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Förord 
 
Vi vill Tacka våra nära och kära för allt stöd och som med 
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GENOM detta har vi fått kraft, energi och viljan att 
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asyls kande ungdomarna som gjort det möjligt för oss 
att utföra detta uppsatsarbete. Ni har inte bara gett oss en 
inblick, ni har även bidragit med kunskaper och 
förståelse, som vi nu genom denna uppsats kan förmedla 
vidare till andra. Uppsatsen är tillägnad Er! 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka och ta del av hur asylsökande ungdomar 

upplever sin väntetid på asyl. Få ta del av deras vardag under tiden de väntar på beslutet 

från migrationsverket, och få en djupare förståelse för hur de upplever sin situation. 

Vi har även tagit del av hur de klarar av de påfrestningar som uppstår i samband med 

asyltiden och väntan på ett beslut. Och sist men inte minst har vi också tagit del av deras 

framtidsplaner och vad de vill med sina liv. 

 

Materialet till uppsatsen består av kvalitativa intervjuer med fem asylsökande ungdomar i 

åldrarna 16-24 år, från olika länder. Utöver detta har också relevant litteratur använts, 

tidigare forskning och Internet. Vi använder oss av en teoretisk referensram, där vi bland 

annat utgår från ett interaktionistiskt perspektiv, med fokus på Mead Identitetsbegrepp, 

identiteten skapas av den omgivning och situation man befinner sig och i samspelet med 

andra människor, där också en viktig spegelbild skapas och förmedlas. Även Franzéns teori 

”Att bryta upp och byta land” är aktuell, där fokusen ligger på flyktingar och hur individen 

påverkas av en flykt. Vi definierar också viktiga begrepp som vi finner har betydelse och en 

koppling till det vår undersökning; Ungdom, Identitet och vad en Migrations-

flyktingprocess innebär. 

 

De asylsökande ungdomarna har mycket olika bakgrund, båda vad det gäller ursprungsland 

och liv. Men de alla befinner sig idag i liknande situation. De har flytt från sina respektive 

hemländer, och är nu asylsökande i väntan på ett beslut om att få stanna i Sverige, eller om 

de måste återvända hem igen.  

 

Vad som kom fram i intervjuerna presenteras utifrån fyra teman och tidsaspekter. Innan 

flykten, här vi få ta del av hur deras liv i hemländerna var och hur de levde innan flykten. 

Flykten, här berättar ungdomarna om flykten. I väntan på asyl, berättar ungdomarna om 

migrationsverket, sysselsättning, vardagen, och hur de upplever väntetiden på asyl. 

Framtiden, framtidsplaner som ungdomarna har, får vi också del av deras förväntningar, 

förhoppningar och drömmar om ett liv i Sverige. 

 



För barn och ungdomar kan väntan och ovissheten vara svår. De befinner sig i en period i 

livet där händelser, handlingar, omgivningen under dessa år sätter djupa spår i sitt fortsatta 

liv och på sin identitet Att komma till ett nytt land innebär att man förlorar man mycket av 

självinsikten. Man har svårt att se sig själv, känna sig själv, vad man vill och hur man ska 

gå till väga med det. Människor som flytt vet om att det krävs ett starkt mentalt psyke och 

stort arbete för att försöka bygga upp en säker identitet igen i det nya landet. 

 

Resultatet visade att de asylsökande ungdomarna upplever väntetiden som påfrestande, 

speciellt då det kom till att kunna planera för sina liv och för framtiden. Att inte finna svar, 

att inte finna ro och trygghet, och att inte finna Var, gör de asylsökande ungdomarna 

osäkra. Liksom alla andra människor vill de också leva sina liv på bästa möjliga sätt, de har 

planer och drömmar om ett liv i Sverige, som de vill uppfylla. Men just nu är det svårt för 

dem, då de inte vet om de får stanna. De befinner sig i en osäker situation och väntetiden 

begränsar dem. 

