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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att visa vilka mekanismer som påverkar att de asylsökande lever i 

utanförskap och hur det påverkar individens identitetsskapande. Genom att göra djupintervjuer med 

asylsökande i Söderhamns kommun fick vi relevant information om hur dessa människor upplever sin 

situation. Vidare kunde vi se mönster i dessa intervjuer som gav oss grunden till vilka teoretiska begrepp 

vi kunde använda oss av för att förklara dessa mönster. Något som var återkommande var att dessa 

personer inte upplevde att de hade någon möjlighet att påverka sin situation och inte heller fick hjälp att 

komma in i samhället trots att de själva visade vilja. Även ovilja från myndigheterna att bidra till 

språkutveckling påvisas och därmed blir integreringen svårare för dessa personer. Vi har kunnat se att 

social exkludering och alienering är verksamma hos de asylsökandes identitetsskapande och har därför 

blivit vår teoretiska analysram.   

Nyckelord: Asylsökande, social exkludering, alienation, 

Abstract 

The purpose of this case study is to demonstrate how societal mechanisms can impact on asylum seekers 

and influence their individual identity. The information for this case study was collected through 

comprehensive interviews with a group of asylum seekers from Söderhamn whereby the individuals 

expressed their perception of their current situation. From the gathered material we could see a pattern 

emerge which gave us the framework and the foundation for our theoretical approach. The similarity we 

discovered when analyzing the material was the powerlessness the individuals experienced e.g. the 

individuals had no possibility to influence their current situation and worse, it was impossible for the 

individuals to enter society even when they had the willpower to do so. According to the asylum seekers 

the authority’s unwillingness to assist in language development worsens the chances for the individuals 

to integrate into the society.  Through our case study we have discovered that social exclusion and 

alienation are common identity experiences the asylum seekers have been through which will be our 

theoretical framework.   

Keywords: Asylum seekers, social exclusion, alienation, 

 

 

 



 

  

 POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

 Anledningen till denna studie är att vi vill visa på att asylsökanden har svårare att komma in i samhället 

än andra invandrare och att också bli en del av det samhället. Även om framtiden är osäker eftersom 

asylprocessen inte är avslutad och beslutstiden är oviss behöver dessa personer någon form av grund att 

stå på för att kunna bygga en trygg tillvaro. Vi vill visa på att det inte alltid är så lätt att komma till 

Sverige som asylsökande och att de är många olika saker som spelar in när människor skall komma in i 

ett samhälle, de andras syn på de asylsökandena spelar också en roll för hur individen känner att den blir 

delaktig i det redan etablerade samhället. Det studien har visat är att de asylsökandena inte integreras i 

samhället utan utesluts genom att de inte får möjligheten att lära sig språket. Därmed skapas stora 

svårigheter att kommunicera med andra medborgare. Det är också svårt att skaffa sig ett arbetstillstånd. 

Både ett arbete och lära sig språket är en förutsättning för att man ska kunna integreras i ett samhälle.  
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1. INLEDNING 
De flesta människor som flyr från sina hemländer har en inre strävan efter att förändra sin livssituation 

och därmed bygga upp en verklighet om att det i det nya landet kommer att blir bättre. Drömmarna om 

det nya livet i det nya landet målas upp som ett paradis och förväntningarna blir höga. Många av de 

människor som kommer hit har varit med om traumatiska och chockartade händelser men när det 

kommer hit blir det satta i ett väntrum på näst intill obegränsad tid. Detta bidrar till att exkluderingen 

från samhället blir en del av de nyanländas nya vardag och tillgången till det nya landet blir väldigt 

begränsat.  

    Migrationsverket påstår att de lyckats korta ner väntetiden för asylprocessen till cirka tre månader. Vi 

har mött ett flertal personer som väntat i mellan tio månader och fem år på att få sin prövning avgjord. 

Det må hända att det stämmer att man har kortat ner väntetiden, men så fort man överklagar resulterar 

det i att processen drar ut på tiden och det skapar en tid av utanförskap och exkludering. Denna tid 

kommer att forma dessa människor i sitt identitetskapande och också prägla dennes framtid. Det vi i 

denna studie vill visa är hur vi kan se hur individen påverkas av väntetiden och exkluderingen från 

samhället. 
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2.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

  

Syftet med studien är att se vilka mekanismer som påverkar att asylsökande lever i ett utanförskap och 

hur detta påverkar individen. Vi kommer att utgå från intervjuer med sex stycken asylsökande personer 

som bor i Söderhamns kommun och utifrån deras bild analysera vilka mekanismer i stort som påverkar 

deras vardag. Vidare kommer vi även att koppla in delar av det som tidigare skrivits om ämnet för att 

kunna ge mer tyngd åt våra informanters berättelser.  

- Hur upplever dessa individer sin situation i väntan på beslut? 

- Uppfattar dessa personer att de står utanför samhället under processen? 

- Hur upplever det boende sin boendesituation? 

 

2.2 AVGRÄNSNING  

Vi har valt att endast studera individer som väntat på ett besked om uppehållstillstånd i Sverige i minst 

10 månader och har fått minst ett avslag. Vi vill endast studera hur dessa sex personer påverkas av den 

långa väntetiden de utsatts för och hur det påverkar hur individen utvecklar sig själv. Vi kommer att 

begränsa oss till sex individer som bor på olika flyktingförläggningar i Söderhamn. Det som dessa 

personer har gemensamt är att alla läser svenska frivilligt på missionskyrkan som har blivit en 

samlingsplats för de asylsökande i Söderhamn.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

  3.1 Byta land 

Med denna forskning vill vi visa på i vilket skick de asylsökande kan befinna sig i när de kommer till 

Sverige. 

Traumatisk kris kan utlösas av plötsliga förändringar i individens liv. En plötslig förlust av t.ex. en nära 

anhörig, samhällstrukturer, katastrofer och även förlust av den egna självständigheten kan påverka en 

individ traumatiskt. När man av en eller annan anledning måste fly från sitt land och de sociala 

strukturer och normer man känner till kan detta för individen skapa en inre krissituation. 

     Elsie C. Franzén som är docent i pedagogik och leg. psykolog skriver i boken att byta land om hur 

individen upplever krisens olika faser och menar att individerna reagerar olika likadant. Därför kan vi 

inte generalisera utifrån denna men för att få en bild av situationen kan se ut har vi valt att ha med 

den(Franzén 2001, sid 47-49). 

Chockfasen 

Reaktionsfasen (krisens bearbetningsskede) 

Reparationsfasen 

Nyorienteringsfasen 

Chockfasen: I chockfasen kan människor handla olika. Vissa blir helt paralyserade medan andra blir 

handlingskraftiga. Många har sagt att de inte vet var de fått styrka från utan det har kommit automatiskt. 

Denna fas kan vara olika lång för olika personer och kan pågå i några dygn eller upp till flera månader 

(Franzén 2001. sid 55-57). 
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Reaktionsfasen: I reaktionsfasen har individen börjat förstå det denne utsatts för och oftast brukar 

känslouttryck bli väldigt starkt när chocken släpper. Hur vi reagerar beror på hur vi tidigare löst 

personliga problem. Ibland händer det att utåt sett ”synliga reaktionerna” utrycks väldigt starkt jämfört 

med det som individen utsatts för. Detta kan ibland uppstå för att individen har en del tidigare 

obearbetade kriser eller problem. Dessa kan läggas på den nya krisen och på detta sätt blir den mer 

påfrestande för individen (Franzén2001, s, 47). En person som är i reaktionsfasen kan börja isolera sig, 

den fysiska hälsa kan påverkas på ett negativt sätt. Vissa människor kan också utveckla 

”psykosomatiska sjukdomar” retlighet, aggressivitet” och ett labilt psykisk tillstånd utmärker 

reaktionfasen” (Franzén2001, s, 48). 

 

Reparationsfasen: I denna fas vacklar individen från att vara i reaktionsfasen till att vara tillbaka i 

reparationsfasen. Nu börjar individen att laga sig själv och se framåt och inse att denne överlevt krisen. 

Nu börjar individen också att försöka att göra det bästa av situationen man hamnat i. Det finns en fas till 

som vi inte kommer att presenta och detta är nyorienteringsfasen eftersom våra informanter inte än har 

kommit till denna fas (Franzén2001, s, 49). 

 

 3.2 Mellan hopp och förtvivlan 

Vi har valt en tidigare forskning som heter ”Mellan hopp och förtvivlan, erfarenheter och strategier i 

väntan på asyl”. Den är skriven av Rebecka Lennartsson i uppdrag för Asylmottagande i fokus som är 

en skriftserie från NTG-asyl & integration. Rapporten är en sammanställning av ett forskningsprojekt 

kallat Transitliv som uppstått genom partnerskapet Aros Asyl, som är ett utvecklingspartnerskap som 

har som målsättning att kartlägga asylsökandes hälsotillstånd. Aros Asyl arbetar med att kartlägga 

asylsökandes liv efter att de nått till landet där de sökt asyl (Lennartsson 2007, s.7).  

 

Syftet med rapporten är att studera hur ovissheten av att vänta på ett uppehållstillstånd påverkar 

individernas hälsa. Lennartsson gör en avgränsning genom att endast studera de asylsökandena som bor 

i eget boende dvs. inte på flyktingförläggningar.  
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En av frågeställningarna i rapporten var att studera ”hur de asylsökandena hanterade ovissheten och den 

långa asylprocessen och hur de ansåg sig bli behandlade i Sverige” (Lennartsson 2007, s.11). Vi är 

också i vår studie ute efter att studera hur de asylsökande anser sig bli behandlade och hur de hanterar 

ovisheten av den långa väntan på uppehållstillståndet.  

