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Sammanfattning  

Denna uppsats hade som övergripande syfte att undersöka hur asylsökande upplever 

asylprocessen. Vi valde följande frågeställningar som komplement till vår forskningsfråga: 

Hur upplever de asylsökande sin situation i väntan på beslut? Hur upplever de mottagandet i 

Sverige? Hur ser de på integration? Insamlingen av material har gjorts genom kvalitativa 

intervjuer med åtta utvalda personer varav resultatet och analysen grundar sig på material från 

sju intervjuer då en av intervjuerna kom att räknas som bortfall.   

 

Tidigare forskning visar att asylprocessen kan ha negativ inverkan på individers hälsa och 

bidra till en känsla av utanförskap. Asylprocessen är ofta en lång och utdragen process och 

genom att intervjua personer som upplevt hur det är att vänta på asyl har det framkommit 

gemensamma svårigheter kopplat till språk, sysselsättning och sociala nätverk. Vi har använt 

oss av Durkheims teorier om organisk solidaritet och menar att asylsökandes upplevelser av 

asylprocessen är ett klassiskt exempel på anomi.  

 

Resultatet visade att intervjupersonerna hade en övergripande negativ upplevelse av 

asylprocessen. Alla intervjuer vittnade om en känsla av att stå utanför samhället, något som 

ofta var kopplat till att de under asylprocessen varken fick jobba eller studera på SFI. Många 

uttryckte en besvikelse över att samhället inte verkade möta dessa behov. Slutligen fann vi 

gemensamt för alla att språk, sysselsättning och ett starkt socialt kontaktnät är grunden till god 

integration i samhället samt att alla upplevde en stor frustration över att varken få komma in i 

arbetslivet eller få undervisning i språket innan beslut om uppehållstillstånd. Vi drar slutsatsen 

att det finns mycket som kan göras för att förbättra asylsökandes situation i väntan på 

uppehållstillstånd.  
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1. Inledning 

Ovisshet är en känsla som asylsökande i Sverige måste leva med på daglig basis. Väntan på 

uppehållstillstånd gör att framtiden blir ett osäkert kort då dessa människor tvingas leva i 

limbo på obestämd tid. Detta lämnar många i en känsla av avskildhet från det samhälle som 

de längtar efter att vara en del av.  Forskning visar att asylprocessen kan har negativ inverkan 

på individers psykiska hälsa (Lindgren et al., 2012) liksom deras upplevelse av att höra till ett 

samhälle (Wigg, 2008). Då deras ärende slussas genom systemet, ofta under obestämd tid, blir 

planering av ett liv eller framtid nästan omöjlig (Brekke, 2010). 

 

Enligt Riksrevisionen (2015) anlände mer än 163 000 asylsökande under 2015 vilket var det 

högsta antalet under ett år sedan andra världskriget. Granskning visar att beredskapen brast i 

vissa avseenden då bland annat Migrationsverket och övriga myndigheter inte var tränade i att 

samverka under rådande omständigheter som en så komplex händelse som flyktingsituationen 

utgjorde. Med bakgrund av detta ville vi undersöka hur asylsökande upplever sin vardag i 

väntan på uppehållstillstånd då denna väntan skapar en permanent känsla av ovisshet som 

påverkar integrationen och känslan av att höra till ett samhälle.  

 

Resultatet har kopplats till Durkheims teori om organisk solidaritet och anomi (Boglind et al., 

2014) och vi menar att asylsökandes upplevelse av asylprocessen är ett klassiskt exempel på 

anomi.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer få en bättre förståelse för 

hur de asylsökande upplever asylprocessen. För att bringa klarhet i detta har vi använt oss av 

följande underfrågor.  

 

 Hur upplever de asylsökande sin situation i väntan på beslut? 

 Hur upplever de mottagandet i Sverige? 

 Hur ser de på integration? 
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1.2 Avgränsning 

Denna studie är begränsad till att undersöka hur asylsökande upplever asylprocessen och 

därför har vi behövt göra ett antal praktiska och teoretiska avgränsningar. Av tidsmässiga skäl 

valde vi att intervjua personer som bodde i Stockholmsområdet då ingen av oss hade tillgång 

till bil. Vi valde att fokusera på gruppen asylsökande men gjorde ingen avgränsning vad gäller 

kön, ålder eller ursprungsland. Under resultatanalysen har vi utgått från ett specifikt teoretiskt 

ramverk och sedan kopplat det till vår frågeställning. Vi är väl medvetna om att studiens 

utformning skulle ha sett annorlunda ut om vi hade utgått från andra teoretiska 

perspektiv. 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsens första del utgör en redovisning av teori och tidigare forskning. De valda teorierna 

som vi använt oss av är Durkheims teori om organisk solidaritet och anomi. Vad gäller 

tidigare forskning inom området har vi valt att fokusera på tre komponenter som är av 

betydelse när man söker asyl i ett nytt land. Dessa är “psykisk ohälsa”, “språkets betydelse” 

och “identitet och socialt liv”. Uppsatsens andra del består av en genomgång av metoden och 

dess relevans i form av validitet och reliabilitet. Här redovisas även forskningsetiska 

principer, tillvägagångssätt och hur vi tänkt kring urval och deltagare i studien. Vi inkluderar 

också ett reflexivt avsnitt där vi bland annat diskuterar förförståelsens eventuella påverkan. I 

den sista delen presenteras resultatet av materialet som sedan mynnar ut i en diskussion.  

 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som utgör grunden för uppsatsens 

analys. Här presenteras teoretiska perspektiv, begrepp och tidigare forskning som är relevant 

för denna uppsats.  
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2.1 Mekanisk/Organisk solidaritet  

Durkheim menar att den mänskliga historien kan studeras som en utveckling från ett 

förmodernt samhälle till ett modern samhälle och han delar upp dessa två tidsepoker i 

mekanisk och organisk solidaritet (Månsson, 2015). I mekanisk solidaritet framträder 

samhället som en mer eller mindre organiserad gemenskap av värderingar och 

trosuppfattningar. Det karakteriseras av ett kollektiv med starka band mellan 

samhällsmedlemmarna vilket också kräver individens underkastelse. I organisk solidaritet 

framträder samhället som ett system av olika specialiserade funktioner och hålls samman 

genom arbetsdelning (Ibid.). Arbetsdelning skapar ett ömsesidigt beroende mellan samhällets 

medborgare och bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen. För att tydliggöra detta 

liknar Durkheim samhället vid organen i en organism där alla är beroende av varandras 

funktion för att överleva (Østerberg, 1996). En organisk samhällsform skapar förutsättningar 

till ett mer individualistisk samhälle och individen får utrymme att tänka fritt, utanför 

kollektivet (Boglind et al., 2014). Skiftningen från en mekanisk till en organisk samhällsform 

är dock inte helt oproblematisk. Nedan introduceras Durkheims mest centrala begrepp som 

sammanfattar de följder som drabbar individen när normer och moralregler inte är lika tydliga 

(Østerberg, 1996). 