 
 
 



ABSTRACT  
 
The aim of this essay was to examine and describe how asylum youths feel about their wait 

on asylum and take part of their daily life under the time they are waiting on a decision 

from the Swedish immigration board, how they feel about their situation and their 

experiences from it. We also examined how they handle the strains under the asylum time 

and how they look at their future and what they want to do in life.  

 

The material in this essay is grounded on qualitative interviews with five asylum youths 

between 16-24 years old from different countries. Except the qualitative interviews, some 

relevant literature has been used, and we also took part of prior research in this subject, and 

Internet. We are using a theoretical reference which we find relevant and which we think 

have a connection to this study. We assume from an interactionist perspective, with a focus 

on the identity (by Mead), Other people’s view, the environment and the situation you are 

present in create your identity. The other individual reflects who you are, and what they 

feel and think about you, the others are like a mirror that reflects your self.  We are also 

focusing on the theory “To break up, and change country” (by Franzén) about refugees 

and how the flee affects the individual. We also define some important concepts in our 

study, Youth, Identity and what an immigration process means.  

 

The asylum youths have different backgrounds. But they are all now in a similar situation. 

They have left their home countries and are now asylums, waiting for a decision for a 

residence permit in Sweden or if they must return back again. 

 

We are introducing the result from the interviews in four different themes and time aspects; 

Before they fled, The flee, Waiting on asylum and The future. This result shows their life in 

these different time aspects. How they lived in their home countries, why they left, how 

they felt about the trip to Sweden, their experiences about the asylum time, the wait for a 

decision and what they are doing on the weekdays and what occupies their time. The result 

also presents their future plan, their dreams, and their expectations and hopes about a life in 

Sweden.  

 



Waiting for asylum is often very trying for many people. Children and youths often feel the 

asylum time hard and uncertain. They are in a period in life where different course of 

events and surroundings affect them and their identity, and also their continuing life. To 

move to another country, involves that you lose a lot of the self-insight and it’s difficult to 

see yourself, and what you want in life. The refugees and those who left their home 

countries know that you need a strong mental strength to be able to construct a confidence 

and an identity in the new country. 

    

Our results show that the youths feel that it’s hard and difficult to be an asylum because of 

the endless waiting time. They cannot make any certain plans for the future and they have a 

lot of dreams they wish to fulfil. They are not able to find peace and calmness, which is a 

result of not knowing where to live. They are also afraid and worried for the decision. Like 

everybody else they want to live their life to the fullest. They have plans, expectations 

about a life in Sweden, but the waiting time limit them and the future seems uncertain. 
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2. BAKGRUND 
I denna rapport berättar fem asylsökande ungdomar om hur de upplever väntetiden på 

asyl. De berättar också om hemlandet och vad de fått vara med om där, orsaker till flykten 

framtidsförhoppningarna som de har, och hur väntetiden påverkar dem och deras liv. 

Frågan är om de asylsökande ungdomarnas liv och identitetssökande kompliceras 

ytterligare på grund av den situation de befinner sig i som asylsökande?  

 

Många människor runt om i världen tvingas att flytta från sina hemländer av många 

anledningar. Förföljelser, terror eller krig är några av de vanligaste anledningarna. Många 

av dem som flyr, flyr ensamma på grund av ekonomiska skäl då det handlar om stora 

summor pengar vid en flykt. Majoriteten av dem är män, i hopp om att få ett tillstånd i det 

nya landet för att sen hämta sin familj (info från migrationsverket). 

 

Sverige är ett av många länder som tar emot flyktingar. Flyktingpolitiken kom igång i 

landet kring 1970-talet, med framför allt immigranter från Chile. På 80-talet började 

avvisningarna. Avvisningarna var få under denna tid i jämförelse med antalet idag. År 2006 

har hittills 21 209 personer ansökt om asyl och majoriteten av dem kommer från Irak (se 

bilaga 2). Man beräknar att det kommer ca, 1000 flyktingar i veckan till Sverige  

(www.migrationsverket.se). 