 

Lennartsson har i sin rapport valt att endast studera de som bor i eget boende. I vårt fall kommer vi 

studera endast de som bor på någon flyktingförläggning. I rapporten har använt sig av statistik för att 

kunna kartlägga boendesituationen och hälsan. Hon har också använt sig av en enkät samt djupintervjuat 

somliga av asylsökandena om den upplevda hälsan. Hon har således använt sig av både kvantitativ och 

kvalitativ metod i sin studie.  

 

 Lennartssons teoretiska utgångspunkter är ett kulturvetenskapligt perspektiv genom att studera hälsa 

och ohälsa. Inom den kulturvetenskapliga ramen har hon använt sig av identitet och etnicitet som 

begrepp. Lennartsson kom fram till att asylsökande generellt sett har högre sjukvårdskonsumtion än 

övriga i landet. I genomsnitt hade de asylsökande 1,47 vårddagar per individ inom den psykiatriska 

vården medan övriga landets genomsnitt låg på 0,61 vårddagar (Lennartsson 2007, s.85). Enligt henne 

och de asylsökandena själva samt vårdgivarna uppstod det fler sjukdomssymptom ju längre tid man 

väntade och detta berodde oftast på den långa vänteprocessen. Således påverkade individernas hälsa av 

den långa vänteprocessen och olika symptom på sjukdomar ökade. Detta är också något vi vill 

uppmärksamma att den långa vänteprocessen påverkar individen negativt men vi har valt en annan 

utgångspunkt.  

 

3.3 STATENS OFFENTLIGA UTREDNING SOU 2009:19 

Detta är information angående en utredning som utfördes på begäran av regeringen för att kartlägga de 

problem och svårigheter som asylsökanden kunde uppleva i Sverige. Meningen med utredningen var att 

de problem som hade uppkommit skulle åtgärdas.  
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Regeringen valde att genomföra en utredning av asylsökandes situation i Sverige. Om det fanns brister 

inom asylpolitik skulle de lägga fram ett förslag till författningsändring. De områden som skulle ses 

över var ”boende, ekonomiskt bistånd till individen, social omsorg, statens ersättning till kommunerna 

samt återvändandebidrag vid eventuellt avslag på asylansökan” (SOU 2009:16). Utgångspunken har 

varit hela asylprocessen.  

 

Det som framkom under utredningen gång var att det största problemet låg i att asylsökande fick vänta 

allt för länge på att få besked om PUT. Den långa väntan tillsammans med sysslolöshet skapar onödigt 

lidande för individen ansåg utredarna. Asylmottagandet måste organiseras om så att det finns ett bättre 

mottagande och en lyckosam integration likväl som ett smidigt återvändande om de inte får 

uppehållstillstånd. Utredarna klagar över att många asylsökande inte är aktiva på arbetsmarknaden eller 

har en praktikplats därför bör regeringen underlätta för asylsökande att finna ett arbete eller praktikplats. 

Utredarna skriver att asylsökandenas vardag ofta präglas av passivitet som också kan ge en effekt på 

samhället 

 

Det måste också ske en förändring i boendesituationen som finns för närvarande. Där de som har eget 

boende oftast har koncentrerats till storstädernas förorter, som har fått en hög belastning. Staten bör 

därför styra mer var de asylsökande bosätter sig och strukturera boendet. Skapandet av särskilda 

ankomstboenden bör anordnas som den asylsökande ska ha tillgång till minst 4 veckor efter att 

asylansökan lämnats in. Boendena bör ligga i vanliga bostadsområden.  Dessa boenden skall på något 

sätt främja till att asylprocessen skall bli mera effektivt. Alla asylsökande ska få ett erbjudande av 

Migrationsverket om ett ordnat boende efter ankomstboendet. Ankomstboende ska erbjudas i en ort där 

individen kan hitta sysselsättning samt lära sig det svenska språket. Detta är några av de statliga åtgärder 

som bör utformas för nyanlända för att integrera dem i samhället. 

 

Ett annat problem utredningen uppmärksammande var att asylsökande behövde ha arbetstillstånd. 

Därför föreslog utredarna i SOU 2009:19 att man skulle ta bort kravet på arbetstillstånd under 

asylprocessen för de personer som kunde styrka identitet.  
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Migrationsverket måste bli bättre på att kartlägga individens tidigare arbetsbakgrund samt erhålla en 

handledare för individen som kan upprätta en handlingsplan. I handlingsplanen skall det framgå vad 

individen bör göra för att komma fram till en försörjning av sig själv.      

 

 Vidare föreslår utredningen att kommunen ska se till att den nyanlända invandrarens etablering in i det 

svenska samhället går snabbt, både ekominiskt och arbetsmässigt. Den arbetsmässiga delen bör läggas 

på Arbetsförmedlingen i kommunerna. Även sfi och introduktionen av individen in till samhället bör 

läggas på Arbetsförmedlingen. Varje person som fått ett uppehållstillstånd bör nu tillsammans med en 

handläggare på Arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan. Inom denna plan skall bl.a. sfi-

undervisning, samhällsorientering, arbetsförberedande åtgärder. Den asylsökande skall också få en 

ekonomisk ersättning av staten med villkoret att denne ingår i någon av de aktiviteter som erbjuds. 

Utifrån utredningen verkar det som om utredarna var medvetna om vilken situation som de 

asylsökandena lever under och deras exkludering från samhället. 

 

3.4 I SVERIGES VÄNTRUM 

I Sveriges väntrum är en bok skriven av journalisten Lasse Granestrand och syftar till att spegla olika 

delar av den svenska invandrarpolitiken. Boken skildrar den svenska invandringsutvecklingen som 

stötvis ökat kraftigt sedan 1989, samtidigt som Berlinmuren föll. Relevansen för boken i detta arbete 

finns i att det som personerna som författaren har följt berättar liknade historier som våra informanter 

har berättat. Denna bok är intressant för denna studie då boken belyser liknade problem som vi också 

har stött på. Dock är det inte en vetenskaplig studie men vi finner att den har relevans.  

 

Granestrand har under några år följt tre asylsökande män som kommit till Sverige och fått flyktingstatus 

och som har haft en krokig väg till det slutgiltiga beslutet. Hans tanke var att han vilje följa den svenska 

asylprocessen inifrån och fick av en slump, på Migrationsverket 2003, träffa dessa män som han kom att 

följa från första ansökan till det slutgiltiga beslutet några år senare.  
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Granestrands berättelser som han skriver om visar att dessa tre män upplever att myndigheterna inte 

förstår allvaret i deras upplevelser och rädslor för att bli tillbaka skickade och försöker gång på gång 

påvisa riskerna de skulle utsättas för om de blev tillbaka skickade till sina hemländer(Granestrand, 2007, 

sid 180-181). Detta är något som våra informanter också påvisar flera gånger i sina upplevelser i 

bemötandet från Migrationsverkets handläggare.  

 

En av männen Granestrand har följt kom från Somalia och under den perioden som denne man sökte 

asyl var det praxis att de som fick tidbegränsad asyl, vanligen ett år, skulle få permanent 

uppehållstillstånd. Dock, skriver Granestrand, att under detta år förändrades Sveriges syn på situationen 

i Somalia och därmed ändrades även Migrationsverkets praxis. En enskild individ som fruktar för sitt liv 

blir alltså den som får leva med att de svenska politikerna anser att deras hemland är ett säkert ställe att 

återvända till. Under den tid som Granestrand berättar om hinner dock den synen förändras åter igen och 

igen vilket göra att de personer från de länder myndigheterna i Sverige förändrar sin syn på, i detta fall 

Somalia, lever i en ovisshet om hur synen på landet är just när deras beslut fattas (Granestrand, 2007sid 

185-187).  

 

Boendet är något som också framkommer i Granestrand berättelser. Det förkommer oroligheter och de 

boende får inte alltid gehör för sina problem med det. Det är även var i landet dessa personer placeras 

som påverkar deras situation vilket vi kan se likheter med hos våra informanter. Granestrands 

informanter berättar att det känns jobbigt att de hamnar på platser där det inte har någon chans att 

komma in på arbetsmarknaden eftersom arbetslösheten är så stor i de områden de placeras i. Detta bidrar 

också till att det är svårt att integrera sig i de orter eller städer där de kommer att placeras.  

 

Sammantaget visar Granestrands bok på att individen är den som drabbas i det byråkratiska spelet som 

den enskilde inte har stor chans att påverka och de konsekvenser som uppstår, upplever inte 

informanterna att myndigheterna tar hänsyn till (Granestrand, 2007).   
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4. Begreppsförklaringar  

Asylsökande 

Asylsökande är en ”person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av skydd 

(asyl), men som ännu inte fått sin ansökan avgjord”(Nationalencyklopedin). 

 

 

Integration 

Sveriges ”Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter”(Regeringen). Men riktar sig 

utåt sett mot att integrera invandrare in i det svenska samhället. Med hjälp av integrationspolitik ska de 

nyanlända som kommer till Sverige integreras för att bl. a minska utanförskap. Detta arbete görs på 

olika plan av olika myndigheter. I Sverige har bl.a. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och 

kommunerna det övergripande ansvaret med att främja integrationen och dessa har också implementeras 

in i alla svenska myndigheters arbetar utifrån mångfaldsplanen. När man kommer som ny till Sverige är 

det först Migrationsverket som delar på ansvaret över individen tillsammans med kommunen. När man 

sedan fått ett uppehållstillstånd går ansvaret över helt till kommunen (Regeringen). 