2.2 Anomi 

Begreppet anomi symboliserar både ett samhällstillstånd och ett tillstånd för individen. Det är 

en central del i Durkheims tänkande och bygger på principen att samhällets mentala tillstånd 

överförs på individen (Østerberg, 1996). Anomi är detsamma som frånvaro av eller 

upplösning av normer. Enligt Durkheim mår individer bäst i miljöer där det finns tydliga 

normer och han menar att avsaknaden av dessa gör individer olyckliga. Durkheim betraktade 

anomi som ett resultat av disproportionen mellan människors önskningar och deras 

möjligheter att uppfylla dem (Østerberg, 1996). Anomi är således härlett ur sambandet mellan 

bristfälliga sociala regleringar och kontroll av individer. Konsekvensen blir att individer har 

svårt att orientera sig i en miljö av hastiga förändringar och där traditionella normer förändras 

(Østerberg, 1996). I en organisk solidaritet präglas samhället av flera relationer och individer 

handlar i högre grad utifrån egna intressen och bryr sig mindre om sammanhållning. Detta 

leder till konflikter, kriser och anomi. Anomi har under åren fått många synonymer, men i 

grunden syftar det till samma sak. Det är ett tillstånd av utanförskap som i vissa fall kan leda 

till nedstämdhet, depression och suicidalitet (Durkheim, 1983).  
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2.3 Organisk solidaritet och det moderna samhället 

Mekanisk och organisk solidaritet var två begrepp som introducerades av Durkheim för att 

beskriva skillnaden mellan det traditionella och det moderna samhället. Han menar att dagens 

samhälle skiljer sig från det traditionella samhället där värderingar och moraluppfattningar var 

det som skapade kollektiv gemenskap (Boglind et al., 2014). Dagens samhälle är mer 

individualistisk och hålls istället samman av arbetsdelning, vilket paradoxalt nog gör att 

människor känner sig mer inkluderade och hemmahörande i samhället. Detta beror på att 

arbetsuppgifterna är mer specialiserade vilket gör att människor är beroende av varandra på 

ett funktionellt plan. Boglind et al., (2014) belyser också att denna förändrade 

samhällsstruktur sker på bekostnad av den kollektiva moralen då individen lämnas alltmer åt 

sig själv (Ibid.). Detta ger upphov till ett moraliskt vakuum och en distans mellan individ och 

stat. Då vi studerar asylsökandes upplevelse av asylprocessen blir detta begrepp centralt. De 

asylsökande väntar ofta länge med att få träda in på arbetsmarknaden vilket gör att många 

känner sig ensamma, förvirrade och vilsna.  Detta beror till stor del på att de inte får ta del av 

de normer och värderingar som behövs för att känna sig delaktiga i samhället. 

2.4 Social integration möter anomi 

Durkheim tar också upp vikten av social integration och menar att bristen på detta leder till att 

människor hamnar i ett anomiskt tillstånd (Boglind et al., 2014). När samhället misslyckas 

med att tillgodose den enskildes drifter, mål och behov leder det till att människor blir mindre 

tillfreds med sina liv. Dagens samhälle har en individualistisk prägel där självförverkligande 

är viktigare än den kollektiva gemenskapen. I det traditionella samhället fungerade 

församlingen som en mötesplats, en arena för social interaktion där människor kunde känna 

sammanhang (Ibid.). Durkheim menar att ”Gud” i själva verket var en spegling av samhället 

självt, en kollektiv kraft som förenade individer. I dagens samhälle har de traditionella 

institutionerna inte lika hög status och kan inte längre bära ansvaret som samhällets moraliska 

vägvisare. Han menar att lösningen på detta problem är att integrera människor i samhället, 

och detta måste ske i arbetslivet och genom grupper och korporationer (Ibid.).  Det finns 

många aspekter av våra intervjupersoners berättelser som handlar om avskildheten från 

samhället under asylprocessen. Hos samtliga finns viljan att integreras i det svenska samhället 

men många upplever det som ett svårt projekt. Konsekvensen för dessa individer blir långa 

dagar, rastlöshet och utanförskap i brist på konkreta sociala sammanhang. Vi vill påvisa att 

detta är ett klassiskt exempel på det tillstånd som Durkheim kallar anomi.  
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3. Tidigare forskning 

Vi kommer här att presentera tidigare forskning som är relevant för vår uppsats där vi har valt 

att ägna fokus åt forskning som tar upp ohälsa under asylprocessen, språkets betydelse och 

identitet och socialt liv. Vi anser att just dessa komponenter är viktiga då vårt resultat speglar 

mycket av det som återfinns nedan. 

3.1 Ohälsa under asylprocessen 

Det finns en mängd forskning som visar att ohälsan bland asylsökande är särskilt stor då 

många flyr från krig och politiskt förtryck och sedan tvingas bearbeta dessa traumatiska 

händelser i ett nytt land (Newman, 2012). En studie om hälsa gjord i Sverige av Manhica et 

al., (2017) visar att ensamkommande flyktingar har högre sjukhusvistelser än unga flyktingar 

som reser med anhöriga. Den höga sjukhusvistelsen visade sig vara kopplad till psykisk stress 

och behovet av socialt och emotionellt stöd. Detta kunde bero på en känsla av ensamhet under 

asylprocessen och handlade om svårigheter att bearbeta de traumatiska händelserna de upplevt 

i sitt hemland (Manhica et al., 2017). Brekke (2010) utförde en kvalitativ studie i Sverige där 

han intervjuade 14 asylsökande mellan 16 och 26 år. Han valde att fokusera på tidsrelaterade 

faktorer och deras inverkan på individens mentala hälsa i väntan på beslut om 

uppehållstillstånd. Efter intervjuerna kunde Brekke identifiera ett antal tidsrelaterade faktorer 

som ofta återkom i intervjuerna. Den första var det som han i artikeln kallar ”öppet slut” och 

kan jämföras med att sitta i fängelse på obestämd tid i väntan på ett besked som kan vara 

antingen positivt eller förödande. Den andra aspekten handlar om osäkerhet kring 

asylprocessen då många av intervjupersonerna jämförde sina asylfall mot andras liknande fall 

och upplevde besluten som slumpmässiga. Upplevelsen av ett dysfunktionellt kösystem 

bidrog inte bara till en större osäkerhet men också en ökad misstro till migrationsverket. Den 

tredje aspekten var intervjupersonernas dominerande känsla av att befinna sig utanför tiden 

utan någon tydlig riktning i livet. Vetskapen om att framtiden låg i någon annans händer 

genererade hos många en känsla av resignation inför hela situationen (Ibid.). En annan studie 

som gjordes 2012 bekräftar att ohälsa är störst hos asylsökande immigranter. Resultat visade 

att 40 procent av de asylsökande visade tecken på psykosomatiska besvär såsom depression 

och sömnlöshet jämfört med 4 procent av immigranter som inte flytt från ett krigshärjat land 

(Lindgren et al., 2012). En brittisk studie från 2012 problematiserar detta ytterligare och 

menar att ohälsa hos asylsökande är kopplat till att de inte får tillträda arbetsmarknaden trots 
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en vilja att ha tillgång till den (Liebling et al., 2012). Detta skapar en kategorisering av landets 

befolkning där asylsökande befinner sig avsides i en unik social situation utan förutsättningar 

till en självförsörjande tillvaro (Edwards et al., 2011). 

3.2 Språkets betydelse 

När man kommer till ett nytt land är språket en avgörande del för att komma in i samhället. 

Det är ingen nyhet att språket ofta utgör en strukturell barriär när det handlar om social 

integration. Vid flytt över språkgränserna raseras ofta grunden till fungerande sociala nätverk 

vilket leder till stora individuella utmaningar (Rydén, 2007). Att inte kunna språket kan hos 

många generera en känsla av underläge. Detta eftersom dessa individer upplever sig vara 

”gäster” i det nya landet, något som hämmar social integration mellan infödda och nyanlända 

(Gustafsson, 2004). En studie som gjorts på Bosniska flyktingar visar att språket hade stor 

betydelse i valet av destinationsland. Deltagarna i studien berättar att de valt att fly till 

Slovenien på grund av kulturella och språkliga likheter med hemlandet (Vrecer, 2010). 