 

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som denne är medborgare 

i, på grund av skäl som gör att denne inte längre kan leva i hemlandet som t.ex. Förföljelse 

på grund av ras, religion och fruktan att återvända (utlänningslagen 4 Kap). Alla 

utlänningar som kommer kan ansöka om asyl, men inte alla beviljas ett tillstånd att få leva i 

landet. För detta så krävs det att man har vissa skäl, enligt utlänningslagen där det står vilka 

som har rätt att få ett uppehållstillstånd. (Asyl är ett uppehållstillstånd som beviljas en 

utlänning därför att han är flykting). (www.migrationsverket.se). 

 

Att komma till ett nytt land utan att veta om man får stanna medför stor press för de 

sökande. En ovisshet som kan göra det svårt att leva. Dessutom är det ungdomar vi tänker 

inrikta oss på mellan 16-24 år. Det vill säga individer som är på väg att stadga sig in i 
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vuxenvärlden. De befinner sig i en period i livet där man är på gång att bli vuxen. De har 

hunnit uppleva en del av livet, men de har också mycket kvar att upptäcka i sina liv. De är i 

en period i livet som innefattar identitetsökning, framtidsplaner och att finna en trygg grund 

att stå på (Carle & Sjöstrand, 1991). Problemet är hur de ska klara av det när de inte ens vet 

i vilket land de ska tillbringa sitt liv i. Denna osäkerhet och otrygghet att ej kunna finna var 

och ro medför nog också en svårighet att finna sig själv och vad man kanske vill med livet. 

Upplevelserna av kriget, och erfarenheten av hela flyktingprocessen kan komma att påverka 

dem i sitt fortsatta liv och möten. Just detta tycks vara ett outforskat område. Därför finner 

vi det intressant att studera asylsökande ungdomar och ta del av hur de upplever väntetiden 

på asyl.  

 

I media så talas det ofta om att långa väntetider för de flyktingar/asylsökande som kommer 

hit. Väntetiden på asyl kan vara påfrestande för de asylsökande. De har knappt någon 

kontakt med sitt ”gamla” hemland, det som de lämnat bakom sig och de har knappast någon 

kontakt med det nya landet, människorna eller omgivningen runt omkring. Och trots att de 

har en varsin handläggare som tar emot dem och hjälper dem under deras väntetid, så har 

en del ha väldigt få kontakter med sin handläggare på migrationsverket. (info från 

migrationsverket). 

 

Vi utgår ifrån att alla människor som kommer till Sverige och ansöker om asyl förmodligen 

har stora förhoppningar om att få stanna. Att leva i ett frågetecken, i osäkerhet och ovisshet 

om man får stanna eller inte i det nya landet, kan vara mycket psykiskt påfrestande för 

individen, trots mycket hjälp från Migrationsverket. Under asyl tiden får alla asylsökande, 

oavsett var de kommer från, en varsin handläggare, som ska hjälpa dem att komma in i det 

svenska samhället och vardagen. Oavsett vilka skäl de har att fly från sina hemländer, 

behöver de alla integreras in i samhället, få omsorg, skola, kultur- och fritidsaktiviteter och 

framför allt trygghet. (www.migrationsverket.se).  

 2

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se


 

2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur fem asylsökande ungdomar upplever väntetiden 

på asyl, samt att titta på hur de påverkas av den.  

 

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur ser de asylsökande ungdomarnas vardag ut, under tiden de väntar på beslutet från 

Migrationsverket – med avseende (sysselsättning, umgänge, etc)? 

• Hur upplever ungdomarna väntetiden på ett beslut? 

• Hur integreras asylsökande ungdomar i samhället?  

• Hur påverkar väntetiden deras liv, deras framtidsplaner?  
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3. MATERIAL/METOD  
Här nedan presenteras tillvägagångssättet i denna rapport. Vilken metod vi använt oss av 

och varför vi finner den lämplig i vår undersökning. Vi visar också här nedan vår 

avgränsning i denna studie och presenterar vilka vi ämnar undersöka och hur vi gått till 

väga med vår informationshämtning, intervjuerna och upplägget/kodningen, och de etiska 

och moraliska överväganden vi haft i åtanke i denna forskning. Kapitlet avslutas med 

studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Val av metod 
Skälet till att vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning är med hjälp 

av den kvalitativa metodens flexibilitet vill vi fånga upp en nyanserad bild av 

intervjupersonernas situation. Vi vill ta del av Fem asylsökande ungdomars upplevelser och 

erfarenheter, för att kunna besvara våra frågeställningar kring hur asylsökande ungdomar 

upplever väntetiden på asyl.  

