en större distans från en 

konflikt och att få utöva sina tidigare traditioner. Men även asylsökandes möjligheter att få 

bearbeta sina tidigare erfarenheter av krig och personliga förluster påverkar deras hälsa. Ur 

ett psykosocialt perspektiv måste således asylsökandes ekonomiska, kulturella och sociala 

villkor beaktas sammantaget för att förklara deras hälsotillstånd51.  

2.3 Hälsa under asylprocess 

Nedan är en sammanställning om måendet under en asylprocess baserat på forskning från 

flera olika länder. Sammanställningen kan därför inte sägas vara fullt ut applicerbar på en 

svensk kontext, men avser att ge en översiktlig bild av vilka faktorer som påverkar 

asylsökandes självupplevda hälsa. Upplevelserna av att söka asyl ser tämligen lika ut 

oberoende i vilket land det sker. Internationella studier har tämligen ett kunskapsvärde. De 

asylsökande i studierna berättar att känslor av normalitet, att få klara tydliga besked kring 

väntetid, var hälsofrämjande. Forskning visar att asylsökande önskar få vägledning och 

tydliga direktiv hur de går tillväga i asylansökan52. Personer som var välinformerade innan de 

kom till det mottagarlandet om asylprocessen eller hade annan konkret information angående 

bosättning och sysselsättning, kände sig tryggare före och under asyltiden53. Sysselsättning 

                                                
48 Khosravi, 2009, 42. 
49 Regev & Slonim-Nevo, 2015, 119- 120. 
50 Ibid 
51 Haslam & Porter, 2005, 608. 
52 Lennartsson, 2007, 82, 83. 
53 Beiser, Mawani & Simich, 2003, 9. 
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såsom studier, arbete och fritidsaktiviteter upplevdes meningsfulla. Flera av de asylsökande 

som ingick i någon av studierna beskrev hur möjligheten till egen försörjning skapade 

valmöjligheter och trygghet för dem och deras familjer. Asylsökande önskade tillgång till en 

svensk medborgare för frågor om det svenska samhället och kulturen. Flertalet asylsökande 

ansåg det givande att umgås med andra asylsökande som genomgår samma process som de 

själva. De flesta punkter beskriver strävan efter normalitet och ett respektfullt bemötande från 

sin omgivning54. 

 

En studie från Storbritannien med ensamkommande flyktingbarn undersökte hur anknytning 

till den nya och hemkulturen påverkade måendet. Målgruppen är fel men vuxna har liknande 

behov vad gäller anknytning fast i mindre uträckning. Studien visade att det var viktigt att 

bibehålla en stark anknytning till hemkulturen genom kontakt med familj och med personer 

som kommer från samma land. Likaså var det viktigt att knyta kontakter till personer som var 

långtidsbosatta eller födda i Storbritannien för att skapa hemkänsla i mottagarlandet55.  

2.4 I väntan på beslut 

I en studie framgår att turordningen för asylbeslut sällan stämmer överens med 

ankomstdatum. Exempelvis kan två asylsökande från samma land, varav den ene ankom till 

Sverige fyra månader före den andre, ändå få sitt asylbeslut sist56. Många asylsökande 

upplever brist på kontroll vilket kan leda till orkeslöshet, stress och oro i väntan på beslut. 

Mardrömmar i oron över att behöva återvända hem är relativt vanligt. Flertal asylsökande 

beskriver väntan på beslut som en period i livet då tiden står still. Asylsökande vet inte om de 

får ett bifall eller avslagsbeslut vilket gör det svårt att fokusera på det som är viktigt i nuet. 

En osäker framtid skapar ohälsa kring väntetiden och beslutet57. Många asylsökande blir 

omflyttade under asyltiden58. 

2.5 Boendesituation 

Tidigare studier angående asylsökandes boendesituation visade att många asylsökande bodde 

hos bekanta, hyrde i andra hand eller var inneboende hos någon. Eget val av boende 

finansierades inte av Migrationsverket59. Att bo hos släkt och vänner minskade känslor av 

ensamhet.  

 

De som bor i andrahand eller inneboende har ibland boendevärdar som tar ut oskäliga hyror. 

De asylsökande upplevde kommunikationssvårigheter med värdarna. De asylsökande kände 

brist på kontroll och upplevde sig isolerade i de här fallen. Många har i tidigare studier visat 

sig ha svårt att betala hyran själv, vilket kunde resultera i att de blev tvungna att flytta till 

billigare boendealternativ60. 

                                                
54 Lennartsson, 2007, 82, 83. 
55 Kohli & Mather, 2003, 205,208. 
56 Khosravi, 2009, 46. 
57 Brekke, 2004, 28. 
58 Khosravi, 2009, 46. 
59 Migrationsverket, nr 8, 2017.  
60 Brekke, 2004, 34. 



16 
 

2.6 Stödorganisationer vid asylprocess 

Röda Korset delger information för asylsökande om asylprocessen om informationen upplevs 

otillräcklig på annat håll. Röda Korset erbjuder även rådgivning under asylprocessen. Vid 

avslag eller återvändande till hemlandet kan de hitta stöd hos Röda Korset. De agerar även 

stödjande i kontakter med myndigheter och andra organisationer i Sverige eller utomlands 

och kan ibland ge ekonomiskt stöd för resekostnader61. 

 

Organisationen utgår från att det kan vara svårt att etablera sig i ett nytt samhälle för 

Asylsökande som inte mår bra psykiskt eller fysiskt. Röda Korset beaktar individen utifrån ett 

helhetsperspektiv i sin stödverksamhet. Familj och andra nätverk, väntetid på beslut om asyl 

eller andra skeenden beaktas för att skapa förutsättningar för individens och familjens 

psykosociala mående. Röda Korset erbjuder också ett hälsosamtal som komplement till hälso- 

och sjukvårdens. Samtalet fokuserar på att informera om primärvården, flykting- och 

elevhälsan samt andra enheter som dagligen har kontakt med nyanlända. Fokus ligger på att 

främja hälsa och integration genom primärt förebyggande insatser. I hälsosamtalen för vuxna 

asylsökande pratas det bland annat om hälsan i Sverige och hälsan i hemlandet. 

Informationen som inhämtas under samtalet används därefter för att sätta in rätt åtgärder. Det 

finns tillgång till tolk under hela samtalet. 35Behandlingscenter för krigsskadade och torterade 

finns också. Svenska kyrkan brukar ha klädinsamlingar, leksaker, matkassar och annat för de 

behövande. Volontärer från Svenska kyrkan ställer upp och hjälper till med 

svenskundervisning62. 

2.7 Asylsökandes rättigheter 

Nedan benämns grundläggande rättigheter för asylsökande enligt Dublinförordningen (i hela 

Europa) och specifikt för Sverige i väntan på asylbeslut. 

 

Asylsökande har rätt till bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt 

bidrag om de uppfyller kriterierna63. Den som inte själv kan ordna en bostad har rätt till logi 

på en förläggning eller annat boende. Migrationsverket ska i lämplig omfattning ge 

asylsökande sysselsättning genom att de ges möjlighet att delta i svenskundervisning, skötsel 

av boendeförläggningen eller annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen i Sverige 

meningsfull64. 

 

Enligt Dublinförordningen har asylsökande rätt till sjukvård, psykisk vård, mat och husrum.  

Var och en har rätt att i andra länder söka och få asyl på grund av förföljelse. Det benämns i 

FN-konventionen (Genève-konventionen) om mänskliga rättigheter65. Mottagarlandet är 

skyldiga att förse en asylsökande med ett boende. Ankomstlandet som inbegrips av Dublin 

förordningen ska säkerställa att den asylsökande har materiella tillgångar som ger 

                                                
61 Röda Korset, 2017. 
62 Ibid. 
63 1994:137, 13 §. 
64 Ibid, 4 §. 
65 FN:s konvention om mänskliga rättigheter, 2006. 
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förutsättningar för hens välmående. Om den asylsökande har ekonomiskt kapital kan 

ankomstlandet besluta att individen ska bidra helt eller delvis för att finansiera sin vistelse. 

Personer som skall ges extra stöd under asylprocessen är gravida, minderåriga och personer 

med fysisk eller psykisk funktionsvariation, samt personer som blivit utsatta för våldtäkt eller 

annat våld66. 

 

Asylsökande har rätt till en rättslig företrädare och ska bli ordentligt informerad om sin 

asylprocess67. Den asylsökande har vidare rätt till en hälsoundersökning när hen anländer till 

Sverige för att säkerställa att den asylsökande inte bär på smittsamma sjukdomar som kan 

riskera hens eller omgivningens hälsa. Hälsoundersökningen syftar också till att upptäcka 

eventuell ohälsa, samt informera om möjligheten att få ta del av hälso-och sjukvård och 

tandvård68. 