Isphording and Otten (2014) går djupare in på språkets betydelse och menar att det språkliga 

avståndet mellan hemlandet och värdlandet utgör ett hinder för språkinlärning vilket i sin tur 

leder till stora skillnader i ekonomisk integration i destinationslandet (Isphording and Otten, 

2014). Denna skillnad bekräftas i en likande studie där man studerat immigranters 

sysselsättningsgrad i relation till infödda svenskar. Resultatet visade att 30 åriga män födda 

utanför Europa hade 18 procentenheter lägre sysselsättning än män med identisk utbildning 

och samma slutbetyg men med svenska föräldrar (Brandén et al, 2016) och enligt Tåhlin 

(2014) har detta ofta att göra med språkliga hinder (Tåhlin, 2014). Wigg (2008) tar upp vikten 

av språket som ett verktyg för att kunna tillgodogöra sig en utbildning och Bunar (2010) 

undersöker i sin studie hur unga nyanlända upplever skolgången. Han problematiserar den 

språkliga aspekten och menar att möjlighet till undervisning på modersmålet parallellt med 

det nya språket har ett positivt utfall för lärandeprocessen (Bunar, 2010). Det finns en 

ytterligare aspekt av språkets betydelse som diskuteras i en studie som analyserar 

yrkesdrömmar hos unga sudanesiska och somaliska flyktingar som bosatt sig i Australien 

(Tlhabano och Schweitzer, 2007). I studien framkom att många flyktingar burit på 

traumatiska upplevelser som de lyckats omvandla till en inneboende längtan att åstadkomma 

förändring, utbilda sig och att nå framgång. Dock visade det sig att bristande färdigheter i det 

engelska språket var det som påverkade ambitionsnivån mest vilket ledde till förändrade 

yrkesmässiga förhoppningarna hos de nyanlända (Ibid.). 
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3.3 Identitet och socialt liv 

Identitet är något som skapas genom interaktion med andra människor. Om man med identitet 

syftar till självbilden så blir det på många sätt tydligt vilka utmaningar immigranter ställs 

inför då de tvingas lämna en välkänd kontext till förmån för ett nytt land (Lennartsson, 2004). 

När individen mister kontakten med sitt hem, sitt ursprung och sin historia sätts ofta 

självbilden i gungning (Ibid.). Franzén (2001) menar att detta beror på att självbilden inte 

stämmer överens med hur omgivningen uppfattar en (Franzén, 2001). Ord såsom ”flykting”, 

”asylsökande” och ”immigrant” är laddade ord som i Sverige blivit associerade med negativa 

tillstånd och egenskaper (Lennartsson, 2004). Dessa ord kan ha en stigmatiserande effekt på 

individer som kommer till Sverige och ofrivilligt förkroppsligar idén om ”den andre”. 

Pfohman (2012) menar att detta ger upphov till ett ojämlikt samhälle där minoriteten blir de 

som tvingas anpassa sig till majoriteten på bekostnad av den egna kulturen, världsbilden och 

självuppfattningen (Pfohman, 2012). En kanadensisk studie gjordes för att undersöka hur väl 

människor anpassar sig vid flytt till ett land där huvudparten hade en annan kultur än dem 

själva (Wigg, 2008). Studien jämförde två grupper ungdomar varav den ena utgjordes av 

invandrare och den andra icke-invandrare. Syftet var att ta reda på hur de båda grupperna såg 

på Kanada som land och sin egen identitet i relation till landet. Resultatet visade att gruppen 

icke-invandrare visade en starkare nationell identitet och stolthet samtidigt som de uttryckte 

sig mer passionerat vid ämnet. En stor del av invandrarungdomarna yttrade stolthet över sitt 

ursprung och framhävde sin identitet kopplat till en viss folkgrupp eller ett visst land. Det 

framkom också att de till viss mån höll fast vid den egna kulturen men att de samtidigt 

uppskattade den kanadensiska (Ibid.). Brekke (2004) belyser vikten av att hålla fast vid den 

egna kulturen trots att man flyttar till ett nytt land. Han menar att det finns vissa kriterier som 

måste finnas med för att kunna känna en stark identitet och dessa har att göra med dåtid, nutid 

och framtid. För att bygga upp en identitet är det viktigt att känna sig förankrad i sin historia 

och samtidigt ha en känsla för ett sammanhållet och begripligt nu. Under en asylprocess 

upplever många en rotlöshet kopplat till avsaknaden av dagliga sociala interaktioner, skola, 

arbete och språk. Detta gör att vardagen inte känns meningsfull vilket påverkar självbilden 

(Brekke, 2004). Franzén (2001) analyserar i sin studie den psykosociala aspekten av post-

migration och menar att det tar ungefär fem år att ta sig igenom det som hon kallar 

”reparationsfasen”. Det som är viktigt för att ta sig igenom denna fas är att få kontakt med 

infödda svenskar och andra immigranter, något som gör att många känner sig mindre 

ensamma och mer hemmahörande i samhället (Franzén, 2001).  
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I en tid av ökad polarisering vad gäller den rådande flyktingpolitiken tror vi det är viktigt att 

fästa avseende vid de människor som ofrivilligt hamnar i kläm mellan två sidor. Denna studie 

har hög relevans i sitt sammanhang då den utgör en spegling av den samtida 

migrationspolitikens konsekvenser för individen. Genom att bedriva kvalitativ forskning och 

regelbundet dokumentera asylsökandes upplevelser av asylprocessen kommer vi så 

småningom kunna analysera samhällets utveckling i stort. Vår studie kan fungera som ett 

komplement till den forskning som redan finns inom området och förhoppningsvis bidra till 

en ökat medvetenhet kring denna fråga.  

4. Metod  

I det här avsnittet beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår studie. Först kommer en 

redogörelse för de forskningsetiska principerna som vi har begrundat under arbetets gång. Vi 

redogör även våra metodval och varför urvalet ser ut som de gör. 

4.1 Etiska överväganden 

Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer med asylsökande som flytt från krig och förföljelse 

för att nå trygghet. Vi insåg tidigt att vi skulle komma att få ta del av känslig information och 

därför var det viktigt att bedriva forskning enligt de forskningsetiska principerna. För att 

försäkra oss om detta har vi använt de huvudregler som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2012). I svensk forskning finns ett grundläggande 

individskyddskrav som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Inför varje intervju har vi informerat deltagarna om syftet med studien och vilken betydelse 

deras deltagande kommer fylla för vår uppsats, detta utifrån vad Vetenskapsrådet (2002) 

benämner informationskravet. Användandet av informationskravet är viktigt för att få ett 

medgivande från respondenten att hen vill medverka i vår undersökning och för 

medvetengöra att hen har rätt att hoppa av om så önskar (Bryman, 2012). Enligt principen för 

samtyckeskravet har vi varit tydliga med att medverkan är frivillig samt att respondenten har 

rätt att avstå från känsliga frågor (vetenskapsrådet, 2002). Vidare har vi informerat varje 

respondent att hen kommer vara anonym i undersökningen, detta utifrån 
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konfidentialitetskravet vilket syftar till att informationen inte ska framställas på ett sätt som 

riskerar att deltagaren kan identifieras. Innan intervjun har vi använt oss av vad 

Vetenskapsrådet (2002) kallar nyttjandekravet, vilket syftar till att berätta för deltagaren att 

den information vi tar del av endast kommer användas i studiesyfte och inte för kommersiellt 

eller privat bruk. Vi har också gett alla möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen efter 

examination.   