 

Val av metod skedde med utgångspunkt att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Metoden är länken mellan de teoretiska grundvalen, produktionen och det empiriska 

materialet (Repstad 1999). Syftet var att fånga upp aktörens egen verklighetsuppfattning, 

motiv och tankesätt., dvs. ”The actors point of view” (Repstad, 1999). Vad de känner, vad 

de upplever och hur de påverkas av väntetiden på asyl. Vi vill således nå det underförstådda 

och det tysta som aktörer har utifrån sin verklighetsuppfattning. Vår ambition var att med 

hjälp av samtalets närhet bearbeta och ta till oss data från ett ”inifrån perspektiv” och 

presentera intervjupersonernas ”subjektiva” uppfattningar om den situation som de befinner 

sig i (Repstad, 1999). 

 

Vi la ner stor på intervjuns gång och samtalets potential när det gäller närhet, förståelse och 

inlevelse så att en relation kunde skapas mellan informanten och den som intervjuar, en 

subjekt-subjekt relation. Därmed bidrog detta med att vi kunde få en djupare förståelse i 

vilken situation de befinner sig i.  
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Även litteratur som har relevans till asylsökande ungdomar har använts. Detta för att få 

ytterligare teoretisk information och förståelse för vår undersökning. 

 

3.2 Urval och avgränsning 
Det var inte det lättaste att hitta asylsökande som ville ställa upp. Informanterna fann vi 

genom kontakter, bland annat från SFI skola. Gällande könsfördelningen, och 

landstillhörighet blev det en slumpartad fördelning. Utan det viktigaste för oss var att de 

stämde in på den åldergrupp som vi valde att utgå från.  

 

I detta arbete fokuserar vi oss på en grupp asylsökande ungdomar. Dessa  ungdomar har 

kommit till Sverige med sina familjer, de har olika skäl till att stanna i Sverige främsta 

skälet är de kommer från oroliga, krigsdrabbade länder där det inte längre ges några 

möjligheter att leva ett normalt och ett tryggt liv. Personer som flyr till ett land där de inte 

är medborgare i definieras som flyktingar. (www.migrationsverket.se). Våra 

intervjupersoner har tagit sig till Sverige, och bor nu i Norrbotten, i grannstäderna Luleå 

och Boden. De väntar alla på ett beslut om asyl från Migrationsverket. Asyl är ett 

uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting.  

(www.notisum.se- utlänningslagen 5 kap). 

 

Vår undersökningsgrupp denna uppsats är ungdomar. Med ungdom aves i vår uppsats 

åldrarna 16-24. Den här avgränsningen finner vi lämplig i förhållande till vår 

problemformulering. Det är under den här perioden eller under de här åren som det sker en 

formell övergång från barn till vuxenstatus. Bland annat så upphör t.ex. skolplikt vid 

sextons års ålder, när man är 18 blir man myndig och får bl.a. rösta vid allmänna val, och 

från 20 år och framåt väljer många sina inriktningar i livet, studier, arbete, familj osv (Carle 

& Sjöstrand, 1991).   

 

I denna uppsats är det den asylsökande ungdomen, som social varelse och dennes 

upplevelse av väntetiden på asyl som ska studeras. Den teoretiska beskrivningen av hur 

människans individualitet och socialitet utvecklas hämtas från George Herbert Mead med 

sin föreställning om det sociala självet och dess båda faser Jag och Mig.  
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3.3 Intervjuform 
I detta arbeta var vi noga med att ge ungdomarna möjlighet att svara på samtliga 

intervjufrågor (se bilaga 1). Vi strävade efter att inte pressa dem eller leda dem under 

intervjuerna. Vårt mål var att ungdomarna skulle öppet  berätta för oss om deras liv. Därför 

använde vi oss av s.k. semistandardiserade intervjuer (Repstad 1999) - dvs. Att man utgår 

från en fast frågemall som vid behov kan vidare utvecklas med spontana följdfrågor. I våra 

intervjuer skiljde sig följdfrågorna från person till person, då alla individer är olika. Och då 

också syftet var att ta del av varje individs liv och upplevelser, och inte jämföra dem 

emellan. 