 

Vi har försökt att hitta forskning angående hur väl asylsökande känner till sina rättigheter, 

men inte lyckats sådan information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Official Journal of the European Union, 2012. 
67 Official Journal of the European Union, 2003.   
68 Folkhälsomyndighet, 2017. 
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Kap 3 

Teori 

Kapitlet består av beskrivning av Antonovskys teoretiska modell KASAM som beskriver 

aspekter som genom hans forskning visat sig vara hälsofrämjande och ohälsofrämjande.  

Migrationsrelaterad stress redogörs för därefter och vilka individer upplever det.  

3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky teoretiska modell om känsla av sammanhang användes i studier om 

utlandsfödda i en svensk mottagnings kontext. Studierna visar att låg känsla av sammanhang 

har samband med psykisk ohälsa. För att nå folkhälsomålet på lika villkor för utlandsfödda 

behöver ett hälsofrämjande perspektiv som grundar sig i rättvisa och jämlikhet utvecklas som 

styrande i mottagandet och bemötandet av asylsökande69. 

 

Antonovsky gjorde en studie på 1970 talet med israeliska kvinnor som hade genomgått någon 

slags dramatisk livskris. De flesta kvinnorna hade tillfredsställande psykisk som fysisk hälsa. 

Genom att utföra intervjuer med kvinnorna som hade sämst respektive bäst psykisk hälsa. De 

som hade klarat sig bäst hade en känsla av sammanhang som Antonovsky förkortat till 

benämningen KASAM70. Detta är ett förhållningssätt där det finns en balans mellan 

begriplighet, hanterbarhet och mening. Begriplighet är förståelse, förmåga att bedöma 

verkligheten och kognitiv aspekt. Hanterbarhet är förmåga att hantera och möta olika krav. 

Sist är meningsfullhet att känna delaktighet, att kunna påverka sin motivation och 

emotioner71. En individs situation och hälsostatus är kopplat till tidigare erfarenheter och 

sammanhang. Vanligtvis är sjukdom eller diagnos i fokus istället för att se helheten och 

individen i sig. Detta innebär att KASAM har ett holistiskt synsätt i grunden, vilket vi 

fokuserar på i vår studie. Asylprocessen kan påverka asylsökandes hälsa i Sverige ur ett 

folkhälsoperspektiv/holistiskt synsätt72. Formellt är KASAM- komponenten: meningsfullhet 

vilken betydelse livet har känslomässigt: Vad är värt att investera energi i eller värt 

engagemang och hängivelse för att skapa en meningsfull vardag73. 

3.2 Migrationsrelaterad stress 

Migrationsrelaterad stress inbegriper resan/flykten till det nya landet, asylansökan och 

integration i det nya landet. Stressen varierar beroende på graden av upplevt hot. Under en 

resa med hela familjen upplever föräldrar högre stress eftersom de känner ett ansvar för alla 

familjemedlemmar. Väntan på beslut skapar stress eftersom familjen inte vet om de får 

stanna. Oförståelse för språk eller kultur i det mottagarlandet kan vara underlag för 

migrationsrelaterad stress. Hur hotfull situationen upplevs beror på hanterbarhet. Beslut om 

uppehållstillstånd kan vara stressfullt eftersom den asylsökande inte har makt eller kontroll 

                                                
69 Rydqvist & Winroth, 2008, 10-12. 
70 Ibid, 10. 
71 Ibid, 11. 
72 Ibid, 12. 
73 Antonovsky, 2005, 46. 
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över beslutet74.  Brist på information eller okunskap om hur olika system i Sverige fungerar 

kan även orsaka stress. Höga förväntningar som krockar med deras upplevda erfarenhet (de är 

besvikna) av Sverige är en annan potentiell primär stressfaktor. Ett exempel är om någon från 

hemlandet har lovat att de kan arbeta direkt när de kommer till Sverige, vilket de inte kan. En 

del asylsökande har traumatiska upplevelser av flykten och från hemlandet. Under pågående 

konflikt har många asylsökandes familj eller släkt kvar som de oroar sig över. Sekundära 

stressfaktorer kan uppstå av bemötande i mottagandet efter ankomsten till Sverige. En lång 

tid i väntan på uppehållstillstånd, utebliven familjeåterförening, irrelevanta arbetsuppgifter, 

arbetslöshet och passivitet kan vara ytterligare sekundära stressfaktorer75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Al-Baldawi, 2014, 162-163. 
75 Ekblad & Roth (2009, refererad i Theorell, 2012, 250). 
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Kap 4 

Metod 

Kapitlet har inledningsvis en beskrivning av undersökningsmetoden, vilken typ av data och 

urval vi har valt för vår undersökning. Efter det beskriver vi vilka typer av 

respondenter/informanter vår målgrupp bestod av och därefter diskuteras etiska aspekter vi 

tog hänsyn till i vår forskningsprocess. Analysmetoden för vårt datamaterial vi fick fram i 

undersökningen beskrivs därefter och tillvägagångssättet för uppsatsarbetet. Sist reflekterar vi 

över fördelar och nackdelar med de metoder vi använt oss av. 

4.1 Undersökningsmetod, typ av data och urval 

Undersökningens material bygger på kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade, 

tematiska med öppna frågor. Respondenterna är valda utifrån ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att vi har tillfrågat personer som vi direkt anser passar in i målgruppen eller kan ge 

oss mycket information kring ämnet. Personer i olika positioner eller bakgrund har 

vidareförmedlat potentiella respondenter vilket har bidragit till urvalet76.   

Respondenter tillfrågades om lämplig tid och lokal samt om hen ville bli intervjuad själv eller 

av båda forskare. Två respondenter hade bristfälliga språkkunskaper och därför användes 

enklare svenska och svaren i sig påverkades av språkförbistringar. 

  

Samtalen pågick i 30–120 minuter, beroende på hur mycket informanterna valde att dela med 

sig och hade att berätta. Samma frågor ställdes till alla respondenter. Informanterna fick olika 

frågor beroende på vilken organisation och arbetsuppgift de hade. Tre av intervjuerna 

utfördes i grupp (flera personer intervjuades). Alla respondenter/informanter tog intervjuerna 

på allvar. Intervjuerna följdes av en intervjuguide (se bilaga 2) och följdfrågor tillkom utefter 

vad respondenterna/informanterna delade med sig av.  

4.2 Bortfall 

De tillfrågade personer för intervju som uppgav att de inte kunde eller ville delta var de som 

inte kände sig trygga att ingå i undersökningen trots garanti om anonymitet.  

4.3 Respondenter/informanter 

Respondenterna var asylsökande eller f.d. asylsökande (max fem år efter sitt asylbeslut). 

Utöver dem blev informanter från Röda Korset och Svenska kyrkan och två asylboenden 

intervjuade som arbetar med asylsökande. Undersökningsresultaten kommer från sammanlagt 

åtta intervjuer. En intervju utfördes i grupp med fem personer och en annan gruppintervju 

utfördes med tre familjemedlemmar. Enskilda intervjuer genomfördes med tre personer som 

nu har uppehållstillstånd, en person från Röda Korset och en person som jobbar för 

organisationen Svenska kyrkan. Två gruppintervjuer med personal med tre personer och två 

personer utfördes. Bekvämlighetsurval utfördes för att få intervjupersoner till studien. Via 

media (Facebook) så kontaktades personer som har fått flyktingstatus och tillfrågades genom 

                                                
76 Bryman, 2011, 194-196. 
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meddelande om de kan tänka sig att ställa upp på intervju. Bekvämlighetsurval antyder av 

sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga77. Personer som även eventuellt 

hade flyktingkontakt kontaktades för att se om de visste om någon som vi vidare kunde 

kontakta och se om de är efter information om intervju villiga att delta. På så vis var gick vårt 

urval även till med ett så kallat snöbollsurval eller så kallad kedjeurval. Vid snöbollsurval ser 

forskaren till att få kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för 

undersökningens tema och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter78. Övriga intervjupersoner för vår studie fick vi tag på genom att vi besökte 

flykting/asylboende för vuxna där vi träffade en familj som ville intervjuas. 

Boendepersonalintervjuerna bestämdes via telefon med enhetschef som klargjorde att vi 

kunde få intervjua boendepersonalen på flykting/asylboende. I tillfrågan så beskrevs att 

intervjuerna skulle hållas till i ett bokat grupprum i Umeå universitet vilket majoriteten de 

flesta gjorde. Gruppsamtalen med boendepersonal hölls vid flykting/asylboende där de 

arbetar och även en intervju med en familj som fått asyl. Tiden på dessa samtal varierade 

genom att intervjupersonerna valde att dela med sig olika mycket, men samma frågor från en 

intervjuguide (se bilaga) ställdes vid samtliga intervjutillfällen. 