4.2 Reflexivitet  

Vi som författare till denna studie valde detta forskningsämne eftersom vi hade en förutfattad 

mening om att det fanns problematiska aspekter i asylprocessen. Under studiens gång har det 

varit en utmaning att hålla en objektiv distans men trots vår förförståelse om de problematiska 

aspekterna av asylprocessen försökte vi att inte tolka in saker som inte fanns. En annan kritisk 

aspekt berör språket och intervjupersonernas möjlighet till att ge en rättvisande bild av sin 

situation. Eftersom vi endast haft mailkontakt med respondenterna innan intervjutillfället fick 

vi utgå från deras skriftliga språkkunskaper när vi gjorde vår bedömning om huruvida de 

skulle kunna medverka eller inte. Eftersom intervjuguiden utgör grunden för 

materialinsamlingen borde vi varit noggrannare med att kontrollera den språkliga nivån hos 

alla deltagare. En av intervjupersonerna hade svårt att förstå våra frågor vilket ledde till att vi 

inte haft möjlighet att använda oss av just den intervjun och på grund av detta grundar sig vårt 

resultat och analys på material från sju deltagare. I rollen som intervjuledare gjorde vi vårt 

bästa för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Vi var emellertid medvetna om att 

maktförhållandet mellan oss och respondenterna inte var likställda och gjorde därför vårt 

bästa för att visa ödmjukhet inför uppgiften. Vi intervjuade totalt åtta personer varav hälften 

hade fått besked om uppehållstillstånd. I och med att respondenterna befann sig i olika 

skeden, vissa i mer kritiska än andra, kunde vi se skillnad i hur de uttalande sig om sin väntan 

på asyl. Vi upplevde att de personer som fått uppehållstillstånd hade lättare att ge en mer 

nyanserad bild av asylprocessen i retrospektiv. Omvänt upplevde vi att de som fortfarande 

väntade på asyl hade mindre distans till sin situation och var mer känslomässigt färgade. Detta 

skulle kunna riktas som en kritik men samtidigt gav det också en bredare bild av 

asylprocessen som vi tog hänsyn till i resultatet. Vi har intervjuat två olika kategorier 

asylsökande och därmed inkluderat både de som flytt från krig eller med anledning av 

politiskt förtryck. Den bakomliggande orsaken till varför personen har flytt sitt hemland kan 
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självklart påverka deras upplevelse av asylprocessen och hur de upplever integrationen i 

Sverige.  

4.3 Urvalskriterier 

Kriteriet för att delta i denna studie var att någon gång ha upplevt hur det är att vänta på asyl.  

4.4 Urvalsförfarande  

Deltagare har rekryterats till studien löpande under processen. Vi har hittat intervjudeltagare 

genom att använda oss av snöbollsurval vilket betyder att vi har haft kontakt med flera 

personer som ingått i den kategorin som vi valt att studera och som i sin tur förmedlat vidare 

kontakter (Langemar, 2008). I ett tidigt skede tog vi kontakt med olika grupper via sociala 

medier vilket genererade både intresseanmälningar men också vidare tips på vart vi kunnat 

vända oss. Genom att ingående beskriva syftet med vår studie har sidadministratörer för 

respektive organisations Facebookgrupp gett oss tillåtelse att publicera inlägg på deras logg. 

Vi har varit i kontakt med ett antal ideella civilsamhällesorganisationer såsom IM (Individuell 

Människohjälp), Goda Grannar, Sofia församling, Stoppa Utvisningarna av Afghanska 

Ungdomar, Islamic Relief, Hej Främling och Kompis Sverige. Vi har fått in 

intresseanmälningar och sedan bokat in personerna på intervju.  

4.5 Deltagare  

Intervjupersonerna kommer från olika länder såsom Syrien, Egypten, Afghanistan, Irak och 

Ghana där de flesta har flytt från krig eller med anledning av politiskt förtryck. De är alla 

mellan 18-35 år gamla och av manligt kön. Eftersom vi ville undersöka hur asylsökande 

upplever asylprocessen har vi intervjuat personer som väntar på uppehållstillstånd just nu och 

även personer som fått uppehållstillstånd sedan några år tillbaka. Vi har varit selektiva i valet 

av intervjupersoner då kravet på goda språkkunskaper varit viktigt för alla parter. Eftersom vi 

behandlar ett känsligt forskningsämne ville vi bara intervjua personer som talar flytande 

svenska eller engelska.  
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4.6 Insamling av data 

Inom den kvalitativa forskningen finns olika typer av intervjutekniker som skiljs åt genom 

graden av struktur på frågorna. Vi har använt oss av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer 

som är uppdelade utifrån förutbestämda teman som är kopplade till forskningsfrågan (Aspers, 

2011). Vi gav alla deltagare möjlighet att välja var intervjuerna skulle äga rum och de flesta 

valde områden som låg i nära anslutning till deras hem. Den enda rekommendationen som 

gavs var att intervjuerna skulle utföras på en tyst plats för att undvika distraktioner. Alla 

intervjuer spelades in på iPhone och tog mellan 40 till 75 minuter. Efter detta raderades 

ljudfilerna från både dator och telefon samt att namnen på deltagarna ändrades. 

4.7 Intervjuernas upplägg 

Vi utförde totalt 8 intervjuer med personer som alla upplevt hur det är att vänta på asyl men 

bara sju av dem var användbara. För att få en avslappnad start och skapa förtroende började vi 

med att presentera studien och berätta lite om oss själva. Tidigare forskning visar att 

strukturerade intervjuer tenderar att leda intervjudeltagarna i en viss riktning (Bryman, 2012). 

För att undvika detta använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och skapade en 

intervjuguide som vi använde som grund. Detta var till vår fördel eftersom vi kunde ställa 

spontana följdfrågor och bygga vidare på intressanta teman som uppkom under intervjun. Vi 

hade som mål att hitta gemensamma nämnare i svaren som kunde kopplas vår frågeställning, 

Detta kommer diskuteras ytterligare i analysavsnittet. För fullständig intervjuguide. Se bilaga 

1.  

4.8 Analytisk metod  

Vi började bearbeta materialet i nära anslutning till att intervjuerna ägt rum. Detta för att 

kunna lägga till eventuella icke-verbala detaljer. Materialet transkriberades med hjälp av 

programmet ExpressScribe och därefter började vi bearbeta materialet genom att reducera, 

organisera och kategorisera de olika delarna (Langemar, 2008). Vi började med öppen initial 

kodning för att få en helhetsbild av materialet. Detta syftar till att man spontant kommenterar 

materialet och letar efter nyckelord, uttryck och begrepp som därefter går att kategorisera till 

gemensamma teman (Ahrne & Svensson, 2015). Efter detta påbörjade vi en interaktiv fas där 

vi jämförde alla sju intervjuer, tog fram, slog ihop och analyserade gemensamma koder. 

Genom dessa koder fick vi fram ett antal övergripande teman som fick utgöra huvudrubriker 
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under vilka vi placerade alla citat som hörde till just det temat. Utifrån våra intervjuer fick vi 

till exempel fram material som gav antydan om en misstro till Migrationsverket varpå vi 

skapade en huvudkategori med namnet “det misstänksamma klimatet” där vi samlade alla 

citat som understödde rubriken. Vi fick påminna varandra om att vara objektiva och ha ett 

kritiskt förhållningssätt till materialet. Det hände att vi stötte på koder som stod i direkt 

motsättning till varandra vilket gjorde att slutsatserna omvärderades under arbetets gång. 