 

LMA-kort 

LMA-kort ges till utlänningar och andra asylsökande. Kortet är tillfälligt och måste förnyas var tredje 

månad. Kortet ges endast till individer som har rätt till ekonomisk ersättning enligt ”Lagen om 

mottagande av asylsökande”(Migrationsverkets tillfälliga kort).  Anledningen till att individen bär kortet 

är inte specificerat. Bara att personer som bär kortet är inskriven på någon att Migrationsverkets 

mottagningsenheter. Kortet gäller endast under en kort period, ofta mellan 3-6 månader. Kortet är inte 

en giltig id-handling och styrker inte individens riktiga identitet. (Migrationsverket LMA) 
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PUT 

Permanent uppehållstillstånd krävs av en person som inte är svensk medborgare som ett bevis för att 

denna får leva och verka i Sverige på samma villkor som en svensk medborgare. Den som har 

permanent uppehållstillstånd får bosätta sig var som helst i landet. I vissa fall kan ett permanent 

uppehållstillstånd återkallas av Migrationsverket. Detta sker om du flyttar ifrån Sverige eller lämnat 

falsk information när du sökte uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd krävs för att kunna 

ansöka om svenskt medborgarskap (Migrationsverket PUT). 

 

SFI 

SFI-undervisning är den svenskutbildning som personer som fått uppehållstillstånd erbjuds. Tidigare har 

det även funnits så kallad SFA-undervisning som var åtta veckors språk- och samhällsundervisning i 

svenska och om Sverige (Migrationsverket sfi). Dock togs denna utbildning bort under 2010 och 2011 

och nu finns således ingenting av denna utbildning kvar i Migrationsverkets regi. I vår undersökning har 

vi däremot stött på frivilliga organisationer som erbjuder svenskundervisning för de som är intresserade 

(sfi). 

 

Flyktingars historia  

En flykting är en person fått lämna sitt hemland på grund av väpnade konflikter eller risk för sitt liv av 

olika skäl och därför är i behov av skydd i ett annat land (flyktingar).  

Historiskt sett har flyktinginvandringen varierat i storlek. Innan 1970-talet var flyktinginvandringen 

relativt liten. Genomsnittligt kom det som mest drygt tusen personer varje år till Sverige av flyktingskäl. 

Av dessa flyktingar som kom under den tiden var majoriteten från Europa. I början på 1970-talet ökade 

flyktinginvandringen mest med personer från tredje världen och har sedan dess legat på ca 10 000 

person per år.  (Lundh 2005, s.38) 
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ASYLPROCESSEN 

Att söka asyl innebär att man av olika skyddsskäl begär att få stanna i ett annat land än sitt hemland. Det 

finns flera olika grader av regelverk som kan åberopas men som övergripande riktlinje gäller FN:s 

flyktingkonvention som Sverige har skrivit under. Även EU har riktlinjer och regelverk som reglerar på 

vilka grunder människor får stanna och utöver dessa har Sverige ytterligare ett regelverk som utökar 

möjligheterna att få uppehållstillstånd(Migrationsverket 1). 

 

Figur 1  

FN EU Sverige 

Om du på starka grunder kan 

visa på du är förföljd pga någon 

av följande punkter 

har en utökad möjlighet till att 

få uppehållstillstånd och då ska 

följande skäl finnas 

Har ytterligare definitioner för 

att kunna ge uppehållstillstånd 

och då ska följande skäl finnas  

-ras -risk för dödsstraff i hemlandet -yttre eller inre väpnade 

konflikter alt svåra 

motsättningar i hemlandet  

-nationalitet -risk för tortyr/kroppsstraff eller 

risk för civila att bli skadade 

pga väpnad konflikt i 

hemlandet 

-en välgrundad känsla för att bli 

utsatt för övergrepp 

-religiös/ politisk uppfattning  - inte kunna återvända pga 

miljökatastrof 

- kön   

-sexuell läggning   

      (Migrationsverket1) 
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EU-länderna tillsammans med Norge, Schweiz och Island har skrivit under den så kallade 

Dublinförordningen som innebär att man registrerar alla flyktingar som söker asyl i en gemensam 

databas, Eurodac. I denna samlar man dessa personers fingeravtryck för att minimera risken för att man 

använder falsk identitet.  

 

Detta innebär också att man bara kan söka asyl i ett land och att oavsett om man tar sig till ett annat land 

som har skrivit under Dublinförordningen så är det land man först kom till som är ansvarig för ansökan 

och man kommer alltså vara beroende av det beslutet. Vilket land som kommer att pröva den sökandes 

ansökan grundar sig på vilket land den sökande kommit till först. Beslutet bygger på om man har andra 

familjemedlemmar i ett annat land som omfattas av förordningen. Andra skäl är om du har fått ett visum 

till ett annat land eller om du har rest in illegalt i ett land. Det sker således en fördelning av de som söker 

asyl mellan de länder som omfattas av Dublinförordningen (Migrationsverket 2).      

 

 

5. METOD 

Vi har valt att arbeta induktivt och genom djupintervjuer har vi fått ett material som vi sedan har 

analyserat utifrån passande teorier. Intervjuerna har gett oss en bild av hur de asylsökande upplever 

väntetiden och vi anser att genom denna metod kunde vi få fram mest användbart material. Vi ville 

spegla hur man som asylsökande påverkas av väntetiden och vilka bakomliggande mekanismer man 

kunde se vid en djupare analys. Även en analys av det regelverk som ligger till grund för asylbeslut har 

gjorts för att se om det finns något samband mellan asylregler och hur människor påverkas av 

väntetiden. Intervjuerna som vi genomförde var semistrukturerade djupintervjuer.  

 

 5.1 INTERVJUMETOD 

Innan vi begav oss ut för att utföra våra intervjuer satte vi oss ner för att diskuterade kring vårt val av 

ämne och var vi skulle lägga fokus kring asylsökande och vad var vi egentligen ute efter att studera.  
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Vi kom snabbt fram till att det var informanternas upplevelse av vänteprocessen och deras syn på 

inkludering eller exkludering i samhället som var av intresse. Detta var vad vi ville studera och hur 

dessa processer formar individen och gör med personen.  

 

 

”Genom att intervjua ett antal individer som är delaktiga i en social miljö av något slag får man efter 

hand insikter som råder i denna miljö”(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s.36). I vårt fall är individen 

vi studerar asylsökande som alla läser svenska på missionskyrkan i Söderhamn och miljön vi studerar är 

flyktingförläggningen. Vi har studerat dessa individer kring deras ovisshet om framtiden och påverkan 

av den långa väntetiden. Vi bestämde träff med en asylsökande som vi kommit i kontakt med via en 

bekant. Det var hon som gav oss rådet att vända oss till missionskyrkan i orten eftersom de flesta 

asylsökande i området gick dit. Detta var det enda stället på orten som erbjöd gratis svenska 

undervisning för asylsökande och blev således en samlingsplats för många av de asylsökande på orten.  

 

När vi anlände till missionskyrkan pressenterade vi oss som studenter från Södertörns Högskola och 

förklarade vårt ärende. Vi hänvisade även till vår momentansvarige för frågor om vad vi sysslade med.  

De ansvariga i kyrkan pressenterade oss sedan för de asylsökande och frågade vilka som ville medverka 

i vår studie. Intresset var stort men eftersom vi valt att utföra djupintervjuer hade vi inte tid att intervjua 

så många. Allt som allt blev det totalt sex intervjuer. Vi fick även ett enskilt rum att sitta i för att kunna 

utföra intervjuerna i en lugn miljö. Vi hann utföra tre intervjuer på missionskyrkan innan de stängde för 

dagen. De tre resterande fick vi utföra på ortens bibliotek.  

 

Vi bandade fem av intervjuerna för att kunna arbeta med dem i lugn och ro. Ofta efter att man utför 

intervjuer glömmer man mycket av det som sagts därför är det viktigt att kunna lyssna på banden om 

och om igen. Detta blev ett sätt att kunna få ut som mycket som möjligt av våra intervjuer och inte 

förlora någon information.  
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En av intervjuerna fick vi tyvärr inte banda. Eftersom vi ville respektera informantens önskning valde vi 

att endast fråga en gång utan att tjata eller pressa honom. Innan vi började intervjun förklarade vi för var 

och en av dem vad vi studerade och varför de var viktiga i studien. Vi förklarade också att vi hade 

tystnadsplikt och var tvungna att anonymisera en del fakta kring dem. 

 

 5.2 RELIABILITET 

Eftersom våra intervjuer grundar sig på hur individen uppfattar sin tillvaro är det svårt att säga om man 

kommer få samma resultat om man försöker upprepa studien. Dock anser vi att våra informanter visar 

på liknade problem och därmed borde det vara något som många i samma situation upplever. Det är de 

byråkratiska riktlinjerna som styr över asylsökandes möjligheter och i relation till den förändringen 

ändras också dessa människors förutsättningar(Bryman 2001, s.43).  

 

 5.3 VALIDITET 

Med validitet menas att undersökningen har relevans utifrån frågeställningen man har valt. Vi anser att 

utifrån vår metod och våra frågor har vi kunnat få svar på frågorna.  Då vi gjort våra intervjuer i ett tidigt 

skede med utgångspunkt från våra frågeställningar har vi kunnat se mönster och dessa har gett oss 

anledning till val av teorier. Vi har alltså låtit vårt material ge oss frågor som vi kunnat analyseras 

utifrån teorier som vi funnit relevanta för studiens arbete. Därmed anser vi att validiteten i arbetet 

finns(Bryman 2001, sid 257-263).  