 

Vi anser att fördelen med att intervjua flera är ofta att samtalet blir flytande och 

intervjupersonerna fyller i med information utifrån vad den andra intervjupersonen sagt. 

Nackdelen kan vara att det ibland förekommer att en person tar över samtalet och hämmar de 

övriga intervjupersonerna, vilket hände i gruppintervjun med asylsökande några enstaka 

gånger. Ytterligare nackdel kan vara att en person inte vågar uttrycka en del av sina åsikter på 

grund av att en eller flera personer är med i intervjun.  

 

Undersökningen har ett typ av icke sannolikhetsurval (bekvämlighetsurval och snöbollsurval) 

och för att vår undersökning är kvalitativ där intervjuer utförts så blir resultaten svårare att 

generalisera i form av extern validitet. Extern validitet handlar om generalisering som 

eventuellt kan göras i relation till andra snarlika situationer eller kontexter 79. Resultat i 

vetenskapliga studier går alltid i någon form att generalisera och i vårt fall kan resultaten 

generaliseras till asylsökande som befunnit sig i väldigt snarlik situation just som våra 

intervjupersoner varit med om. Men att generalisera resultaten på asylsökande i Sverige blir 

svårt eftersom man inte vet vilken population stickprovet i undersökningen är representativt 

för.  

 

Vi har valt att intervjua både de som kommit till Sverige för asyl och de som arbetar med 

asylsökande. Anledningen är bland annat för att få en bredare bild. Asylsökande har direkt 

upplevt det vi vill undersöka, de kommer från en annan kultur och kan därmed se saker på ett 

annorlunda sätt än de som bott i Sverige under länge tid, vilket ger forskningen ett bredare 

perspektiv. Personer som arbetar på Röda Korset, Svenska Kyrkan och personal på 

asylboende har sitt eget synsätt vilket ger ännu ett perspektiv på forskningen. 

                                                
77 Bryman, 2011, 194. 
78 Ibid, 196. 
79 Patel & Davidsson, 2003, 108. 
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4.4 Etik 

Vissa frågor kring hälsa var inte anpassade för de som fortfarande var under asylprocess och 

därför ändrades de i efterhand eller användes inte alls. Frågorna var ibland anpassade till f.d. 

asylsökande vilket inte passade för asylsökande. Frågorna fick ändras från dåtid till nutid. En 

del frågor var anpassade för en organisation som inte stämde överens för en annan 

organisation. Samtliga respondenter/informanter informerades enligt informationskravet om 

fyra etiska principer före intervjuernas början. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera respondenter/informanter om hur deras uppgifter hanteras och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande, samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Enligt 

nyttjandekravet motiverades vilken nytta intervjun och själva studien har. Samtyckeskravet 

innebär att de måste godkänna intervjun med en underskrift. Arbetet är avkodat vilket innebär 

att information inte skall gå att spåra till en enskild individ för en utomstående80. Det har vi 

gjort genom att ta bort platser, namn och specifika yrkestitlar som skulle kunna spåra en viss 

sak till informant/respondent. Det fanns risker med att intervjua asylsökande under tiden då 

de var asylsökande. De kunde se intervjun som en hemlig kontroll från Migrationsverket eller 

som kan hjälpa dem i asylansökan. Främst kunde deras mående försämrats av att berätta om 

sina upplevelser kring flykt, hemlandet och tiden i Sverige. Vi kunde heller inte garantera 

psykologsamtal efter intervju vid behov. Frågorna var därför eftertänksamt utvalda specifikt 

för asylsökande så att de inte skulle åsamka psykologisk skada. Vi ser en asylsökande precis 

som alla människor som starka individer kapabla till att avgöra vad som påverkar måendet. 

Det var extra viktigt att försäkra att de asylsökande hade full vetskap om vad intervjun 

innebar och samt vad intervjun användes till. Det förtydligades att intervjun var frivillig och 

att respondenten kunde lämna frågor obesvarade. Vi ansåg därför att det var etiskt försvarbar 

att intervjua asylsökande och inte enbart f.d. asylsökande. De f.d. asylsökande kan kommit 

ihåg traumatiska eller jobbiga händelser från flykt, hemland eller under asyltiden i Sverige. 

Vi ansåg dock att fördelarna var större än riskerna. Intervjupersonernas erfarenheter är 

viktiga och som andra genom den här undersökningen kan ta lärdom av. 

4.5 Analysmetod 

Analysmetoder som användes för intervjumaterialet var meningskoncentrerad analys. 

Analysmetoden är lämplig vid mycket textsegment. Meningskoncentrering bygger normalt på 

kodning och innebär att yttranden dras samman från intervjuerna till kortare formuleringar, 

huvudinnebörden av vad som sagts formuleras om i några ord. Första steget är att läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna för att få en helhetsbild. Andra steget är att hitta 

meningsbärande enheter som deltagaren har uttryckt och har informationsvärde för 

undersökningen. Tredje momentet är att skapa kategorier som enklare beskriver innebörden 

av deltagarnas uttryck. Fjärde steget är att granska de utvalda meningsenheterna för att 

säkerställa att de besvarar studiens syfte. Femte och sista steget är att formulera resultatet till 

en deskriptiv utsaga som innehåller de teman som är lämpliga för att besvara syftet och 

frågeställningarna i studien81. I meningskoncentrering går uttolkaren till det direkt sagda för 

                                                
80 Bryman, 2011, 131,132. 
81 Brinkmann & Kvale, 2014, 246. 
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att utveckla strukturer och relationer som inte framträder omedelbart i en text. Det blir viktigt 

att forskarens teorier om ämnet sätts inom ”parantes” under intervjun82. En vanlig invändning 

mot intervjuanalyser lyder att olika tolkare har olika innebörder i en och samma intervju och 

en följd av detta är att intervju inte är någon vetenskaplig metod. Tolkningar som skiljer sig 

av samma intervjuavsnitt förekommer, fast inte så ofta som man tror. Det blir ett krav på 

objektivitet i den meningen att ett uttalande bara har en mening och uppgiften för en analys är 

att finna den enda och sanna meningen. I strid med ett sådant krav på entydighet tillåter 

hermeneutiska och postmoderna förståelseformer en mängd av legitima tydningar83. 

4.6 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Som förförståelse inför undersökningen blev tidigare forskning inkluderad. Forskningsfrågor 

och syfte formulerades. Ett informationsbrev (se bilaga 1) utformades som delgavs 

respondenter/informanter eller potentiella sådana. I informationsbrevet ingick studiens syfte 

och etiska principer. Vidare intervjuades relevanta personer och transkribering utfördes. 

Metoder utformades för analys, resultat och diskussionsdel. Påbörjad forskningsöversikt 

avslutades och kopplingar till den gjordes. För att finna tidigare forskning användes sökord 

som “Refugees” ”Sweden” ”asylum seekers”. Databaserna Scholar och Socindex användes 

för att hitta rätt på tidigare forskning. Handledaren bidrog till tidigare forskning och 

kurslitteratur från Socionomprogrammet användes för att bekräfta underliggande 

vetenskapsteori i studien.  

 

Tanken var att endast intervjua f.d. asylsökande. Men även asylsökande ville berätta om sin 

asylprocess och ville därför medverka i intervju. Under intervjun anpassades frågorna 

eftersom de fortfarande var asylsökande och därför kunde uppleva en del frågor som 

känsliga. Ett exempel var när en person berättade om en upplevelse som vi som forskare 

uppfattade som psykiskt påfrestande för respondenten. Vi undvek då att fråga om vilka 

känslor respondenten hade utan fokuserade frågorna kring konkreta händelser och inte hur de 

kunde varit länkade till känslor.  Centralt för studien var att ingen skulle ta skada av intervju 

vilket ingen påpekat under eller efter intervju.  