Huvudrubrikerna förklaras mer ingående i resultatdelen.  

4.9 Reliabilitet och validitet 

I och med att studien utförts av två personer har det varit viktigt att få regelbunden feedback 

från omgivningen. För att inte sväva iväg från vår syftesformulering har vi haft mailkontakt 

med vår handledare som gett tips på förbättringspunkter och bidragit med kritisk reflektion 

kring processtegen. Reliabilitet och validitet som är två begrepp som används för att mäta 

studiens kvalitet. Termen validitet innebär att forskningen undersöker det som den har som 

mål att studera. Reliabilitet handlar om huruvida resultatet är tillförlitligt och om studien blir 

densamma om den genomförs på nytt eller om det handlar om tillfälligheter som avgjort 

studiens resultat (Bryman, 2012). Under forskningsprocessen har vi utgått från vår 

frågeställning för att inte frångå det vi hade som mål att undersöka. Vi som 

undersökningsledare har haft inbördes dialog om vår förförståelse i relation till materialet och 

varit noga med att inte låta den färga resultatet. I vår metod har vi beskrivit alla steg i 

forskningsprocessen för att göra det möjligt för andra att replikera studien. Utifrån dessa 

aspekter har vi försökt göra uppsatsen så transparent som möjligt för att läsaren ska kunna 

följa med i processens alla delar. Intervjuguiden är med som bilaga vilket möjliggör 

användandet av liknande frågor till en eventuell framtida studie.  

5. RESULTAT 

Vi kommer här att presentera resultatet som vi fått fram efter våra intervjuer.  Resultatet 

grundar sig på sju deltagares svar då en av intervjuerna kom att räknas som bortfall på grund 

av svårigheter med språket och svårigheter att förstå våra frågor. De mest väsentliga 

upptäckterna som vi gjord har reducerats ner till åtta gemensamma teman. Vi har valt ut de 

citat som bäst understöder dessa teman.    
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5.1 Asylprocessen 

Alla våra intervjupersoner berättar att de haft en blomstrande bild av Sverige som sedan 

förändrats när de väl kommit hit. A hade trott att hans ärende skulle mötas av förståelse 

eftersom Sverige är känt för välfärdssamhället och förmågan att uppfylla mänskliga 

rättigheter. Han är besviken över att ha behövt kämpa för att stanna i två år, en kamp som 

hade kunnat undvikas.   

  

För att ta del av regeringens etableringsplan (Regeringskansliet, 2017) krävs det att man har 

uppehållstillstånd. Under asylprocessen får dessa individer varken jobba eller studera svenska 

på SFI. R förklarar att motivation att lära sig svenska under asylprocessen var låg och att 

inspirationen kom från att han ville köpa kaffe på Pressbyrån och behövde kunna göra sig 

förstådd. A bekräftar R och menar att han inte kände någon motivation att lära sig svenska 

innan han fick beslut om uppehållstillstånd. V säger att ovissheten om att inte få stanna i 

Sverige påverkade motivationen att lära sig svenska. Han förklarar att det brukade vara lärare 

som kom till asylboendet för att lära ut svenska och engelska men att de flesta inte var i rätt 

”mood” för att gå på lektionerna. 

  

Alla talar om självständighet som en förutsättning för integration. Men under asylprocessen 

ges inga förutsättningar för att leva ett självständigt liv då de asylsökande varken får jobba 

eller studera på SFI. De har alla upplevt ett motstånd de inte trodde fanns som ofta är kopplat 

till asylprocessens långa väntetid: 

  

“After I got my residence permit I was much more in power as an individual and I became a lot more 

independent and self-reliant.” 

  

A berättar att han ville ta sig ur statens grepp efter besked om asyl för att undvika utplacering 

långt norrut. Han la mycket energi på att bygga upp ett socialt kontaktnät för att lära känna 

nya människor. Dessa möten resulterade så småningom i ett bra jobb och en egen hyresrätt i 

centrala Stockholm. A tillägger att han är medveten om att många asylsökande inte har de 

språkliga förutsättningarna till detta: 

  

“I can't imagine how it would have been for me if I could not speak english, it would have been a weight.” 
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 5.2 Den svenska individualismen   

Flera av våra intervjupersoner tar upp det individualistiska tänk som de stött på sedan de kom 

till Sverige och alla är överens om att de inte fått så mycket vägledning sen de kom hit. M 

säger att han inte upplever att det ställs så mycket krav på hur man ska integrera i samhället 

utan att det är upp till var och en att etablera sig efter man får sitt uppehållstillstånd: 

 

”För mig de är lätt, beror på person, för mig de är lätt inge svårt med samhället språk och människor, de är 

normalt. Jag anpassar mig, jag har inga problem.” 

  

A framhåller sitt individualistiska synsätt som positivt och tycker att det stämmer överens 

med den svenska majoritetens mentalitet. För honom är ansvar och oberoende viktigt och att 

ta sig fram i livet för egen maskin: 

  

”To be honest I have not been guided much, to be honest I did not see that... for me responsibility and self-

reliance is very important eh, so I always take responsibility for my life and my actions, for what I want to do 

and it’s up to me.” 

  

V problematiserar den individualistiska mentaliteten och menar att alla inte har de personliga 

egenskaperna för ta sig framåt och integrera i samhället: 

  

”Här är själva kulturen att ingen ska va depending on somebody… Jag haft fyra olika jobb sen jag kom till 

Sverige och inget av dem har varit genom arbetsförmedlingen.” 

5.3 Språket, identiteten och självkänslan 

Att lära sig ett nytt språk är en mödosam process som påverkar individen på olika sätt. V 

menar att det är en enorm utmaning som immigranter ställs inför när de kommer till ett land 

som Sverige, särskilt de som inte kan engelska. Han förklarar att han i början kände sig 

splittrad personlighetsmässigt och att det kändes som att stå med en fot i sin gamla kultur och 

med den andra i den svenska kulturen. Han menar att språket var övergången men att det inte 

kom utan ett pris: 

  

“När man kommer från en annan kultur måste man lära sig nya skills, sociala skills, livs skills, för det du kan, det 

funkar inte här.” 
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V poängterar att man inte får vara rädd för att lära sig nya saker även om det betyder att man 

ändrar saker i sig själv. Han tror att många är motvilliga till att lära sig språket eftersom de är 

rädda för förändring. R tycker att oförmågan att uttrycka sig på ett visst sätt kan vara 

frustrerande. Han menar att det svenska språket kan påverka självförtroendet och därmed 

också motivationen till att konversera med svenskar. A talar flytande engelska men har sedan 

han fick besked om uppehållstillstånd studerat svenska på SFI. Han beskriver sig själv som en 

social och pratglad person och tycker att han uppfattas som mer introvert när han pratar 

svenska: 

  

”When I try to force myself to speak in swedish it can be almost like I change into a different person cause I 

become more quite, I can appear more shy or something, jag känner mig dum haha, jag tycker inte om det.”  

  

M menar att språket kan bli en ytterligare bekräftelse på att man inte är svensk och att detta är 

en känsla som kan överösa honom i sällskap med infödda svenska kompisar. Ibland kan han 

ha svårt att hänga med i en jargong som bygger på snabba meningsyttringar och det han kallar 

”svensk humor” och då blir språket en barriär: 

  

“Det är obvious att jag är invandrare.” 