 

 5.4 ETIK 

Inom forskningsetiken finns det några punkter som bör uppfyllas för att man ska kunna använda sig av 

undersökningen. När man använder sig av personer ska det framgå tydligt vad man avser att studera och 

eventuella personer ska ge sitt fulla medgivande samt själv välja om man vill vara anonym. 

Personuppgifter ska hållas avskilt från forskningsmaterialet och heller inte vara tillgänglig för andra än 

forskarna.  
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Andra frågor som ska behandlas är om någon kommer till skada av studien, om man på något sätt 

kränker eller inkräktar på någons privatliv. Det är också viktigt att man inte har använt sig av några 

olagliga eller tveksamma metoder som kan bryta mot lagar eller andra etiska regler som finns utsatta av 

myndigheter och institutioner (Bryman 2001, s.440-451). 

 

När man arbetar med personer i asylsituationer anser vi att det är viktigt att hålla respondenterna så 

anonyma som möjligt. Detta är anledningen till att vi har valt att inte använda deras riktiga namn eller 

ange något bortsett från nationaliteten, ålder och kön, som kan kopplas ihop med personen. Eftersom vi 

har spelat in våra intervjuer har vi ingående förklarat för våra intervjupersoner vad det innebär och att 

när studien är avslutad kommer dessa intervjuer att förstöras.  

6. ANALYSRAM 

Genom att transkribera våra intervjuer och sedan sammanfatta dessa kunde vi ta ut de centrala bitarna 

som också gav oss riktlinjerna till vilka teorier vi kunnat använda i vår analys. 

  

 6.1 SOCIAL EXKLUDERING 

Personer som lever i ett samhälle har mer eller mindre förutsättningar för att kunna etablera sig på den 

gemensamma arenan vilket också ger dessa olika status i förhållande till varandra. Att ha ett arbete som 

genererar mycket pengar ger en person en större möjlighet att inkluderas då denne får ett större utrymme 

att välja. Individer som inte är lika väl bemedlade riskerar att uteslutas och få det som blir över och inte 

alls kunna dra några fördelar av det. Giddens talar om tre olika typer av exkludering som han menar 

minska individens delaktighet i samhället. Det gäller uteslutning från arbetsmarknaden, servicesektorn 

och sociala relationer (Giddens, 2007, sid 301-302). Han menar att när man exkluderas ur dessa grupper 

har individen svårt att ta plats på den gemensamma arenan då dessa tre platser ger ett naturligt spelrum. 

Giddens menar att om man står utan arbete blir interaktionen med människor lidande. Man minskar sina 

chanser att påverka var man kan bo och man har även en mindre möjlighet att delta i det sociala 

umgänget(ibid.). Det blir som en kedjeeffekt, faller en del händer det lätt att man faller helt ur 

samhällsspelet. 
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Det Giddens menar är således att personer som ställs utanför någon av dessa tre sektorer ökar risken att 

falla ur någon av det andra(Giddens, 2007, sid 301). Genom att under en lång tid exkluderas från 

arbetsmarknaden blir möjligheterna att ta del av servicesektorn(försäkringar, el, kommunikationer osv.). 

Det blir således en begränsning av vilka delar av servissektorn personen kan tillgodogöra sig då denna 

står utan en egen försörjning. Giddens menar att detta kan leda en till en viss exkludering från de sociala 

relationerna då dessa personer begränsas i sina möjligheter att träffa eller möta människor i samma 

utsträckning som personer som är inkluderade på arbetsmarknaden (Giddens, 2007, dito). Alltså blir det 

en kedjeeffekt där alla tre sektorer är beroende av varandra. Inkludering på arbetsmarknaden gör att man 

har större möjligheter att tillgodose sig delar av en sociala servissektorn samt att det är en bra 

förutsättning för att bygga nya och upprätthålla sociala relationer.   

 

 

För att se till hur denna sociala exkludering omfattar vår målgrupp gäller just det som ovan redovisats. 

De människor som kommer hit som asylsökande har oftast ingen utbildning eller ingen i Sverige 

godkänd utbildning. Man har då dåliga förutsättningar att kunna ta sig in på en redan hårt ansatt 

arbetsmarknad. Ovissheten om hur länge man får stanna gör att personerna ifråga inte är särskilt 

attraktiva att anställa. Det finns ingen säkerhet i hur länge personen kan stanna. Språkutbildningen som 

är en stor förutsättning för att individer ska kunna integreras har tagits bort och där med minskas 

individens möjlighet att på egen hand integreras eller på något sätt inkluderas i samhället. Som 

asylsökande exkluderas individen ur samhället. I och med att systemet byggs upp på ett sådant sätt att 

dessa bara har tillgång till det mest basala delarna ställs dessa individer i en grupp som är helt utanför 

det allmänna systemet.  

 

 6.2ALIENATIONEN  

 Skaparen av alienationsteorin är Karl Marx och han skrev den första gången i sitt manuskript år 1844 . 

Med alienationsteorin går det att visa på hur människor på de olika mänskliga planen alieneras från sitt 

sanna väsen, inte bara av sig själv utan också av det samhälle som vi själva gett kraft att skapa. 

Alienationsteori är enligt Israel en av de mest komplexa teorierna som existerar och ibland har forskare 
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varit oense om hur denna teori skall tolkas eller vad Marx menade med alienationen(Israel 2008). Andra 

sociologer har utökat teorin om alienation och försökt att se den ur andra vinklar. Vi kommer att 

använda oss av Marx syn. Grunden är hur man ser på den mänskliga och de processer som finns i 

samhället.  

Följande koncept ingår i Marx alienationsteori.  

1) Människan är alienerad från sin natur.  

2) Människan är alienerad från sig själv  

3) Människan är alienerad från sin naturliga plats den mänskliga arten  

4) Människan är alienerad från andra människor. 

(Meszaron 1934 . s.14) 

Inom alienation utesluts vissa människor från delar av samhället. Denna uteslutning innebär att de tas ut 

från människans grundläggande gemenskap. Varför blir människor som inte arbetar eller som inte kan 

följa hela produktionskedjan i det de producerar alienerade från sin arts väsen var en av de frågorna som 

Marx försökte att besvara med alienationen. För att kunna tänka på detta sätt måste man utgå ifrån att 

arbetet är viktigt för individen annars skulle denna hypotes inte hålla enligt Israel(Israel 2008, s.85). En 

av Marx aspekter är dehumanisering där det ingår att i samhället har vi människor vissa normer. En av 

dessa normer är att människor arbetar. Att arbeta är grundläggande för människans existens anser Marx. 

På detta sätt kan människan växa. Om man på ett eller annat sätt inte kan tillgodose sig arbete är det inte 

bra för människans växande (Israel 1982, s.85). Vi kommer att studera vissa av de normer som finns i 

samhället och studera om våra informanter alieneras ifrån dem. Tittar man i nationalencyklopedin 

definierar de alienation på följande sätt, ”alienation (latin aliena´tio 'fjärmande', av alie´nus 'tillhörig 

någon annan', 'främmande'), förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och 

brist på identitet” (nationalencyklopedin). 

 

Vi är endast intresserade i vår studie om de asylsökande själva utrycker att de känner sig alienerade, 

utefter de kriterier vi specificerat. Vi kommer att använda oss av dessa innebörder när vi analyserar de 

asylsökandes berättelser, vi undrar om begreppen över alienation i nationalencyklopedin återfinns i 
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deras historier. Vi har valt att lägga fokus på hur de uppfattar sin verklighet, ifall de själva känner att de 

blir avskärmade ifrån chansen till delaktighet i samhället.  

 

 6.3 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

Symbolisk interaktionism används bl.a. för att kunna studera vår verklighet utifrån. Med denna teori ska 

man kunna studera hur individen bygger sin verklighet. Vi människor skapar och omskapar vår identitet 

utifrån de interreaktioner som vi har med andra människor. Detta görs med hjälp av symboler och 

språket. Mead var den som la grunden för symbolisk interaktionism detta gjorde han under tiden som 

han var verksam på chicagoskola. Mead skrev inte själv teorin utan den har utvecklats av bl. a Blumer 

utifrån Meads föreläsningar i ämnet. Mead skriver att människan är en självmedveten organism som kan 

se sig själv som ett objekt, med förmågan att kunna uppfatta sig själv och andra. Människan kan se sig 

själv utifrån och denna kan också reflektera över sig själv och sina tankar. Enligt teorin existerar inte 

den sociala verkligheten av sig själv. Det krävs människor och deltagande av dem för att det skall anses 

vara ett samhälle (Mead 1934, s.124).  

 

”Mead menade att människor förlitar sig på gemensamma symboler och tolkningar i sitt samspel med 

varandra. Genom att människor lever i en rik symbolisk värld, inbegriper praktisk taget allt samspel 

mellan människor ett utbyte av symboler” (Giddens 2007, s.34). 

 

En stor del av mänsklig kommunikation bygger på att människor kan sätta sig in i andra människors sätt 

att tänka. Detta kallas för rollövertagande att dvs. kunna vara någon annan inför sig själv. Detta menar 

han är förmågan att kunna skapa en mental projektion av hur den andre kan tänkas agera utifrån ens eget 

agerande. Exempelvis kan människor skapa en mental projektion över t.ex. hur det känns att bli slagen 

eller att bli generad. ”He himself is in the rôle of the other person whom he is so exciting and 

influencing. It is through taking this rôle of the other that he is able to come back on himself and so 

direct his own process of communication”( Mead 1934, s.176).   