4.7 Metoder- styrkor och svagheter 

En fördel med meningskoncentrerad analys är att markerade meningsbärande enheter i 

intervju transkriberingarna gör det tydligt vilka upplevelser som asylsökande delar eller 

skiljer sig åt. Kvalitativa intervjuer med öppna frågor tillåter respondenten att svara med egna 

ord och svara på det hen känner sig trygg med. Öppna frågor lämnar även utrymme för svar 

som intervjuaren inte förväntar sig84. Vilket blir positivt om man är ute i att få fram nytt data 

om ett ämne som finns en del tidigare forskning om. En fördel är även att intervjuerna varat 

under längre tid vilket betyder att varje intervju har gett en hög informationsmängd. Det ger 

möjlighet till mer material att analysera vilket gett mycket relevant meningsbärande 

                                                
82 Brinkmann & Kvale, 2014, 249. 
83 Ibid, 253. 
84 Bryman, 2011, 242, 244. 
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information. Valet att främst intervjua de som varit asylsökande för max fem år eller är 

asylsökande ger oss nya moderna forskningsdata samt att de är förbi en känslig process där 

de är i ett maktförhållande till samhället, de kan därför ha hunnit reflekterat och tänkt igenom 

processen. Att undersöka boendepersonal, Svenska kyrkan och Röda Korset ger en bredare 

bild över hur verksamhetsfältet ser ut och vilka upplevelser de har av hälsa. En nackdel blir, 

som tidigare nämnt, att resultaten inte går att generalisera till alla asylsökande i Sverige. 

Resultatet har trots det fortfarande ett viktigt informationsinnehåll gällande mående för 

asylsökande. Reliabilitet för studien handlar om forskningsresultatens konsistens och 

tillförlitlighet85. Det är inte möjligt att kunna klargöra att om undersökningen genom 

metodbeskrivning ännu en gång skulle kunna göras om och att forskarna skulle få samma 

resultat. Studien blir svår att generalisera intervjuer blir olika beroende på hur frågorna ställs 

och vem som ställer dem vilket förändrar utfallet. Validiteten i data för undersökningen är 

hög, studien undersöker vad som den avser att undersöka och resultat och tidigare forskning 

indikerar liknande resultat. Undersökningen eftersträvar hög validitet genom en väl beskriven 

tillvägagångsdel i undersökningen. Genom att forskningsfältet som beskrivits är väl 

undersökt sedan tidigare blir det lättare att se samband mellan tidigare resultat som 

framkommer och resultat i undersökningen. Genom analysmetoden, meningsbärande enheter 

i textsegmentet av våra transkriberade intervjuer, så blev det tydligt vad de intervjuade ansåg 

var viktigt att nämna gällande asylprocessen. Vi tänker att det skulle vara något som på ett 

tydligt sätt skulle komma fram i resultat även om studien ännu en gång gjorts med ett 

liknande tillvägagångssätt av andra forskare. 

4.8 Arbetsfördelning 

Vi valde att utföra intervjuerna tillsammans. Två intervjuer utfördes av Hampus utan Mira. 

Uppsatsskrivandet utförde Hampus och Mira hälften av tiden tillsammans och hälften av 

tiden isär men med kontakt via telefon eller via Facebook. Båda två har skrivit i samtliga 

delar av c-uppsatsen. Mira har skrivit mer i metod, syfte och frågeställning, teori och 

resultatdel medan Hampus har skrivit mer i diskussionsdel. Hampus har redigerat mer än 

Mira och har i slutet redigerat mer i c-uppsatsen. Referenssystemet har Hampus till större del 

framställt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Kvale & Brinkmann, 2009, 263 
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Kap 5 

Resultat och Analys 

I uppsatsens resultatdel presenteras respondenterna/ informanterna med fingerade namn. Det 

är för att på ett överskådligt sätt kunna beskriva deras meningar och åsikter. 

 
5.1 Hälsopåverkan i samband med asyltiden 

Stress under väntan av beslut har varit ett återkommande samtalsämne med 

intervjupersonerna för denna studie. Oförståelsen över hur beslutsfattandet fungerar hos de 

asylsökande diskuteras, varför får vissa uppehållstillstånd i Sverige snabbt och andra inte? 

Fungerar inte turordningen? Ali Reza berättade om att han fick uppehållstillstånd relativt fort 

efter två och en halv månad när han kom till Sverige medan hans bror fick vänta i ett och ett 

halvt år.  

 

“Hur gör dom och hur tänker dom? Man blir ledsen. Alltså om du och jag kommer samtidigt 

och du får din intervju om uppehållstillstånd men inte jag, alltså det känns inte bra.” 86. 

 

 Under en gruppintervju med asylsökande från olika länder nämndes samma upplevda 

rättvisa: beroende på vilket land som en individ kommer ifrån kan det ta olika lång tid för en 

första intervju med Migrationsverket.  

 

“Syrien får snabbt men Afghanistan måste vänta mycket tid väntat i två år. Ingen intervju 

ingenting. Kanske vänta längre. När kan han gå och lära sig svenska och studera?” 87. 

 

Vidare benämndes i gruppintervjun med asylsökande hur väntan på beslut påverkat dem.  

 

“Dom har ingen motivation. Dom kan inte göra någonting. Dom känner inga. Inga jobb. Min 

country Iran, Afghanistan studera och jobba och här kan jag inte göra någonting. Kanske 

vänta två år tre år vänta och ingenting. Kanske då studera SFI. Efter tre år är det för sent” 
88. 

 

Just väntan visade sig påverka sömnvanorna hos personerna som medverkade i 

gruppintervjun. De beskrev hur de oroade sig mycket och därför hade svårt att sova på 

nätterna. Många valde i intervjuerna att berätta om sin oro eller andras stress över när beslutet 

skulle komma. Flertalet nämner att de var rädda att deras asylärende var bortglömt av        

Migrationsverket. Speciellt de som inte blivit kallade på en första asylintervju efter några 

månader i Sverige. 

 

                                                
86 Ali Reza, f.d. asylsökande, respondent, 2017. 
87 Mohammed, f.d. asylsökande, respondent, 2017. 
88 Ibid. 
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Hassan berättade vid intervjutillfället om vänner på det asylboendet han bott på under sin 

första tid i Sverige. De hade blivit deprimerade efter månaders väntan på beslut om asyl. Från 

början, första tiden i Sverige, höll hans vänner sig sysselsatta och beskrevs ha hopp för 

framtiden. Senare blev de passiva och slutade gå ut från boendet. Det enda som betydde 

något var ett beslut från Migrationsverket och allt annat var meningslöst. “Hassan” berättade 

om hur måendet hos de andra påverkade honom:  

 

“Of course, it affected me. If you harm a piece of tomato all of them will get damaged. So if a 

person not thinking well and if a person starts to be depressed sometimes it can affect the 

others” 89. 

 

Ett flertal respondenter beskrev att de var lyckliga och glada när de kom till Sverige. Efter 

månaders väntan blev dock många passiva och mår dåligt. Många tappade motivationen och 

orkade inte studera svenska eller åka på aktiviteter. De blev lätt försjunkna i tankar kring 

familj och framtiden. 

 

Klimatet i Sverige med kalla, långa vintrar och mörker under större delen av dygnet 

benämner flera respondenter/informanter som en riskfaktor för depression.  

5.2 Boendesituation 

Tom (boendepersonal) talar om att det är brist på lägenheter i Sverige. Det är svårt att flytta 

ut från asylboendet då de fått uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd, det tar lång 

tid innan de får möjlighet att flytta från boendet till egen lägenhet. 

 

Respondenten Hassan berättade om att han bodde på asylboende under asyltiden i ett relativt 

litet rum. Hans rumskamrater kunde bråka ibland även om det inte var vanligt. Flera i hans 

rum mådde inte bra efter månaders väntan på asylbeslut. Rumskompisarna isolera sig men 

Hassan mådde okej. En stor skillnad var till skillnad från hans vänner, att hans familj befann 

sig på boendet. De som inte hade familjen med sig i landet kände mycket stress och oro, 

förklarade Hassan.  

 

Omid berättade att han bodde med många personer från olika länder i ett trångt rum. Ibland 

pågick det konflikter och det kändes inte roligt att komma hem. Situationen var tuff då det 

inte kändes trivsamt att bo där. Men tack vare att alla var från olika länder bidrog det till 

inlärning av det svenska språket och samt att de fick varandra att inte känna sig ensamma.  

 

Carina, som jobbar för Svenska Kyrkan, berättade att när det kom väldigt mycket 

asylsökande till Sverige under 2015 bodde många från början trångt. Nu har det blivit lägre 

beläggning på asylboenden och många boenden håller på att läggas ner. I slutet av 2017 har 

Migrationsverket som mål att ha stängt ner alla asylboenden. Hon beskrev ytterligare att det i 

efter hand funnits möjlighet att bo färre personer i varje rum på asylboendet men att en del 

                                                
89 Hassan, f.d. asylsökande, respondent, 2017. 
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personer inte vill flytta isär eftersom de trivs i varandras sällskap. De asylsökande fick inte 

välja sitt boende utan kunde önska med vilka de ville bo med och var de ville bo vilket 

Migrationsverket tog hänsyn till. Familjer var, utifrån Carina, alltid placerade tillsammans.  