5.4 Den svenska blygheten 

Det har i alla intervjuer framkommit att svenskar är ”blyga” ”försiktiga” ”rädda” ”stängda”, 

generellt ett tyst folkslag och C berättar att det är stor skillnad från hemlandet Ghana där man 

kan ta kontakt med folk i taxin och på tunnelbanan utan att det verkar konstigt: 

 

“The swedish people they are friendly but maybe they are shy. For example in my country you sit in a taxi so the 

thing is I sit with you, I say hi to you we start talking, but here everyone is on their phones. 

They are friendly but I think they are shy…” 

  

R pratar om sociala tillställningar och förklarar att ”i mitt hemland bjuder vi alla, alla får 

komma, stor skillnad”. En annan iakttagelse görs av C som tycker svenskar inte vill småprata 

utan mest sitter och tittar i sina telefoner. Han tycker svenskar är trevliga med tror att de är 

blyga. 

  



 16 

Våra intervjupersoner har en kompiskrets som till största delen består av infödda svenskar och 

många har uppfattningen om att svenskar är snälla, trevliga och öppna när man väl fått 

kontakt och etablerat tillit: 

  

“I think on average swedes are among the most self-conscious people I met in my life and the least 

confrontational and I’m not either of that. They could be a little bit to apologetic and too afraid of speaking their 

mind, to afraid to offend, they worry too much of how they could be perceived but others I think, yeah so 

therefore I feel jag är inte lagom.”  

5.5 Att känna sig hemma 

Snälla människor, trygghet och möjlighet att uttrycka sina åsikter är nyckelfaktorer som 

kommit fram kopplat till hemmahörande. Men förutom detta menar intervjupersonerna att det 

är viktigt att alla delar samma värderingar och talar samma språk: 

  

“To feel at home you need two things primarily. To know the language, or to know a language that the majority 

of the population speaks. And to have similar values.” 

  

A är politisk flykting och lämnade sitt land på grund av sina liberala idéer och en frispråkighet 

som inte accepterades. Han ser sig som en individualistisk person och tycker att Sverige ger 

utrymme för detta. Så här beskriver han känslan av att höra hemma:   

  

“I would rather be free and unsafe then to be safe and deprived of my freedom...home is the place where I can be 

myself, and I'm able to be myself in sweden.” 

  

M har flytt från ett krigshärjat Bagdad och menar att säkerhet och trygghet behövs för att 

känna sig hemma. C tycker att det är svårt att definiera hemmahörande då det för honom 

handlar om var man har sina nära och kära. Han förlorade hela sin familj i kriget och känner 

att han måste börja med sitt nya liv i Sverige, för där hemma i Syrien finns det ingen kvar. D 

har kvar sin familj i Ghana men känner sig mest hemma när han träffar människor från sitt 

land. Han känner sig också hemma när han får spela fotboll och när han träffar trevliga 

människor: 

  

“Meeting people from my country makes me feel at home, also when I go play football I feel like I'm at home, 

and also when I meet some friendly people.” 



 17 

5.6 Det misstänksamma klimatet 

M bär på en särskilt tragisk historia och för honom är Migrationsverket ingenting annat än en 

dömande opponent som han hyser en stor misstro till. 

  

M kom till Sverige 2012 och berättar att hans mamma, pappa och lillebror fick 

uppehållstillstånd men inte han själv. Efter tre avslag kallades han till Polisen som gav M ett 

ultimatum: antingen att åka hem eller att sättas i förvar. Rädd för att återvända till det land där 

han berövades sin frihet vägrade han att åka hem. Migrationsverket tog tillsammans med 

Polisen beslut om att placera M i förvar i Märsta där han satt inlåst dygnet runt. För tio år 

sedan räknades det till 1167 försvarsvistelser men siffran fortsatte att växa till 3959 stycken 

förra året. I snitt sitter en förvarstagare inlåst under tre veckor och enligt regeringsbeslutet ska 

detta vara en tillfällig lösning (Migrationsverket, 2017). Trots detta lät man M sitta fängslad i 

sex månader: 

  

“Jag har min familj här och jag har etablerat mig här.” 

  

M är nu satt på uppsikt efter att ha blivit utvisad och måste infinna sig på polisstationen två 

gånger i veckan. Han får varken jobba, studera på SFI eller gå en utbildning trots att han bott i 

Sverige i fyra år. Han har åter ansökt om asyl men vet inte hur lång tid det kommer ta denna 

gång: 

  

“Jag har tröttnat på migrationsverket.” 

  

Intervjuperson A, C och M berättar att de fått flera avslag och enda sättet att överklaga har 

varit att lägga fram nya bevis. Intervjuperson A berättar att han flydde sitt hemland för sin 

personliga säkerhet men enligt migrationsverket togs inte hotbilden på allvar. Livrädd för att 

bli tillbakaskickad till Egypten och fast besluten att överbevisa Migrationsverkets 

avvisningsbeslut satte A sitt liv på spel och publicerade en video där han eldade upp koranen: 

  

“Migrationsverket was not there to grant asylum, that was not it’s objection. Migrationsverket was there to reject 

asylum.” 

  

V berättar att mötet med Migrationsverket kändes som Jeopardy. Även han var säker på svaret 

fanns en känsla av att Migrationsverket kunde säga att han hade fel. Han berättar att det inte 
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är helt ovanligt att handläggare på Migrationsverket använder sig av Google Earth när de 

ställer frågor om hemorten för att kunna syna en eventuell bluff. Detta bidrog till känslan av 

att ställas mot väggen: 

  

"De frågar vart bodde du någonstans, och ja jag bodde på den här gatan, okej vart finns närmaste moské, vad 

heter den närmaste kyrkan, frågor för att se om att man kommer riktigt kommer från Syrien.” 

5.7 Dödens väntrum 

Ungefär 65 % av de asylsökande som kommer till Sverige väljer att bo på anläggningar under 

asylprocessen och resterande 35 % väljer så kallat eget boende (Rosenqvist, 2014). Fem av 

våra intervjupersoner tog hjälp av staten och resterande tre valde att bo hos en släkting. 

Oavsett boendeform beskriver dessa personer väntan på uppehållstillstånd som en svår tid. 

  

V kom till Sverige utan att kunna språket och blev placerad mitt i skogen på ett asylboende 

med två timmar in till närmsta stad. Han kände sig isolerad från omvärlden och beskriver 

miljön som stressande. Det bodde totalt 250 personer på asylboendet och han menar att ”alla 

väntar på samma sak och är stressade”. A blev placerad i Hälleforsnäs, en liten ort på 1500 

invånare varav majoriteten invandrare. Han säger att han är en stadskille och att det var tråkigt 

i skogen: ”I think not going to the gym I would have become totally nuts”.  V bekräftar 

känslan av att nästan bli galen då det inte gick att undfly situationen. Han berättar att många 

var unga och rastlösa och att det låg mycket aggressivitet i luften, många som slogs över 

politiska oenigheter. 

  

C hade under sin väntan eget boende hos en släkting utanför Stockholm och för honom var 

asylprocessen en lång period av rastlöshet, långa dagar och en känsla av konstant utanförskap. 