Mead använder sig av ”I” och ”Me” för att förklara symbolisk interaktionism. Där ”I” står för jaget och 

”ME” representerar grupper av attityder som vi tar in från de andra i samhället.  ”Me” omvandlas sedan 

i individen och dess respons i samhället blir ”I”( Mead 1976, s.146). 
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De sociala handlingarna som vi uttrycker har importeras av individen in i själva organismen och blivit 

till ett medvetande av individen. Inom medvetandet existerar också andra individers attityd. Dessa blir 

något som han kallar för sociala attityder och en ingång till vår sociala verklighet genom att vi 

importerar dem från andra som vi interagerar med (Mead 1934, s.124). På det sättet importerar vi, 

individer, in andras attityder som vi också gör till en del av oss själva. Vi individer formar ständigt den 

sociala verkligheten genom våra egna attityder och vi tar också på oss gruppens attityder genom att 

reagera på dem på olika sätt. Detta görs imaginärt på mentalt plan. Det är inget vi är medvetna om när 

det sker, vi kritiserar accepterar och omförhandlar andra individers attityder som vi möter. Mead skriver 

att individen formar sig själv genom den generaliserande andre. Även Thomas Johansson som är 

professor i socialpsykologi skriver om den generaliserade andre. Denna generaliserade andre är en 

mental bild som medvetandet skapar för att kunna jämföra sig själv och för att kunna förutse hur andra 

ser på en och förutse agerandet från andra. D.v.s. vi lär oss att se på oss själva ur andras ögon   

 

Enligt sociologi professorn Richard Jenkins tar vi människor oftast identiteten för given. Oftast är det 

inte något man reflekterar så mycket över men ibland kan identitet bli ett problem. Den vi är eller den 

andra anser att vi är spelar en större roll än man oftast tror. Hur en annan individ eller en annan grupp 

identifiera en person spelar en roll för individen plats i det sociala livet, även i den enskilda individens 

liv i samhället. 

 

 

 7. RESULTAT 

Amir, man från Iran 33 år 

 

Amir är en bloggare från Iran som kommit till Sverige för att han är rädd för reprimander till följd av 

hans kritiska syn på religion och främst Islam. Han har idag väntat 13 månader och tidigare har han fått 

avslag från Migrationsverket då myndigheten inte anser att han kan styrka att han riskerar sitt liv på 

grund av hans åsikter.  
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Han berättar att han inte kan bevisa att de iranska myndigheterna vet vem han är och därför anser man 

inte att det är skäl nog för att få asyl. Under intervjun kritiserar Amir just detta och han menar att de 

svenska myndigheterna spelar med hans liv. Trots att han har lagt fram sina bevis på bästa sätt har han 

fått avslag och väntar nu på att få sin överklagan prövad. 

 

Amir påvisar att han vill arbeta men att han inte får den möjligheten och känslan av att gå runt och vänta 

och vilja arbeta men inte få det upplever han som otroligt påfrestande. Han menar att eftersom man får 

så lite pengar att klara sig på skulle det vara bättre om man fick arbeta under tiden man väntar, dels för 

att känna att man gör någon nytta och dels att man får något vettigt att göra på dagarna. Även om man är 

en person som alltid har respekterat lagen menar han att den situation som han är i kan tvinga även den 

bästa att göra saker som inte alltid är lagligt. 

 

När det kommer till boendet tar Amir upp problemet med att myndigheterna blandar människor från 

olika kulturer. Det finns så mycket frustration hos dessa människor så att en så enkel sak som städning 

kan skapa handgemäng. Språkbrister skapar onödiga dispyter mellan de boende och detta menar han 

kunde motverkas om myndigheterna skulle respektera människors skillnader. 

 

Med ytterligare ett negativt beslut känner han att han måste komma på en ny lösning för att undvika att 

bli tillbakaskickad till Iran. För där tror han att han inte kommer att ha en framtid. Hoppet är att om han 

lyckas stanna i Sverige i fyra år efter avslaget kunna få sitt fall prövat ånyo. Något annat skulle vara att 

försöka skaffa pengar för att kunna köpa ett pass för att sedan kunna lämna Europa, säger Amir. 

 

 Även om Amir vill arbeta och han skulle få ett arbetstillstånd under väntetiden är han rädd att det inte 

kommer finnas några arbeten. Han understyrker att det inte spelar någon roll vilken typ av jobb han får. 

Bara han får ge tillbaka till samhället så är han nöjd. Utan arbete eller pengar är hoppet litet. Han tycker 

att det är konstigt att man inte sysselsätter de asylsökande för det skulle ju vara bra för Sverige då man 

kan få in skattepengar. 
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Väntetiden gör en knäpp, säger Amir och det är mycket tack vare att myndigheterna inte visar respekt 

för människors rädsla och oro. Planeringen för den närmsta framtiden är att ha strategier för 

överklagande och eventuellt avslag. Även om man inte vill göra något olagligt finns det hela tiden med i 

kalkyleringen för framtiden. Dagarna går ut på att sysselsätta sig för att fördriva tiden.  

 

Maria, kvinna från Nigeria 32 år 

Maria har varit i Sverige sedan 2007 och har även under den tiden fött barn här. Hon har också ett barn 

som var 1,5 år när de kom till Sverige vilket gör att hennes barn har levt i här större delen av sitt liv. 

Hon upplever att hennes framtidsplaner är så påverkade av stressen och ovissheten att hon har gett upp 

dessa för länge sedan. Man lever med uppgivenhet och frustrationen är dominerade i vardagen. Barnen 

går på dagis och i skolan och tiden hon har för sig själv fyller hon med att försöka träffa bekanta och 

sköta hushållet. Eftersom hon är analfabet upplever Maria att hon behöver hjälp att hålla sig uppdaterad 

om omvärlden så den sociala biten blir ganska viktig. 

 

Eftersom hennes barn till största delen eller helt är uppvuxna i Sverige upplever hon en oro hos barnen 

över att behöva åka tillbaka till Nigeria. Hon sätter sitt hopp till Gud och menar att det är Hans kamp att 

föra. Marias man är död och det innebär att hans familj kommer att försöka ta barnen från henne om hon 

åker tillbaka till sitt hemland.  

 

Om hon jämför sitt liv med andra upplever hon en viss avundsjuka då hon tycker att hon också borde gå 

i skolan och få hjälp att komma in i samhället. Det är svårt att hitta mening i livet när man bara sitter och 

väntar. Känslan av att Migrationsverket inte längre vill hjälpa henne och hennes barn gör att hon känner 

ilska mot dessa myndighetspersoner och utanförskapet gör att hon känner sig bortglömd.  

Maria bor i en enrumslägenhet och hon delar kök och toalett med flera andra. I samma hus bor flera 

andra i samma situation. För det mesta upplever hon att det är lugnt och stilla men att det ibland uppstår 

konflikter när det kommer till städning och liknade. Framför allt uppstår dessa konflikter mellan 

personer med olika nationaliteter.  
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Hon har ansökt om uppehållstillstånd flera gånger och har fått flera nej. Maria menar att 

Migrationsverket inte ser värdet i hennes och barnens liv. Hon känner inte att det finns någon respekt för 

henne och vad som kommer hända med henne om hon skickas tillbaka. Enligt hennes egen utsago 

kommer inte bara hon drabbas utan även barnen.  

 

För att komma undan att bli tillbakaskickad försökte Maria fly till Norge under en tid men blev 

tillbakaskickad till Sverige av de norska myndigheterna. Detta menar hon är bevis på hur desperat hon 

är. Hon gör allt för att skydda sina barn från att åka tillbaka till Nigeria. Hon tänker många gånger att 

om den enda utvägen för att få hennes barn att kunna stanna i Sverige är att om hon tar livet av sig 

skulle hon nog göra det. Stressen gör att det skulle vara en för henne enkel utväg men att oron för 

barnens framtid också håller henne vid liv. 

 

 

Nadia, kvinna från Iran 30 år 

Nadia kommer från Iran och har varit här i 24 månader. Hon kom hit tillsammans med sin man och sin 

son men idag lever hon själv tillsammans med sonen och ligger i skilsmässa med sin man. Hon berättar 

att hon hade hopp om att deras äktenskap skulle bli bättre när det kom till Sverige men så blev det inte. 

För henne är det viktigt att man lär sig och tar del av den kultur som råder i det samhälle man lever i och 

Nadia och hennes man delade inte samma uppfattning om detta. Därför bestämde hon sig att lämna sin 

man och har nu ansökt om skilsmässa.  

 

Under hennes tid här har hon aktivt försökt lära sig det svenska språket samt hur det svenska samhället 

fungerar. Den lilla undervisning som hon fått på SFA gav henne bara lite kunskap och för hennes egen 

skull valde hon att försöka fortsätta på egen hand. Idag kan hon enligt sig själv cirka 50-60% av språket 

men har svårt med grammatiken. Hennes son som snart börjar skolan är hennes vardagliga hjälpmedel 

för att försöka förbättra sitt språk. Hon upplever att när man tog bort SFA-undervisningen isolerade man 



23 

 

människor som väntar på asyl eftersom man inte får något stöd för att komma in i samhället. Även fast 

man väntar måste man gå till affären, sjukhuset, polisen eller liknade och många vet inte hur man ska gå 

till väga och nu förtiden finns inte det stödet.  