 

Under tiden som intervjuerna ägde rum stängdes många asylboenden ner och samtliga 

asylsökande/flyktingar tvingades flytta. Några fick möjlighet att stanna kvar i samma stad för 

att kunna avsluta sin termin i skolan med hjälp av frivilligorganisationer. De flesta flyttade 

till andra städer eller områden. Främst flyttades de till Migrationsverkets egna boenden 

istället för privata asylboenden. Personalen på ett asylboende berättade att många hade börjat 

sätta sina rötter där de nu bott 1-2 år och tvingades sedan flytta. Vid flytten fick  endast ha 

med sig en väska/person med ägodelar. 

 

Boendepersonal uttrycker att de anser att Migrationsverket saknar respekt genom 

boendeförflyttningarna. Det finns även ekonomiska vinningar med att låta de boende stanna 

kvar. Några flyktingar/asylsökande hade jobb eller gick i skolan. Snart skulle många bli 

arbetsföra och börjar betala skatt. Därför borde kommunen ha ett intresse av att hålla dem 

kvar, ansåg boendepersonalen Per. Personalen på ett av boendena som var på gång att 

avvecklas trodde att Migrationsverket skulle besöka boendet och göra intervjuer med de 

boende när boendet bestämdes för att läggas ned. Detta för ett individuellt tänkande kring 

vart de boende ska flyttas för deras eller familjens bästa. Allt skedde väldigt sent och 

intervjuer med de boende var inte aktuellt. Information gavs i pappersform till varje 

individ/familj om vart de skulle flytta. Per beskriver dagen då Migrationsverket kom på besök 

på boendet i samband med flyttinformation: 

 

“Men vi sa ju de att här bor människor som går i skolan, de har arbete, de har praktik, de 

har aktiviteter precis som du och jag men de sa att nä vi vet hur det här funkar. Så kom de hit 

i förrgår morgon och river av lappar och skriver nummer på och skriver upp listor och så får 

alla vara här i huset och så får var och en komma in och så har de ett papper där det står hit 

ska du flytta och vilket datum samt att de fick bussbiljett, inte en enda fråga om vem är du 

och har du något du är knuten till, de gör inga barnkonsekvensanalyser överhuvudtaget. Om 

man har ett arbete är det bara att säga upp sig” 90. 

5.3 Hälsa under asylprocessen 

Karin, informant från Röda Korset, berättade att vanliga orsaker till att asylsökande söker sig 

till Röda Korset är för samtalsstöd. Samtalen handlar om hot, krigsupplevelser, tortyr, 

våldtäkt och jobbiga upplevelser under flykten till Sverige. Traumabearbetning över tidigare 

händelser var svårt när familjen finns kvar i hemlandet vilket skapar oro. Det försvårar 

behandlingen. En del asylsökande upplever att motivationen att starta ett nytt liv i Sverige är 

låg då de inte vet om familjen i efterhand har möjlighet att komma till Sverige. Ett flertal 

klienter har i samtal med Karin nämnt att första tiden i Sverige ofta upplevs som hoppfullt, 

men allt desto längre de får vänta på ett beslut om de får möjlighet att stanna i Sverige, desto 

                                                
90 Per, boendepersonal, informanter, 2017. 
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mer tär det på dem. Avsaknaden av sysselsättning kan vara förödande för väldigt många, 

speciellt för de som har traumatiska upplevelser med sig. Stress, nedstämdhet och 

passivisering är vanligt förekommande bland de asylsökande. Oron för avslag och i de fall 

där asylsökande fått avslag är en bidragande orsak till ohälsa, förklarar Karin vidare. 

 

Inom migrationsrelaterad stress benämns brist på makt vara en hög stressfaktor. Asylsökande 

saknar makt över sitt beslut vilket ökar stressnivån. Brist på makt ökar i sin tur risken för 

passivisering. En lång asylväntan skapar ofta långvariga stresstillstånd, vilket även tidigare 

forskning bekräftar91. Samtliga respondenterna i vår undersökning, både de som väntade på 

besked och de som redan fått asyl, nämnde begreppet stress under den del av intervjun som 

behandlade asylprocessen. 

 

Resultat och tidigare forskning beskriver sysselsättning som en bidragande orsak till god 

hälsa. De asylsökande som sysselsätter sig sätts i en kontext med andra människor. 

Samhörighet och att känna sig utmanad av en uppgift förstärker känslan av sammanhang 

(KASAM)92. I väntan på beslut anser några av de intervjuade asylsökande att allt annat är 

oväsentligt än just själva asylbeslutet, allt annat är meningslöst93. En komponent i KASAM är 

meningsfullhet vilket är en bristvara i dessa fall. Med en bristande begriplighet hur saker sker 

och fungerar i mottagarlandet. Med bristande nätverk och kontakter med människor är det 

svårt att ta kontroll över sitt eget liv och mående, alltså en bristande hanterbarhet.  

 

Vårt resultat och tidigare forskning visar att migrationsrelaterad stress har ett samband med 

sekundära stressfaktorer som:  

 

En lång tid i väntan på uppehållstillstånd, irrelevanta arbetsuppgifter, arbetslöshet och 

passivitet är ytterligare sekundära stressfaktorer94. 

5.4 Aktiviteter  

Informanten Carina beskrev om svenska kyrkans möjligheter till stöd och hjälpinsatser för 

asylsökande. Hon talade om att Svenska kyrkan erbjuder aktiviteter för asylsökande i syfte 

till sysselsättning. Aktiviteterna kostar inte och är frivilliga att gå på. Flera av aktiviteterna är 

anordnade så att de asylsökande själva tar ansvar att bedriva aktiviteten. En dag i veckan 

bedriver de asylsökande ett café som Svenska kyrkan står som ansvarig till. De yrkesaktiva i 

hjälporganisationen ser att det stärker de asylsökande att ta ansvar. Det är gott för hälsan, att 

få känna sig viktig samt att få lära känna sig själv. Viktigast av allt är att få vara i ett 

sammanhang. På caféet är alla välkomna (svenskar som asylsökande) och där delas det ut 

gratis fika samt spelas spel. I caféet under specifika tider sätts olika teman för samhällsfrågor 

upp, för diskussion, vilket ger möjlighet för asylsökare och svenskar att interagera med 

varandra. Ett exempel på samtalsämne kan vara högtider i olika kulturer som finns i 

                                                
91 Bennett & Morrison, 2016, 358. 
92 (Egilson, Ingvarsson & Skaptadottir, 2016, 3-6) (Hartley & Fleay, 2015, 8-9). 
93 Ibid 
94 Ibid 



29 
 

respektive hemländer och i Sverige. Frivillighetsorganisationen ser träffarna som en viktig 

möjlighet att lära sig svenska. Vid lov försöker organisationen anordna aktiviteter, eftersom 

det annars är många barn som går sysslolösa. 

 

Under vinterhalvåret anordnas aktiviteter av Svenska kyrkan där vuxna och barn får tillgång 

till skidor, pulka och skoter. Svenska kyrkan tar in cyklar som människor skänker så de 

asylsökande kan cykla. Mycket handlar om att de asylsökande skall göra det själva samt ta 

föräldraansvar. En del asylsökande arbetar med att laga och meka med skänkta cyklar. Andra 

aktiviteter såsom att åka till second hand, pimpla, virka, sticka samt sy symaskin anordnas. 

Organisationen försöker delge information som är viktig för hälsan såsom: Solljus, luft samt 

andra basbehov.  

5.5 Tillgångar och stöd på asylboenden 

Boendepersonal berättade att de asylsökande själva står för bussbiljett. På ett av boendena 

betalade boendet bussbiljetter. De asylsökande har 24 kr i dagersättning. Pengarna skall täcka 

alla kostnader förutom till mat, medicin och läkarbesök. De asylsökande blir beviljade resor 

till Migrationsverket om en person har ärende där. I särskilda fall beviljas vinterkläder. Vissa 

asylboenden är placerade med bussförbindelser som går ett fåtal gånger per dag. En familj 

berättade att det kostade mycket pengar att åka till staden för att söka jobb. Pappan i familjen 

berättade vidare att bristande svenska gjorde arbetssökandet ännu svårare. Det skapar 

svårigheter att delta i aktiviteter längre bort. 

 

Ett boende betalade för att asylsökande kunde läsa SFI medan andra boenden hade tillgång 

till svenska studier via frivilliga studieförbund. Tillgängligheten till utbildning visade sig 

variera beroende på bussförbindelser och placeringen på asylboendet/annat boende. 

Asylboendet som gav de boende möjlighet till SFI svenskundervisning hade förutom detta 

även annan svenskundervisning upp till 2 dagar i veckan. Samtliga asylsökande som 

intervjuades för studien önskade mer praktik, mer kontinuerlig svenskundervisning och fler 

aktiviteter i övrigt, trots att många tidvis upplevde det svårt att fullfölja. 