Han berättar att han fyllde sina dagar med att promenera runt i Stockholm, äta, sova och 

studera lite svenska på YouTube. Han säger att han innan beslut om uppehållstillstånd fick 

tankar på att ta sitt eget liv: 

  

“Absolut, före uppehållstillstånd jag bara sitta hemma, tänker jag vill döda mig, tänker att jag inte kan få ett jobb 

för dom behöver personnummer, jag kan inte studera, jag kan inte resa, jag kan inte göra någonting. Jag har 

tappat 6 månader av mitt liv.” 
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C berättar att asylprocessen påverkade hans fysiska hälsa då han nekades vård från flera 

vårdcentraler i Stockholmsområdet: 

  

“Första 6 månader jag åker till röda korset för jag har brutit min näsa och dom säger vi kan inte operera dig för 

du har inte personnummer eller uppehållstillstånd. Läkaren säger du vi kan inte göra nånting, att jag måste vänta 

på uppehållstillstånd tills jag kan få hjälp.” 

  

  

Under asylprocessen vittnar de flesta intervjupersoner om den oro de kände inför det 

slutgiltiga beslutet om huruvida de skulle få stanna i Sverige eller inte. A berättar att han hade 

fått flera avslag tidigare och levde i en konstant rädsla över vad som skulle hända om han blev 

tillbakaskickad. A har ett politiskt intresse och för honom föll det sig naturligt att stå upp för 

sociala orättvisor. För honom blev den orättvisa behandlingen till en drivkraft som gav honom 

den energi han behövde för att överklaga migrationsverkets slutgiltiga dom:  

  

“Ironically sometimes the struggling itself can add some sense of meaning to the existence.” 

5.8 Tankar om integration 

För intervjuperson A är integration ett brobygge till kulturell samexistens och nyckeln till att 

förstå människor på ett djupare plan. Förstå då kan man hitta ett gemensamt språk och dela 

allting. B talar också om de små sakerna han gör för att känna sig mer integrerad i samhället, 

såsom att lära sig det svenska alfabetet eller prata med svenskar om deras matkultur. Han 

berättar också att integrationen i sig är en personlig utmaning då man måste hitta en balans 

mellan den egna kulturen och kulturen i det land man nu bor: 

  

“Integration is meeting people which means that you embrace the person, the abilities, the customs the way they 

are and I don't pull out everything that I have in my culture because it would make it to complex.” 

  

A tror att anledningen till att vissa svenskar ser invandraren som ”den andre” beror på 

spänningar som kommer från en tro om att invandrare har andra moraliska värderingar. 

Generellt känner A att kraven som ställs vad gäller integration handlar om att lära sig språket, 

skaffa en utbildning och följa lagen, något som för honom känns helt rationellt: 
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“There was someone who said that for mass-immigration to work there has to be mass-assimilation and I'm not 

entirely sure I agree with that statement but I think there has to be assimilation of moral values, yeah.” 

 

A menar att den finansiella aspekten är viktig för att uppnå självständighet. Innan beslut om 

uppehållstillstånd så får man en begränsad summa pengar av migrationsverket, samtidigt har 

man inte rätten att arbeta och tjäna sina egna pengar. Detta placerar individen i en 

beroendeställning till staten: 

  

“Jag vill inte bara sitta, jag vill jobba fast man inte får.” 

  

För C är integration att jobba med svenskar, prata med svenskar och ha många kompisar som 

är svenskar. Han berättar att han haft svårt att förstå sig på hur det svenska samhället fungerar 

och hur svenskar tänker. Han saknar interaktion med svenskar och tror att man måste hitta fler 

platser där svenska människor vill träffa flyktingar. 

6. Analys och diskussion 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur asylsökande upplever asylprocessen. Detta 

gjordes genom semistrukturerade intervjuer med åtta utvalda personer varav ett bortfall vilket 

gör att analysen och diskussionen grundar sig på intervjuer av sju deltagare. I 

forskningsarbetet använde vi en kombination av deduktion och induktion. Som ramverk för 

denna rapport har vi använt oss av Émile Durkheims teori om organisk solidaritet och anomi. 

Våra frågeställningar bygger på en allmän förförståelse om att det är svårt att vänta på 

uppehållstillstånd och denna har efter avklarade intervjuer bekräftats. Durkheims idéer om 

anomi är högst applicerbar på vår studie som bland annat tar upp den avskildhet från 

samhället som i många fall leder till stress, depression och ohälsa. 

  

Alla våra intervjupersoner har liknande erfarenheter av asylprocessen och mycket av det som 

sägs i en intervju bekräftas i en annan. Utifrån våra frågeställningar har vi kunnat dra 

paralleller och se samband mellan intervjupersonernas olika upplevelser. Alla sju 

intervjupersoner är överens om att asylprocessen var en svår tid och mycket är kopplat till 

väntetiden. Tre av intervjupersonerna bodde i avlägsna byar och berättade att de kände sig 

malplacerade och isolerade från samhället. De menade att miljön på asylboendena var allmänt 
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stressande då alla väntade på samma sak under obestämd tid. Fyra av intervjupersonerna 

talade om tristess och brist på saker att göra under vänteperioden och samtliga uttryckte en 

djup frustration över detta. Samtidigt fanns där också en besvikelse över att samhället inte 

verkade möta deras behov av att lära sig språket och komma in i arbetslivet. Dessa 

upplevelser är högst applicerbara på Durkheims teorier om anomi som beskrivs som ett 

sjukdomstillstånd som överförs från samhälle till individ, en upplevelse av förlorad 

samhörighet som kännetecknas av avskärmning och förfrämligande. 

  

Situationen i väntan på beslut var stressande för samtliga eftersom ingen var säker på om de 

skulle få stanna i Sverige eller inte. Under asylprocessen får de asylsökande varken arbeta 

eller studera på SFI och våra intervjupersoner berättar att detta påverkade deras psykiska 

välmående. V berättar att det inte fanns så mycket att göra på asylboendet förutom att gå till 

gymmet. A berättar oron inför att inte få stanna i Sverige genomsyrade hela asylprocessen 

vilket gjorde att han varken hade motivation eller tid till att studera svenska på egen hand. C 

talar främst om tristess och rotlöshet och hur han planlöst flanerade gatorna i Stockholm för 

att fördriva tiden. M och B gick igenom en lång asylprocess och för dem var det svåraste att 

stå utanför samhället under så pass lång tid utan rätt till jobb eller studier. Om man utgår från 

Durkheims klassiska teori om anomi utgör dessa berättelser ett samtida exempel på detta 

tillstånd som de asylsökande befinner sig i under en ofta obestämd period. 

   

Durkheim menar att begreppet anomi i grunden är ett depressivt samhällstillstånd som skapas 

när den traditionella värdegrunden blir ostabil. Det svenska samhället idag präglas till stor del 

av en individualism som kan få människor att känna en viss ensamhet. Med utgångspunkt i 

Durkheims teori om organisk solidaritet hålls dagens samhälle ihop av arbetsdelning. Det är 

på arbetet som utbytet av normer och värderingar sker, en plattform som i Sverige är central 

för social interaktion och samhörighet. Under våra intervjuer vittnade många om otydliga 

normer och en svårighet att förstå sig på det svenska samhället. Tre av personerna upplevde 

kulturen som väldigt annorlunda och hade svårt att lära sig hur det fungerade i Sverige. 

Intervjuperson A menade att många invandrare kan ha svårt att ta till sig normer och 

värderingar då samhället måste bli bättre på att förmedla dem och inte förutsätta att alla vet. 