 

Att väntetiden skapar stress är något Nadia har fått erfara då hon för en tid sen började tappa håret på 

grund av långvarig stress. Hon menar att ovissheten hela tiden skapar en stress och gör sig påmind i 

vardagen. Bara att handla mat eller en vinterjacka påverkas av ovissheten eftersom man inte vet om det 

är värt att göra det när man inte vet hur länge man får stanna. Hon finner ingen mening med livet om 

hon inte får ett positivt beslut, då är det slut på allt. Eftersom hon gärna vill göra rätt för sig har hon 

tidigare försökt skaffa ett jobb då hon har arbetstillstånd men även det blir påverkat, allt blir temporärt. 

Livet byggs på en tillfällig bas. 

 

När det gäller kontakten med myndigheter har Nadia blandade erfarenheter men det hon upplever mest 

är att ingen har tid att lyssna på henne. När hon har bett om en tid för samtal upplever hon att det inte 

funnits något gensvar och att myndigheten inte har tagit något ansvar alls. Hon upplever att deras ansvar 

upphör när man har fått en bostad och matpengar och sen får man klara sig själv. Hon tycker att det 

känns skamfullt att behandlas på det sättet.  

 

När familjen kom hit fick de bo i ett litet rum i lägenhet som de delade med en annan familj och detta 

skapade problem och konflikter när det kom till dagliga rutiner. Bara att komma överens om att städa 

innebar ett projekt då familjen de bodde med inte pratade varken svenska eller engelska så för att lösa 

problemet fick man använda internet för att kunna översätta. Nu har hon lyckats få en lägenhet med 

egen toalett och kök och detta upplever hon som ett problem mindre i vardagen. Generellt sett upplever 

hon att det blir mycket kulturkrockar i dessa boenden så att få bo själv är skönt.  

 

Hennes dagar försöker hon fylla med så meningsfulla saker som möjligt och bortsett från att hon 

försöker lära sig svenska så hjälper hon andra nykomna asylsökanden men drömmer fortfarande om att 

ha ett eget jobb. I Iran arbetade hon som barnmorska och hoppas att få fortsätta med det om hon får  
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stanna. Hon är tacksam för vad svenska samhället har gjort för henne och vill därför så fort som möjligt 

börja ge tillbaka genom att komma ut i arbetslivet. Det är kvällarna som är värst för Nadia för då 

kommer alla tankarna om den ovissa framtiden och det är svårt att slå bort dessa. 

 

Monir, man från Iran 38 år 

Monir har ansökt om asyl i Sverige eftersom han är förföljd av myndigheterna i sitt hemland Iran där 

han påstår att han arbetat politiskt emot regimen i landet. Han läser svenska på missionskyrkan eftersom 

detta är den enda undervisningen som erbjuds för asylsökande för närvarande. När Monir kom till 

Sverige för 22 månader sedan fick han två månaders svenskundervisning på SFA, men han anser att det 

inte var tillräckligt för att lära sig svenska. Han säger att han lever i nuet, men att han hela tiden hoppas 

på en bättre morgondag. 

 

Han säger att Migrationsverket har en stor belastning, det verkar som om de är väldigt stressade i sina 

beslut. Han tycker att Migrationsverkets sätt att inte ta hänsyn till människors kultur inte är positivt, att 

blanda människor från alla världens hörn som inte kan kommunicera med varandra är inte positivt och 

han berättar själv om hur han bor och en del problem som uppstått. Monir delar en lägenhet med ett 

antal personer och han var den som fick bo i vardagsrummet. På natten blir han alltid störd av att någon 

av den andra boende måste gå på toaletten och liknade och då måste gå igenom vardagsrummet där han 

ligger och sover. När han sedan försöker att förklara problemet för de andra går det inte eftersom ingen 

pratar samma språk. 

 

Han har berättat att det ofta är slagsmål på förläggningen. Han tror att detta beror på att de olika 

individerna inte förstår varandra och att de är frustrerade över väntetiden. Det finns enligt honom en stor 

frustration på asylboendet då människor är väldigt frustrerade över den långa väntan och på köpet inte 

kan kommunicera med varandra. Att det inte heller finns något att sysselsätta dem med från 

myndigheternas sida gör allt väldigt påfrestande.  
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Monir uttrycker ett flertal gånger att han känner sig stressad över beslutet på uppehållstillstånd som han 

väntar på och att han blev väldigt chockad över att få avslag. Han hade räknat med att få sin asylstatus 

godkänd av de svenska myndigheterna eftersom det är fara för hans liv. 

 

 Om han skulle återvända till sitt hemland kommer han att fängslas och torteras så fort han landar och 

det som skrämmer honom mest är inte att dödas utan det är den långa tortyren som han kommer att 

utsättas för. Monir hade sina förväntningar på Sverige innan han kom till Sverige. Han trodde då att 

detta var ett demokratiskt land där alla får en chans att leva ett liv i frihet. Idag håller han inte med om 

detta. Han känner att asylsökande som kommer hit blir begränsade, de får oftast inte jobba och tjäna 

egna pengar. Under tiden som man väntar på uppehållstillstånd begränsas man precis som en brottsling. 

På frågan vad han skulle göra om han inte får asyl i Sverige säger han att vad som än händer så kommer 

han inte att återvända till Iran. 

 

Charlotte, kvinna från Kongo 30 år 

Det tog över 24 månader innan Charlotte fick sitt första avslag från Migrationsverket. Hon blev väldigt 

chockad över avslaget eftersom hon kände att hon hade giltiga skäl för att få flyktingstatus. Det som har 

varit jobbigast under tiden som hon väntat är stressen som uppstår kring om man ska få ett positivt 

beslut eller inte. Om hon får stanna vill hon arbeta, betala skatt och kanske starta upp några projekt och 

ta hit sina barn. Hon tycker att det är svårt att planera framtiden när hon är stressad och orolig över hur 

det skall bli med uppehållstillståndet. Hon tycker att hon har fått mycket stöd av sin advokat som alltid 

ligger på angående hennes fall, både ringer ofta och till Migrationsverket för att kolla hur det går. Hon 

anser att hon har en bra advokat jämfört med andra asylsökande som hon mött på förläggningarna. 

 

Innan hon blev förflyttad till Söderhamn bodde hon i Vilhelmina. Där hon också fick gå på SFA under 

två månader. På frågan hur hon sysselsätter sig svarar hon att hon äter, tänker och sover. Det är så 

dagarna ser ut för de asylsökande på förläggningen. Hon beskriver att de flesta som väntar mår väldigt 

dåligt, det är mycket gråt, oro och ångest.  
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Miljön är dålig och det sker många självmordsförsök och institutionalisering är vanligt förkommande. 

Det är mycket gråt bland de som fått avslag. 

 

Hon beskriver att det i början var mycket bråk med de som hon delade lägenhet med, människor med en 

massa olika kulturer som buntades ihop och språksvårigheter, men det har nu blivit bättre då hon endast 

bor ihop med kvinnor från Eritrea som hon upplever är mer lika hennes landsmän. Om hon inte får 

uppehållstillstånd vet hon inte vad hon skall göra eftersom hon förutom sina asylskäl har en tumör i 

hjärnan som inte kan opereras bort för tillfället och hon behöver vara under uppsikt av en läkare för att 

kontrolleras om tumören inte blivit större. Om hon återvänder till sitt hemland kommer hon troligtvis att 

dö av antingen tortyr eller av sin sjukdom. I hennes hemland finns det inga läkare som arbetar med att 

behandla cancerpatienter, det finns en stor rädsla och oro kring detta, tidigare när hon bodde i 

Vilhelmina fick hon bra vård med täta kontroller på sjukhuset men alla läkarkontroller har upphört sen 

hon flyttade trots att sjukhuset i Vilhelmina skickat över hennes journal och beskrivit vilka kontroller 

hon bör gå på ignoreras detta av sjukvården i Söderhamn. 

 

Georges, man från Kongo 50 år 

Georges sökte först asyl i Grekland innan han kom till Sverige. På grund av Greklands överbelastning 

av asylsökande hänvisades många av dem till olika europeiska länder. Han tycker att Sveriges system är 

bra jämfört med andra europeiska länders när det kommer till att ta emot asylsökande. Själv har han 

väntat i tio månader. Många som kritiserar systemet har inget att jämföra med. Att man får någonstans 

att bo och mat för dagen är positivt. 

 

Georges anser inte att han är orolig av att vänta på beslut, väntan hör till anser han. Man ska vara 

förberedd och låta processen ta den tid som behövs, han ger ett exempel på att läsa på inför ett prov, och 

väntan på resultatet. Det hör till att man oroa sig, har man läst på bra inför provet så vet man oftast 

också hur resultatet blir. Man måste vara förberedd innan man ansöker om asyl, detta är något som de 

flesta inte gör enligt Georges mening. Asylprocessen tar tid och bör också göra det eftersom allt måste 
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tas grundligt allt detta måste göras för att det ska bli rätt beslut. Väntan gör att humöret går upp och ner 

hör till och det måste man räkna med och respektera. 

 

Han har tortyrskador som han fått dokumenterade och erkända som tortyrskador först i Grekland, men 

för att få dessa erkända i Sverige var det mycket svårare. Han har svårigheter att sova på natten på grund 

av hans skador. Han tycker att man måste kunna försvara sig själv man måste ligga i för att få sina 

skador erkända. Passiviteten finns tyvärr hos många asylsökande. 