5.6 Mål och systematik för stödinsatser 

Svenska kyrkan vill uppmuntra de asylsökande att få vattenvana för att minska chansen till 

drunkningsolyckor. Att simma kan även bidra till godare hälsa för de asylsökande. De har 

även motivationsstöd i att sluta röka, stöd kring sömnvanor samt information kring hur 

sociala kontakter kan inverka på hälsan. Organisationen trycker affischer och 

informationsblad om framtida aktiviteter. Affischerna och informationsbladen översätts till de 

språk som det finns ett behov utav. Svenska kyrkan har ett samarbete med flykting boendets 

personal som informerar de boende eller så kommer frivillig personal från kyrkan och 

informerar. Svenska kyrkan använder sig ibland av kommunikatörer för att informera vid 

behov. Kommunen har tillsatt kommunikatörerna trots att de enligt lag inte har skyldighet till 

detta. 
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Många asylsökande har behov av samtalsstöd. Svenska kyrkan ser till att de asylsökande i 

samtal blir lyssnade och inte skall behöva känna sig ensamma, ibland är det lämpligt att hålla 

handen om den asylsökande. Präst samt annan personal inom Svenska kyrkan har hand om 

samtal med de nyanlända. De jobbigaste samtalen handlar om utvisning då känslor av 

hopplöshet och panik kan uppkomma beskriver en yrkesaktiv inom Svenska kyrkan. 

 

“Och såklart försöker man hitta ett sätt att hjälpa dom, stötta dom. Överklaga, ta kontakt. 

Men många gånger så är det svårt alltså speciellt nu med de senaste asylreglerna” 95. 

 

Det stöd och aktiviteter som finns tillgängliga för asylsökande genom Svenska kyrkan 

förklarade Carina syns hur de inverkar på de asylsökandes mående positivt. Just att vara i ett 

sammanhang, få känna sig viktig samt att få känna att en bidrar till samhället är en viktig 

grund för välmående. Ett antal har nämnt att det är roligt att de får sysselsättning under 

dagarna och att deras röst blir hörd, att de får chans att komma med förslag på aktiviteter som 

Svenska kyrkan kan hålla i. 

 

Tanken är att det ska finnas aktiviteter för varje dag där de asylsökande kan välja att delta. En 

hel del uttrycker att de vill arbeta så att de kan skicka hem pengar till sina familjer, men det är 

givetvis svårt som asylsökande eftersom det enligt lag inte är tillåtet att arbeta innan en 

person har uppehållstillstånd, samt att språket är en begränsning i många fall. Flera 

asylsökande vill träffa svenskar och öka sin förståelse för det svenska samhället. De 

asylsökande har enligt yrkesaktiva från Svenska kyrkan behov att lära känna svenskar som 

humaniserar dem och ser dem som individer och inte som just bara Asylsökande, genom att 

till exempel intressera sig för deras intressen. Därför har Svenska kyrkan ordnat tidvis 

internationella middagar där de asylsökande får laga mat och bjuda till alla som är 

intresserade, beskriver Carina. 

 

Vad gäller familjeåterförening så har Svenska kyrkan inte möjlighet att gå in med 

ekonomiska medel som stöd. De kan dock vara ett stöd i familjeåterförening ärenden både 

informativt och känslomässigt.  Ett flertal som vänder sig till Svenska kyrkan för stöd finner 

att tron på gud ger ett slags hopp vilket vidare bidrar till ett meningsskapande. Enligt 

organisationen själva, berättar Carina, är alla välkomna oavsett religion tro och i aktiviteterna 

märks det inte att det är en kristen organisation som håller i aktiviteterna. Endast på söndagar 

blir personer tillfrågade om de vill delta i gudstjänst. 

“Aktiviteterna vi anordnar gör vi inte i Jesu namn utan vi är bara medmänniskor” 96. 

 

Alla ska vara välkomna. Inom vissa aktiviteter har de haft dialog om religion för att motverka 

förutfattade meningar kring främst islam och kristendom. 

 

Karin, från organisationen Röda Korset berättar om sina upplevelser med asylsökande och 

vilka stöd och hjälpinsatser organisationen erbjuder. Röda Korset kan hjälpa med stöd i 

                                                
95 Carina, Svenska kyrkan, informant, 2017. 
96 Carina, Svenska kyrkan, informant, 2017. 
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återvändande till hemlandet vid ett avvisande, information om asylprocessen, rådgivning i 

asylärenden eller vid traumabearbetning.  

5.7 Samtalsstöd 

Den frivilliga organisationen Röda korset har främst psykologisk behandling men också 

fysioterapeuter de erbjuder till asylsökande för kroppsliga besvär. De som arbetar med 

samtalsstöd inom Röda Korset anser att det är svårt att få de som söker stöd helt 

symptomfria. De asylsökande lever under osäkerhet, de vet inte om de får stanna i Sverige 

och många har familj på annat håll. Det gör det därför svårare att genomföra en behandling 

även om måendet helt klart förbättras. Vid behov finns det telefontolk. Tolkomaten kallas det 

när man via videolänk ser och hör tolken. Att tolken både syns och kan höras visar sig vara 

uppskattat, det gör att tolkarna ser även hur saker som sägs under samtalet påverkar den 

individ som tolkas för. Vid tysta stunder i samtalet, som ibland kan behövas, kan tolken förstå 

sammanhanget och varför tystnad uppstått. I syfte till bekvämlighet brukar det beställas vid 

upprepade samtal med samma klient samma tolk om tolken skött tolkandet bra i första 

samtalet. Många behandlingar avbryts i samband med att de asylsökande får avslag eller 

flyttar/flyttas till andra orter. Traumabearbetning är mer svårhanterligt och tar lång tid att 

behandla och vissa människor har trauma hela livet. I vår undersökning framkom det att en 

del asylsökande/flyktingarna haft traumatiska upplevelser från flykten, men de ville helst inte 

gå för djupt in på det vid intervjutillfällena. Detta respekterade vi givetvis och därmed kunde 

vi inte heller få veta om de sökt eller fått hjälp att bearbeta sina upplevelser. 

5.8 Information och asylbeslut  

Föräldrar i familjer som söker uppehållstillstånd tenderar att oroa sig mycket över barnens 

framtid om de får ett negativt beslut. En barnfamilj berättade att de under asylprocessen var 

stressade och oroliga över att Migrationsverket skulle ge ett avslagsbeslut och att de skulle få 

åka hem. Om de skickades tillbaka till Afghanistan visste de inte vad de skulle ta sig till. De 

upplevde det som omöjligt att åka tillbaka. I Sverige kände de sig tryggare och sov därför 

bättre. 

 

Ett fåtal av respondenter hade fått ett preliminärbesked i förväg att de skulle få 

uppehållstillstånd när de kom till Sverige, vilket skapade trygghet. Beroende på vilket land 

man som asylsökande kommer ifrån kan man ha en föraning om man kommer att ha lättare 

att få uppehållstillstånd eller inte, menar Amir. Detta kan skapa en känsla av orättvisa. 

 

I intervjuerna benämner samtliga asylsökande/f.d. asylsökande att de inte hade tillräckligt 

med information om samhället och sin egen asylprocess. Migrationsverket skickar ut all sin 

skriftliga beslutsinformation om asyl på svenska, beskrev informanter och respondenter. Inte 

alla asylsökande förstår beslutet angående asyl vilket är frustrerande och jobbigt. Beslutet 

skickas via brev först på svenska och sedan kallas de asylsökande på en formell 

informationsträff hos Migrationsverket om ett delgivande av beslutet. Mycket information 

delgavs på en gång vilket gjorde det svårt att ta in allt, påstår flera f.d. asylsökande under 

intervjutillfällena.  
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Boendepersonal på asylboende berättade om första mötet med Migrationsverket om 

rättigheter och skyldigheter i Sverige som asylsökande hade. Mer än så är Migrationsverket 

inte skyldiga att delge. Migrationsverket har en informationsträff, men en asylsökande 

behöver höra informationen i etapper och över längre tid, menar boendepersonal i 

gruppintervju. Personal på asylboendet tar ansvar för att informera om hur det svenska 

samhället fungerar samt vilka normer och oskrivna regler som finns här. Ingen har 

huvudansvar och ser till att få jobbet gjort, utan som vuxen asylsökande förväntas man ta reda 

på mycket själv. Amir berättar om första dagen hen kom till asylboendet. 