Detta tror han kan kopplas till den svenska individualismen. Intervjuperson C berättade att 

han upplevde att Sverige förmedlade lag och rätt på ett bra sätt, men att det inte fanns 

utbildningar som handlade om hur människor lever, tänker och förhåller sig till varandra. I 

brist på sociala plattformar under asylprocessen upplevde många en okunskap om det svenska 
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samhället vilket bidrog till känslan av utanförskap. Utifrån Durkheims teori skulle lösningen 

vara att ge den asylsökande möjligheten att träda in på arbetsmarknaden i ett tidigt skede för 

att ta del av de normer och värderingar som behövs för att känna sig delaktiga i samhället.  

  

Vad gäller vår andra frågeställning delar många samma upplevelser kring mottagandet i 

Sverige. Det som är mest anmärkningsvärd är att alla haft bilden av att processen skulle vara 

smärtfri men att de under asylprocessen ofta känt sig maktlösa inför sin situation. 

Intervjuperson V, A och M berättar att de fått kämpa hårt för att få stanna i Sverige. A 

upplevde Migrationsverket som en dömande opponent och V hade en känsla av att inte bli 

betrodd. M som fortfarande kämpar för att få stanna säger att han har tappat tron helt då han 

utan uppehållstillstånd inte är berättigad till jobb enligt svensk lag. Durkheim talar om fem 

diagnostiska kriterier för anomi och ett av dessa kriterier är känslan av maktlöshet kopplat till 

att samhället är oförutsägbart. Tidigare forskning inom området visar att känslan av 

maktlöshet bland asylsökande är vanlig då många jämför sina fall mot andras liknande fall 

och upplever besluten som slumpmässiga. Även om detta inte stämmer så visar forskning att 

asylsökandes upplevelse av ett dysfunktionellt kösystem bidrar till en större osäkerhet och en 

ökad misstro till migrationsverket (Brekke, 2004). Sex av våra intervjuer bekräftar det som 

tidigare forskning visar samtidigt som känslan av maktlöshet var en faktor som bidrog till det 

anomiska tillståndet. 

  

Två av intervjupersonerna hade lätt för att komma in i samhället trots att de inte fick så 

mycket vägledning. Båda tyckte att social kontakt med infödda svenskar var det som gjorde 

att de slussades in i samhället snabbt. V berättar att han fick hjälp att författa ett CV av sin 

svenska flickvän vilket ledde till att han snabbt kunde söka jobb efter beslut om asyl. A har en 

liknande historia där vänskapen med en infödd svensk person ledde till att han fick eget 

boende redan innan beslut om uppehållstillstånd, något som bidrog till en känsla av 

självständighet. B berättar att det som fått honom att känna sig hemma i Sverige är alla snälla 

människor han träffat här. Precis som Durkheim formulerar i sin teori om anomi skapar social 

samhörighet en bro mellan det anomiska tillståndet och det friska jaget. Våra intervjuer 

bekräftar detta då alla upplevt en positiv vändning efter beslut om uppehållstillstånd då de fått 

ta del av regeringens etableringsplan (Regeringskansliet, 2017) som gjort att de kommit in 

bättre i samhället. 
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Det framkommer under våra intervjuer att alla hade en positiv bild av Sverige. Samtliga 

upplevde svenskar som vänliga/välvilligt inställda och att vittnade om att de aldrig/endast ett 

fåtal gånger fått höra rasistiska kommentarer. Resultatet visade även att intervjupersonerna 

hade en gemensam bild av svenskar som ”blyga” ”rädda” ”stängda”, generellt ett tyst 

folkslag. A berättar med ett leende att han inte är ”lagom” och tycker att svenskar är den mest 

självmedvetna befolkning han träffat. Alla hade upplevelsen av en sociokulturell kulturkrock 

då sättet på vilket man tar kontakt med andra människor skiljt sig från hemlandet. Liksom 

Durkheim menar att social isolering är ett av kriterierna för anomi beskriver många att de 

kände sig ensamma då det tog tid att bli etablera kontakt med infödda svenskar.  

 

Integration verkar för våra intervjupersoner vara en abstrakt känsla av tillhörighet och kan 

som B uttrycker, handla om att ”lära sig om den svenska matkulturen”. Det verkar bottna i 

olika saker som har att göra med ekonomisk självständighet, konkreta sociala sammanhang 

och etablerade vänskapsband. Många tyckte detta var svårt när de först kom till Sverige 

eftersom det inte fanns några givna plattformar där svenskar och invandrare kan mötas på ett 

otvunget sätt och utbyta erfarenheter. Under asylprocessen uttryckte många en frustration 

över att stå i beroendeställning till staten och menade att integration handlar om ekonomiskt 

frihet och kontroll över sin egen situation. Det framkom också en annan aspekt av integration 

som handlade om att få utlopp för den egna kulturen och samtidigt anamma svenska normer 

och värderingar. Alla som deltagit i vår studie har haft en vilja att komma in i det svenska 

samhället. Vägen dit tycks vara snårig och efter avklarade intervjuer är det uppenbart att det 

finns förbättringspunkter.  

6.1 Vidare forskning 

Det finns en del forskning om asylsökandes upplevelser kring asylprocessen. Som 

komplement till just denna studie vore det intressant att undersöka asylprocessen från andra 

perspektiv. Man skulle kunna fördjupa sig i civilsamhälleorganisationernas roll och undersöka 

hur deras arbete bidrar till att underlätta asylprocessen då ett konkret sammanhang verkar vara 

det som saknas hos många.  
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8. Bilaga - intervjumall  

Introduktionsfrågor  

Vad är ditt namn?   

Hur gammal är du?  

Vad för slags sysselsättning har du? Utbildning? Arbete?   

Vilket är ditt modersmål? Vilka andra språk är du kunnig i? 

Vilket land föddes du i?  

Hur länge har du varit i Sverige?  

Hur beskriver individerna sina upplevelser kring integration?  

Har du flyttat runt mycket sen du kom till sverige?  

Känner du dig hemma i sverige?  

Vad har du gjort det senaste året för att komma in i samhället?   

Känner du att du haft motivationen att engagera dig i samhällslivet (lära sig språket, skaffa 

jobb, kontaktnät) innan beslut om uppehållstillstånd?  

Hur har ovissheten om att inte få stanna i Sverige påverkat dig?  

Hur har nytt språk påverkat din vardag i Sverige?  

Hur har du sysselsatt dig sedan du kom till sverige?  

Hur ser din umgängeskrets ut? Är det “svenskar” eller/och har de bara svenskar - 

invandrarbakgrund? Har det varit lätt att skapa relationer med boende i sverige?  

Hur upplevde dessa individer sin situation i väntan på beslut?  

Har du fått uppehållstillstånd?  

Hur lång tid tog det innan du fick uppehållstillstånd? 

Hur påverkade det dig? Vad gick du igenom, vad fick du göra under tiden? 

Hur gick/går tankarna under tiden som du väntar/väntade?  

Hur påverkar ovissheten din motivation till att lära sig svenska?  

Upplever du att omgivningen ser dig som en “invandrare”?  

Finns det några särskilda situationer då du känner att du inte är svensk? 
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Vilka förväntningar har individerna på integration och uppehållstillstånd?  

Vad betyder integration för dig? Vad väcker det för känslor hos dig? 

Känner du dig integrerad? Vad är det som gör att du känner/inte känner dig integrerad? 

Vilka kontakter har varit mest värdefulla sen du kom hit? 

Vilket omhändertagande har du fått? 

Vilka organisationer har du varit i kontakt med? Hur upplever du bemötandet med dessa 

organisationer? 

Vilka myndigheter har du varit i kontakt med? Hur upplever du kontakten med dem? 

Upplever du att det ställs mycket krav på hur man ska integreras i samhället? 

 

 

 

 