Ett av problemen med asylprocessen som ökar oron och stressen över processen är att Migrationsverket 

blandar människor med olika kulturer där de har olika tankesätt att blanda t.ex. muslimer och kristna 

skapar stora svårigheter samt att människor inte förstår varandra och då uppstår lätt missförstånd. Om 

han inte får uppehållstillstånd är han orolig för sitt liv. Han har hört att andra asylsökande har försvunnit 

redan från flygplatsen och hittats döda i landet efter att de återvänt. En tanke är att ansöka om ett 

arbetstillstånd om han inte får sin asylstatus erkänd. 

 

 8. ANALYS 

 8.1 SOCIAL EXKLUDERING 

Att människor som är asylsökande i Sverige lever i ett parallellt samhälle kan vi se i vilka regler och 

förutsättningar som finns för dessa personer. När man vid årsskiftet 2011-2012 definitivt tog bort det 

som i vardagligt tal kallas för SFA med hänvisning till att man kortat mer processtiden till max tre 

månader, bidrog detta till att dessa människor inte har särskilt stora förutsättningar för att komma in i 

det svenska samhället. Undervisningen hade som ett mål att under de åtta veckor undervisningen pågick 

ge en allmän bild av hur det svenska samhället fungerar samt kunskap i det svenska språket. Att ha 

vetskap om detta underlättar för hur dessa personer kan använda sig av de möjligheter som de har rätt 

till, exempelvis sjukvård, information om arbetsmarknad mm. Detta är något som en av våra 

informanter också påvisar. Hon säger att: 

 ”bara för att man väntar betyder inte det att man inte behöver gå till läkaren, affären, polisen eller 

barnens skola”(Nadia) 
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Vår undersökning grundras till största delen på intervjuer med personer som har haft asylstatus mer än 

tre månader och därmed passerat den gräns som Migrationsverket har satt upp. Det som gör att våra 

informanter intresserar oss är just därför. Nästan alla har fått sitt första beslut men fått avslag vilket gjort 

att de har överklagat och väntar nu på nytt beslut. Alla har varit här i minst tio månader och väntar 

således fortfarande. På grund av att de kom hit innan årsskiftet har de fått en kortare SFA- kurs men 

samtliga informanter menar att det inte räcker.  

 

För de av våra informanter som kan göra sig förstådda på engelska har det varit något lättare men de 

som endast pratar sina modersmål har möjligheterna att ta del av information och kunskap varit 

betydligt svårare. Amir som kom hit ensam ger exempel på hur han kommunicerar med sina nyvunna 

vänner:  

 ”man får använda lite av varje, svenska, engelska och nått annat språk i den mån man kan, men mest 

använder man kroppsspråket för att förklara” (Amir). 

 Den sociala exkluderingen som sker med dessa människor kan synas på flera nivåer. Som tidigare 

nämnts har arbete och sociala relationer ett betydande roll när det gäller detta. Som asylsökande står 

man som sagt redan i samhällets hall och har därför inte lika stora möjligheter att slå sig in på dessa 

arenor. Eftersom språket är en av grunderna och ofta bristfällig blir interaktionen med andra man träffar 

svår eftersom man har svårigheter att göra sig förstådd. Den sociala delen av en individs liv är mycket 

viktig för att kunna bygga ett nytt nätverk. Att det råder en ovisshet i hur länge man får vänta har också 

sin bidragande kraft till att man drar sig för att skapa nya kontakter.  

 

De flesta av våra informanter talar genomgående om hur de tvingas bo med människor som de inte har 

någon samhörighet med vilket gör att konflikter mellan olika kulturer och nationaliteter uppstår. Att 

man från myndigheternas sida inte tar hänsyn till detta skulle till viss del visa på att man inte gör någon 

skillnad på dessa människor utan alla blir behandlade på samma sätt och får samma förutsättningar. 

Samtliga av våra informanter visar en viss vilja till att arbeta och en har även arbetstillstånd men påvisar 

också att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden eftersom deras förutsättningar inte är de bästa. 

Nadia som har arbetstillstånd säger: 
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 ”allt blir temporärt, jag vet ju inte hur länge jag får stanna” (Nadia) 

Hon menar att det gör henne mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Giddens menar att om man inte har 

arbete eller ett socialt nätverk blir det svårt att ta sig in alls i samhället. Som tidigare resonerats i 

Giddens teori om social exkludering gör dessa två faktorer det lättare för individen att påverka sin 

situation (Giddens, 2007). För dem som söker asyl och kan slå sig in på arbetsmarknaden skapar det 

ytterligare en möjlighet att få uppehållstillstånd som är knutet till arbetet. Individen kan då också 

påverka sin bostadssituation och även påbörja att bygga nya nätverk då arbetsplatser ofta ger en grund 

till social interaktion.  

 

Social exkludering behandlar ofta de orättvisor som finns bland samhällets medborgare och belyser 

klasskillnader och vilka möjligheter en individ eller grupp har att påverka sin situation uppstå. Här finns 

en intressant skillnad. Eftersom asylsökande inte är medborgare utan en grupp som av olika skäl varit 

tvungna att lämna sina hemländer och fått tillfälligt tillstånd att, i väntan på vidare beslut, stanna här har 

dessa heller inga större rättigheter eller möjligheter att ändra på situationen. 

  

 8.3 ALIENATION 

 

Enligt Marx ligger inte konflikten utanför samhället. Samhället är en helhet av alla människor 

tillsammans. När vissa delar blir uteslutna alieneras de från själva samhället som de egentligen är en 

helhet av (Israel 1982, s.93). Redan tidigt i de asylsökandenas process börjar de alieneras genom att de 

skiljs åt från resterande medborgarna i landet genom de speciella id-kort som varje asylsökande bär. På 

detta id-kort står det att bäraren av id-kortet är asylsökande mm. Detta kort skiljer ut dessa personer 

ifrån oss resterande medborgare. Det är endast en viss grupp i samhället som bär dessa kort.  

 

Att sakna de fyra sista siffrorna i personnumret bidrar också till att öka deras sociala isolering. Detta 

nummer behövs ofta för att kunna tillgodose sig många av de aktiviteter som finns i samhället. De mesta 

sakerna som har med samhällets resurser att göra utestängs denna grupp ut från genom att de inte ges det 

verktyg som man måste ha för att vara en del av samhället.  
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Genom att de asylsökande hänvisas till vissa specifika flyktingboenden runt om i landet är det inte alltid 

så att den enskilda individen kan flytta vart den vill. En annan aspekt som är intressant är de möbler som 

de boende använder sig av i sitt dagliga liv bara är till låns. Alla de möbler och accessoarer de har i 

boendet är endast objekt som lånas ut för en stund detta medför att de inte kan knyta an till deras nya 

veklighet eftersom den bara är lånas för en stund.  De blir på detta sätt alienerade från sina saker från de 

objekt som de omger sig med. Alienation är den samhälliga process då människan inte längre medvetet 

kontrollerar sin egen samhälliga verksamhet utan snarare i stigande grad kontrolleras av själva 

produkten av denna verksamhet. (Israel 1982, s.130) 

 

Människorna som de delar boendet med kan komma från alla världens hörn. Att de inte talar samma 

språk eller har olika livsstillar bildrar till främlingskapen även i hemmet som brukar vara en plats som 

de flesta brukar känna sig trygga på. Alla våra informanter tar upp detta som ett stort problem. De 

beskriver alla att det är mycket bråk och språksvårigheter på boendet. Det är inte lätt att försöka att 

komma överens med en massa främlingar, alla med olika tankesätt och traumatiska bakgrundshistorier.   

 

De flesta av våra informanter klagade över att de saknade insyn i sitt beslut. Endast en av dem ansåg att 

hon hade god insy och bra kontakt med sin advokat. Charlotte beskrev att hennes advokat ringde henne 

ofta med både uppmuntrande ord om och hur processen gick. De andra asylsökande har ingen insyn i 

deras fall, allt de gör enligt dem själva är att vänta, vänta på att någon annan skall ta ett beslut om hur 

deras framtid skall bli. 

 ”Jag har en jättebra advokat, han slås hårt för att jag skall få ett uppehållstillstånd”. (Charlotte)  

De andra asylsökandena ansåg att det inte gjordes så mycket för dem, eftersom det inte existerar någon 

transparens över en del myndigheters arbete och beslut. 

Under tiden som de asylsökande är i landet kan de söka om ett arbetstillstånd. Dock är detta något som 

inte är så lätt att få och gäller inte alla de asylsökande. Om man mot förmodan skulle få ett 

arbetstillstånd är ju språket ett stort problem, eftersom det nu inte ens finns någon svenskundervisning 

för det asylsökande.  
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”Jag har arbetstillstånd men det har varit svårt att få ett arbete eftersom ingen vet hur länge jag får 

stanna.”( Nadia) 

  

När det kommer till pengar är de medel som de har att röra sig med väldigt små. När vi började med 

studien hade vi en tanke om att det asylsökande hade fri mat på flyktingförläggningen, något som visade 

sig vara fel. Ett flertal av informanterna delade boendet med andra asylsökande och fick då 61 kr per 

dag vilket skulle täcka alla omkostnader. Att endast ha tillgång till lite pengar kan skapa en avskärmning 

speciellt när vi lever i ett materialistiskt samhälle där invånarna klär sig och omger sig med alla möjliga 

statussymboler. Det blir en skillnad mot de som inte kan eller har råd med dessa symboler. Att inte 

kunna se ut som de andra om man nu vill det skapar skiljelinjer mellan människor. 