 

“De visade oss från början när vi kom hit här ligger Willys och här ligger de men de är svårt 

och förstå när man kommer, vi fick en karta men vi kunde inte läsa karta så det var svårt men 

sen fick vi hjälp av en landsman97   

 

Personalen på boendet förväntade sig att de asylsökande skulle kunna hitta tillbaka med hjälp 

av kartan. Faktum var att de inte hade någon tidigare erfarenhet av att läsa kartor. Amir 

berättar att asylboendet inte informerade om aktiviteter och när det var dags för att flytta 

kunde inte personalen besvara var de skulle om två dagar.  

På ett boende hade de inte tillgång till telefontolk vilket bidrog till att det var svårare att 

informera de boende. Information på annat språk än svenska och engelska om olika 

aktiviteter eller hur busskort och sjukvård fungerar skapar begränsningar. Amir berättade att 

han inte fick fullständig information och tvättstugan. I Sverige är en tid punktlig, men i 

många andra länder är den mer flytande. På grund av informationsbrist skapar detta problem. 

Basinformation om hur samhället fungerar i Sverige visade sig vara svår för boendepersonal 

att förmedla utan tolk.  

 

Svenskundervisning får inte de som kommer till Sverige inte förens de fått uppehållstillstånd. 

Samhällsintroduktion ingår ibland i SFI (svenska för invandrare) men då har de fått till sig 

denna information på annat sätt. Linus, som ingår i personalgruppen, berättar att få 

asylsökande förstår och inser att språket är nyckeln till allt. Han menar att väntetiden inte är 

det största problemet utan framför allt bristen på information. Information är medel 

handlingsutrymme och skapar trygghet, alltså ju mer vi vet om saker och ting ju mer 

valmöjlighet har vi att agera. Information från Migrationsverket, kommun och landsting är 

väsentlig och korrekt, men når inte ut till de asylsökande. Asylsökande informerar varandra 

vilket kan leda till förvanskning av informationen.  

 

5.9 Rättigheter och medvetenhet 

Respondenterna har berättat om introduktionen de fått från Migrationsverket under deras 

första dagar efter ankomst till landet gällande asylsökandes rättigheter och skyldigheter. 

Gemensamt för deras berättelser är hur introduktionerna oftast bestod av information för ett 

                                                
97 Amir, 2017 
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flertal asylsökande tillsammans som kommer från samma land. Informationen nämndes även 

vara rätt kort och tydlig men mer information hade önskats från de asylsökande. Gemensamt 

från intervjuerna var även att den befintliga informationen de fick var lätt att glömma bort. 

De önskade mer information om det svenska samhället under den här informationsträffen. De 

flesta nämner att de saknade kunskap om vilka rättigheter de har när de kommer till Sverige. 

Hälften av respondenterna i intervjuerna ansåg att de fått tillräckligt med information och 

visste hur de kunde hämta mer information från Migrationsverket. 

 

“När jag kom till Sverige hade vi en informationsdag vilken va bara en timme de va tre 

personer plus en handläggare man sitter tillsammans med de handlade mest om lagar och 

rättigheter handlade inte om hälsa, kläder eller något annat en timme information på 

Migrationsverket. Men sen när man börjar SFI då har man mer information vi hade 

samhällskunskap på modersmål en gång varannan vecka på en halv dag” 98. 

 

Amir uttryckte även att det var bra att han fått informationen under SFI men att han även ville 

ha det tidigare. En del av respondenterna ville ha kontinuerlig information om det svenska 

samhället och om olika lagar eftersom det var just svårt att ta in all information på en gång. I 

en av gruppintervjuerna med respondenter uttryckte de att de inte ville vara till besvär och 

nickade och sa att de förstod när de mottagit information hos Migrationsverket när de 

egentligen inte förstått allt.  

 

Resultatet visar alltså på att asylsökande inte alltid är medvetna om sina rättigheter. 

Informationsbrist är länkat till att ingen riktigt tar ansvaret för att informera om deras 

rättigheter eller skyldigheter. Vid Migrationsverkets första möte med de asylsökande delgivs 

information kring migrationsprocessen, men ett flertal nämner då att informationen var alltför 

kortfattad eller att de asylsökande glömde bort stora delar. De asylsökande glömde mycket på 

grund av många intryck och känslor vid ankomst till Sverige. Brist på information eller 

okunskap om olika system i Sverige orsaka stress. Höga förväntningar som krockar med de 

asylsökandes upplevda erfarenheter av Sverige i form av att de känner sig besvikna, är en 

annan potentiell primär stressfaktor99. 

5.10 Frånvaro av anhöriga 

De flesta respondenter kom till Sverige själva utan familj. Samtliga kommer från länder i 

konflikt eller krig. En del av dem hade kontinuerlig kontakt med sin familj. De pratade ett 

flertal gånger per månad med familjen under asyltiden. Andra hade inte möjlighet att prata 

med sin familj på grund av bristande kommunikationsmöjligheter. Områden där familjen bor 

i hemlandet saknar sporadiskt eller konstant internet och telefonkontakt. Carina beskrev att 

personer från Syrien sett via nyheter eller Facebook att en bomb sprängt eller annan händelse 

skett i området där familjen bor. De kan ibland få tag på sina anhöriga direkt vilket är 

lugnande. Andra gånger tar det tid innan de får kontakt vilket skapar oro och ångest.  

                                                
98 Amir, f.d. asylsökande, respondent, 2017.  

 
99 Ekblad & Roth (2009, refererad i Theorell, 2012, 250). 
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Ali Reza beskriver att en bra dag är när en från familjen ringer. Från en gruppintervju 

beskriver Mohsen att han behöver distrahera sig genom fotboll och andra aktiviteter för att 

inte tänka på sin familj. Alla beskriver familjen som viktig, när de är kvar i ett land av 

konflikt och många beskriver det sammanknippat med känslor av stress. 
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Kap 6 

Diskussion 

6.1 Psykisk hälsa hos asylsökande och asylprocessens systempåverkan 

 

Under asylprocessen upplevde de som väntat en kortare period på beslut om asyl att måendet 

inte försämrades påtagligt. Detta speciellt då de fått ett preliminärt besked om 

uppehållstillstånd tidigt efter ankomst till Sverige. De som väntat på beslut om asyl längre 

påverkas betydligt mer. De upplevde det svårt att upprätthålla motivation, sysselsätta sig och 

mådde därför betydligt sämre.  

 

Asylsökande är i en situation där tryggheten är väldigt ostabil och fokus för motivation till att 

lära sig ett nytt språk och knyta sig an nya kontakter kan tänka sig bli svåruppnåeligt. Trots 

aktivitetsdeltagande och generell sysselsättning så tror vi att motivationen angående att 

integreras in i samhället går närmare botten desto längre tiden går innan asylbesked. Systemet 

som det ser ut i dagsläget för att söka asyl i Sverige är både ur ett hälsoperspektiv och 

ekonomiskt perspektiv inte tillräckligt. En väntan på asylbeslut är problematisk, desto fortare 

en skulle kunna delges av ett beslut, desto snabbare skulle integration i samhället gå för de 

som får stanna. Motivation till språkinlärning skulle bli större och arbetskraft som bidrar till 

vårt samhälle snabbare skulle ökas vilket innebär att fler bidrog till skattebetalning. En kan 

undra över varför systemet inte ändrats så väntetiden minskas och hur lång tid denna 

förändring skulle ta och vilka resurser som skulle krävas. Oförståelse för systemet för asyl, 

hur systemet faktiskt fungerar och varför det fungerar som det gör bildar känslor av orättvisa. 

Systemet påverkar just måendet för de asylsökande genom de lagar och system som är 

kopplade till migrationsprocessen. Till exempel tror vi utifrån våra forskningsresultat och 

tidigare forskning att kontinuerlig information i samband med svenskundervisning skulle 

förbättrat måendet och inlärningen hos asylsökande. 

 

På Märsta förvaringsenhet väntar personer mot sin vilja att bli tillbakaskickade till det land 

där de har medborgarskap. I tidigare forskning kände asylsökande mindervärde och upplevde 

att ingen brydde sig om dem samt att de blev dåligt behandlade100. Samma känslor uppkom 

under Migrationsverkets boendeomflyttningar som pågick under tiden intervjuerna med 

asylsökande och boendepersonal ägde rum, just känslan av maktlöshet. I vår studie visade det 

sig att vänner och kontakt med familj från hemkulturen samt kontakter och nära relationer 

med personer från kulturen i det nya landet ökar välbefinnandet. Det tar dock tid att bygga 

upp ett personligt nätverk. Att bli flyttad på skapar otrygghet och vi anser att asylsökande 

förlorar mycket av det som blivit uppbyggt på en plats. Integrationsprocessen blir i många 

fall också långsammare om det nya boendet skapar mindre möjligheter och förutsättningar för 

individen. Reaktionerna kan tänka sig skulle ha blivit större från omgivningen om 

Barnfamiljer i Sverige av någon orsak hade varit tvungna att flytta på sig från en stad till en 

                                                
100 Khosravi, 2009, 46. 
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annan och behöva få en ny livsstart. I de tankarna återkommer vi till känslor av orättvisa, som 

ofta kommer upp i höjd med funderingar kring hur asylprocessen fungerar i Sverige. 

6.2 Frivilligorganisationerna 

Frivilligorganisationerna har alla sin egen värdegrund. De tar egna initiativ och sätter fokus 

på olika saker. Tillgängligheten till dessa organisationer varierar också. Frågan kan ställas om 

vi ska förvänta oss att frivillighetsorganisation gör en del socialt arbete eller om myndigheter 

bör ta mer ansvar för de asylsökande. Enligt samtliga respondenter är 

frivillighetsorganisationerna viktiga för välbefinnandet för de asylsökande. Enligt resultat 

finns det behov av frivillighetsorganisationer och myndigheter i Sverige med liknande stöd. 

Tillvägagångssätten varierar mellan frivilligorganisationerna av de vi har fått information om, 

men gemensamt för dem är att de önskar erbjuda gemenskap och delaktighet. Frågan är dock 

om dessa organisationer kan ge tillräckligt stöd till de asylsökande? Frivilligarbetare har inte 

alltid kvalificerad utbildning för att möta asylsökande som kan ha befunnit sig i utsatta 

situationer. 

6.3 Intervju med asylsökande och flyktingar som målgrupp 

Att intervjua flyktingar är både känsligt och svårt. Det är något som vi nu själva har fått 

praktisk erfarenhet av. De respondenter som vi har intervjuat har från vår förståelse varit 

tvungna att fly från sina hemländer och resan till Sverige har inte varit lätt. Att intervjua 

denna målgrupp kräver därför mycket inkännande. Människor reagerar olika och upplever 

frågeställningar och diskussioner mycket individuellt, då bland annat deras erfarenheter, 

tankar och förförståelse skiljer sig åt, tänker vi. Att intervjua asylsökande som ännu inte har 

fått besked om de får stanna i Sverige har varit svårt. I våra intervjuer med dessa 

respondenter var det därför mycket viktigt för oss att inte skapa en intervjusituation som på 

något sätt kunde påverka deras hälsa negativt. Vi var därför mycket noga med att informera 

varje respondent om intervjuns tänka upplägg och innehåll. När vi formulerade 

intervjuguiden gjorde vi det med fokus på denna målgrupps sårbara situation. De känslor som 

våra intervjufrågor väckte hos respondenterna uppfattades vara hanterbara. Det vi också såg 

hos våra intervjupersoner och som vi önskar lyfta fram avslutningsvis, var ett starkt 

engagemang att få berätta och få bli lyssnade på. Det stärkte oss i vår uppfattning att detta är 

ett viktigt forskningsfält för fler studier i syfte att förbättra Sveriges mottagande av 

asylsökande. 
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Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Informationsbrevet är i tre versioner: engelska för respondenter, svenska för respondenter och 

svenska för informanter. Vi finner dock inte syfte med att använda alla tre som bilagor i 

studien och har därför endast med: engelska för respondenter.  

 

 

Researchpersoninformation and informed consent  

 

 

Headline Comment 

 

 

1. Backround and purpose? Purpose with the study is to investigate the time during 

the asylum process, illustrate asylumseekers 

healthrights and how the asylum process can be 

experienced out of a psychosocial perspective oriented 

to stress.  

  

2. Inquiry of participant?  You who has been asked to participate in an interview 

has earlier been in a asylum process and have 

experiences how that time was. We want to ask about 

you about that time and how your situation was. 

  

3. Setup for the Interviews? 

 

We will reserve a time and place by telephone or 

email. The interview will take 30 minutes-2 hours. The 

interview will be recorded in sound och then listened 

to and then written to textform. After that the interview 

is decoded which means that nothing in the material is 

gonna connect you to the material personally.   

  

  

4. Which risk is there? You can have traumatic experiences  of the 

asylumtime that could affect your well being in a bad 

way. If you are aware that the risk is very high for that 

to happen we ask you to decline the interview.    

  

6. Usefullness of research? We want to illustrate aspects of a grownup in an 

asylumprocess is involved within.  

  

7. Management                             

of data and confidentiality? 

In the research the interviewmaterial about you is 

transferred to computers. We as scientists are 

personally responsible to following law:  

personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och 

personuppgiftsförordningen (1998:1191).  

 

The goal with processing the interviewmaterial is to 

extract valuable information for the research.  
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(After the research has been published, the 

interviewmaterial that is not included in the published 

research will be deleted and all other material that you 

have given us).  

  

Only the three responsible down below will take part 

in the you are leaving from the interview as a whole.  

  

8. How do I acquire information 

about the research?  

If you after the interview or before the research has 

been published want to take part in your own 

interviewmaterial and our analysis of it you have the 

right to acquire it.  

 

If you want to change in the interviewmaterial after the 

interview you have the right to the point and not further 

after we have started analyze and putting together 

results. 

  

Before we start to analyze the interview you have the 

right to take back the interviewmaterial or order to 

have it deleted. 

  

  

9. Voluntariness  The interview is voluntary and you have at any time, 

without certain reason, the right to cancel the 

interview. 

  

10. Persons responsible We who are responsible for the research:  

 

Maincontactperson 

 

Hampus Oresten 

Phonenumber: +46720486468 

Email: hampusoresten@hotmail.com 

 

Secondary contactperson 

 

Mira Goldman  

Mail: miragoldman@hotmail.com 

  

 

 

Mentor 

 

Eva Wikström   

 

11. Additional information If you have any additional questions: don’t hesitate to 

contact us. Additional information is given before the 

interview starts by word and formal consent is 

demanded before we can start the interview.  

  
 

mailto:hampusoresten@hotmail.com
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Informed consent 

-I confirm that I got this written information and other information by word about the research.  

-I give my consent to participate in the research and know that my participation is voluntary.  

-I am aware that I can at any time without explanation cancel my participation to the point 

and no further when the interview material has started being analyzed.   

-I allow that my personal information is registered and throught the information that I have 

taken part of is stored on computers to the point when the researched is published.    

- I am aware that I have the opportunity without explanation can avoid  answering a 

question.  

 

 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Date  The interviewpersons signature Printed name 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Intervjuguiden är avkodad och många frågor är därmed borttagna. Intervjuguiden har 

förändrats under tiden allteftersom som intervjuer ägt rum. Det är därför inte alltid frågorna 

vi använt oss av intervjuguiden i bilaga 2. Det är för att bättre passa frågorna efter den 

specifika respondenten/informanten.  

 

Intervjuguide för Examensarbete Hampus och Mira:  

 

Upplägg inför intervju:  

• Allmänt frågor lätta upp stämningen 

• Sekretess etiska principer 

Intervjuguide för personer  

Rättigheter inom asylprocessen: 

• Hur pass tror du att asylsökande känner till sina rättigheter? 

• Hur väljer ni att förmedla information för de asylsökande om deras rättigheter 

gällande asylprocessen? 
Hälsa: 

• Hur upplever ni asylsökandes hälsa påverkas av processen? 
Migrationsverket 

• Vilka områden anser du Migrationsverket sköter bäst inom sitt arbetsområde och vad 

fungerar mindre bra? 
• Vad tror ni kan vara anledningar till att många flyktingar ser asylprocessen som 

bristfällig, vad skulle kunna reformeras inom processen? 
Vardag: 

• Hur tror ni att asylprocessen kan påverka en asylsökandes vardag? 
 

Intervjuguide för personer inom Röda korset och Svenska kyrkan: 

• Insatser Röda korset 
• Vad har ni att erbjuda för asylsökande flyktingar? 

Aktiviteter 
• Vilka aktiviteter erbjuder ni asylsökande? 
• Upplever ni att de asylsökande återkommer till era erbjudanden av aktiviteter? 
• Vad upplevs de anse om aktiviteterna? 
• Hur förmedlar ni information om tillgång till aktiviteter för de asylsökande? 

 

Vardag 
• Vad tror du skulle kunna vara en anledning till att många flyktingar under asylprocess 

i Sverige ser asyltiden som bristfällig och tror du att det finns något som skulle kunna 

göras åt det? 
 

Berätta om din yrkesroll 
 

• Vad är viktigt i ditt bemötande med en asylsökande?  
• Har ni tolk? Hur fungerar det?  
• Hur påverkar en lång väntan en asylsökandes mående?  
• Hur väljer ni att förmedla information för de asylsökande om deras rättigheter 

gällande asylprocessen? 