 ”Pengarna räcker inte till, det är svårt att klara sig på så lite pengar, när allt är så dyrt.”(Charlotte) 

Att sakna mening i tillvaron är en av de mekanismer vi ville studera. De asylsökande utrycker själva att 

hitta en mening med livet under stressen som dem genomgår är väldigt påfrestande. De tänker inte 

mycket på framtiden eftersom den är oviss försöker man inte att tänka framåt endast hoppas på ett 

positivt beslut.   

”Att hitta en mening i tillvaron är svårt, när de inte vet hur det ska gå med ansökan. Varje dag sitter 

man och väntar på brevbäraren det, är jobbigt att vänta.”(Monir) 

 

 8.2 DEN NEGATIVA SJÄLVBILDEN 

 

Enligt Johansson kan vi individer se oss själva ur den andres ögon, denna del är kopplad till reflexivitet 

detta begrepp används av många men med olika synsätt, via den generaliserande andre som blir den del 

som individen själv skapar i sitt sinne. Den generaliserade andre använder individen till att spegla sig 

själv emot och ”internaliserar de värden och regler” (Johansson, 2004, sid s.84) som en annan individ 

eller samhället har. Våra informanter anser att handläggarna på Migrationsverket har en viss syn på 

dem, denna syn som de anser att handläggarna har, skapar hos dem en känsla av att inte känna sig 

behövda eller produktiva de bara tar emot från alla andra och samhället men får inte själva bidra på 

något sätt. Johansson skriver att Mead pratar om att människan inte är något utan denna blir till något 

genom de interaktionerna vi har med andra människor. Våra informanter har inte själva valt de 
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interaktionerna som de har med andra individer som de mest möter i samhället anser de själva. Att bli 

hänvisade till en flyktingförläggning med en massa andra individer som man kanske annars inte skulle 

ha någon interreaktion med upplevs inte positiv. De säger själva att de skulle vilja komma in i samhället, 

träffa och umgås med fler svenskar. Att inte få arbeta eller ha någon aktivitet och bidra har enligt dem 

skapat ett dåligt självförtroende. Jenkins pratar om att individen kan påverkas av den bild och attityd 

som en annan grupp har gentemot den enskilde. Individen börjar sedan ta till sig den nya bilden av sig 

själv och internaliserar den i sitt medvetande och gör bilden till en del av sig själv.  

 

Ibland händer det att individer som anses tillhöra en grupp börjar agera som om de vore medlemmar av 

gruppen. När vi gick på staden med de asylsökande hälsade de på andra som till det yttre så utländska 

och trots att de inte såg ut att av samma etnicitet eller att man utifrån kunde se någon tillhörighet till 

någon specifik grupp. Vi frågade dem om de personligen kände alla dessa personer som de hälsar på och 

svaret vi fick var att de gjorde de inte men att utlänningar hälsar på varandra. Detta är ett steg närmare 

till att de som ses som en grupp börjar kategorisera sig själva som en grupp. Våra informanter upplever 

inte att de är någon grupp utan anser själva att de enda likheten med de andra är att de alla sökt asyl i 

Sverige. 

 

Enligt symbolisk interaktionism är vi människor med och skapar den sociala världen.  Detta gör vi 

genom våra handlingar och tankar. Vi människor förlitar oss också på att andra kan tolka våra symboler. 

Om man av olika anledningar inte använder sig av samma symboler eller har fått lära sig de symbolerna 

som används på platsen man befinner sig på kan de bli problematiskt. Detta problem har våra 

informanter då de inte är inlärda i de koder och symbolers som används i Sverige.  

 

Tidigare formade individen den egen identitet utifrån medlemskap, som kunde röra allt från klass till 

vart man kom ifrån. Idag handlar det mer om andra slags processer där vi mer samspelar med vår 

omgivning (Giddens 2007, s.44). En del tar vi också in från de kulturella och en del sociala omgivningar 

som också viktiga. ”När det gäller formandet av den personliga identiteten är det individen 

handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är det centrala” (Giddens 2007, s.44). Våra 

informanter har inte så mycket frihet i sin personliga utveckling då de själva inte har så mycket makt 

över sin nuvarande situation. De formar sin identitet genom de processer de genomgår i interaktion med 
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andra individer de möter. Genom att de upplever bilden av sig själva utifrån som negativ kan detta 

påverka deras upplevelse av sig själv på ett negativt sätt.  

  

 9. DISKUSSION  

Något som samtliga av våra informanter beskriver är att de anser sig uteslutna ur samhället genom att de 

inte får en chans att lära sig det svenska språket. I början när de kom till Sverige fick de åtta veckors 

svenskundervisning på SFA. Detta är något som nu tagits bort eftersom handläggningstiden kortats ner. 

Våra informanter beskriver att vara sysslolös påverkar dem mest negativt och att inte få lära sig språket 

ordentligt skapar en frustration. Vi kan även se att det finns vilja hos några av våra informanter att ta 

egna initiativ till att lära sig språket bättre då de själva menar att de har lagt ner mycket tid på 

inlärningen genom att använda sig av andra hjälpmedel som t ex internet.  

 

Som intervjuerna också visar är det två personer som är mycket noga med att språket är deras sätt att 

bryta mot den exkludering som sker på grund av språkskillnader. Dock ska det understrykas att dessa 

två personer har sedan innan en akademisk utbildning från sitt hemland och talar även engelska vilket 

gör att deras inlärning torde vara mer rutinerad än de som inte har någon utbildning alls eller 

jämförelsevis låg utbildning. Maria som själv hävdar att hon varken kan skriva eller läsa är i stort sett 

helt låst i sin möjlighet att på egen hand lära sig det svenska språket. Detta visar på att människors 

möjligheter är helt olika och därmed blir de asylsökande mer eller mindre beroende av den hjälp de 

svenska myndigheterna har att erbjuda.     

 

När vi bestämde oss för att skriva en uppsats om asylsökande flyktingar insåg vi att det fanns mycket 

forskning som visade på att dessa personer led av olika typer av stressymtom som t ex posttraumatisk 

stress, apati eller mer fysiska tecken som håravfall (Angel, 2008, sid 41). Vi ville därför hitta en annan 

väg att belysa problematiken som finns kring denna grupp och kom därför fram till att framtiden och 

deras syn på den skulle vara ett intressant ämne. Dock insåg vi ganska snabbt att det inte fanns särskilt 

mycket att analysera då deras framtid var relativt kortsiktig. Genom att söka efter andra ingångsvinklar 

fann vi det intressant att undersöka hur samhällets bild påverkade hur individen såg på sig själv. 
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Under vår process har vi stött på olika företeelser som vi i denna del vill belysa. Det första som vi stötte 

på var att möjligheterna till att bygga ett socialt nätverk var begränsat och att de asylsökande i stort sätt 

bara vara hänvisade till de frivilliga organisationer som öppnade sina dörrar för dessa människor. Dessa 

organisationer är oftast i form av olika kyrkliga samfund som vill skapa en plats för att hjälpa de 

asylsökande som är intresserade av att lära sig svenska och hur det svenska samhället fungerar. Deras 

verksamhet bygger således på en form av mentorskap. Det intressanta här, anser vi, är att det krävs 

frivilliga för att skapa denna typ av plattform för att sysselsätta de som väntar på uppehållstillstånd och 

att det inte är myndigheterna som erbjuder detta. Detta blir ytterligare ett tecken på den sociala 

exkludering som vi påvisat tidigare i arbetet. 

 

Asylsökande är en kategori som en människa bara kan ingå i ett tag i sitt liv vilket är anledningen till 

avsaknaden av mobilisering. Vi tror inte att de kan gå ihop för att bygga bättre villkor för gruppen 

eftersom individerna själva ständigt byts ut, detta blir i sådant fall ett arbete för oss som noterar vad som 

händer med de asylsökande och ser hur denna grupp exkluderas samhället som grupp. För som det är jus 

nu är de helt utlämnade till vad som erbjuds. Dock upplever vi, trots detta, att våra informanter ändå 

känner tacksamhet 

 

10. Senare forskning 

Det skulle vara intressant att gå tillbaka till de asylsökande som vi intervjuat och studera hur de 

uppfattar exkluderingen och alienationen efter att de fått ett positivt beslut. Det skulle vara intressant att 

se om de ändrat sitt synsätt kring exkluderingen efter ca 1-2 år efter att de fått PUT. I förslaget som 

staten hade på inkludering och att minska passivitet för de asylsökande hade de en del svar på hur detta 

kunde åtgärdas, svaren på ifall det skett en skillnad för de asylsökandena skulle vara av intresse för oss. 
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11. Bilagor 

Intervjuer frågorna för intervjun, det tillkom dock frågor under intervjuerna som inte var bestämt från 

början, 

Hur länge har du väntat på uppehållstillstånd? 

Har du fått avslag  

Hur sysselsätter du dig? 

På vilket sätt påverkar väntetiden dig? 

Påverkas framtidsplanerna av beslutet? 

Finns det någon återkoppling under asylprocessen 

Anser du att du informeras av ditt fall av någon från Migrationsverket 

Hur upplever du att du blir bemött av myndigheterna(Migrationsverket) 

Hur ser du på morgondagen, dvs. morgon dagen nästa vecka osv. 

Hur upplever du väntan på beslut 

Anser du att du begränsas i möjligheten att skapa en framtid. 

Upplever du att det finns en gemenskap på förläggningen? 

Hur uppfattar du situationen på förläggningen 

Trivs du på flyktingförläggningen 

Uppmuntras utveckling i svenska språket? 

Vad vill du göra om du får stanna? 

Vad har du för strategi om du inte får stanna i Sverige? 

 