 

Vi ville inte tvinga in intervjupersonerna i ett bestämt tankesätt, utan de skulle själva 

uttrycka sig på ett betydligt fritt sätt. Vi försökte anpassa frågorna så att de berörde, 

skapade och utvecklade ett samtal kring de områden vi finner mest relevanta i 

undersökningen. Vi ville ge intervjupersonerna chansen att berätta och leda samtalen 

utifrån våra intervjufrågor, som vi delat in i olika teman, och tidsaspekter; Innan flykten, 

Flykten, I väntan på asyl, och Framtiden. Vi tror att detta var viktigt när de berättade om 

deras liv och situation. 

 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man har flexibilitet och anpassning i sina 

frågeställningar, till skillnad från enkäter. Både forskare och undersöknings-personerna kan 

styra intervjun i den riktning de vill, genom den direkta kontakten (Repstad, 1999).  

 

3.4 Uppläggningen och kodningen av intervjuerna 
Våra informanter var tre asylsökande killar och två asylsökande tjejer. Vi valde att möta 

upp var och en, och tillsammans bestämde vi platser för genomförandet av intervjuerna. 

Detta för att vi ville få en så pass avslappnad och bra stämning som möjligt där båda 

parterna kunde känna sig trygga. Vi räknade med att det skulle ta ett tag för dem att berätta 

om sig själva. Först och främst ville vi börja med att lära känna varandra lite, för att 

underlätta situationen. Till en början lät vi bara samtalen gå, och konverserade om allt 

mellan himmel och jord, medan vi så småningom började leda samtalen, och sakta men 

säkert började ställa våra intervjufrågor.  
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Intervjuerna flöt på bra, trots valet att anteckna istället för att banda, då många upplever 

bandinspelning som en störningsfaktor. Då dessa individer redan befinner sig i en ”utsatt” 

situation, vill vi inte utsätta dem för mer stress. Många asylsökande är nervösa för att gå till 

migrationsverket där de måste sitta framför olika myndighetspersoner och berätta om sina 

liv. Vi ville därför undvika att framkalla en liknande situation för de asylsökande 

ungdomarna. Därför tog vi inte heller in en tredje part i våran undersökning, dvs. en tolk, 

bara för att undvika påfrestningar, nervositet, och för att de inte skulle se oss som en del av 

migrationsverket. 

 

Det gick bra att vänta in varandra, i både frågorna och svaren. Och hur vi kommunicerade 

gick över förväntan mycket bra. Vi var trots allt inställda på att alla inte kunde tala flytande 

svenska, och att intervjuerna skulle ta lång tid att genomföra. Då vissa av dem inte kunde så 

mycket svenska, var det många gånger svårt att förstå dem och vad de ville ha sagt. Och 

ibland så var också svårt för dem att förstå oss och vissa av våra frågor. Vid valet av 

informanter så valde vi dem med som kunde prata och förstå sig på svenskan, mer eller 

mindre. Vår inställning var att vi skulle vara så tydliga som möjligt, och inte stressa eller 

pressa situationen. Vi gav dem den tid de behövde för att berätta deras upplevelser och 

erfarenheter.  

 

Trots att de bara var fem stycken så tog det ett bra tag att genomföra dessa intervjuer. Våra 

träffar och intervjuerna med dem var spridda över några veckors tid, för att vi skulle få 

chansen att bearbeta och smälta informationen vi fick av varje informant. Det är mycket 

som man går in på, och det är mycket att ta del av och tolka. Vi fick höra och ta del av 

mycket personliga saker som nog inte är det lättaste att berätta för ”främlingar”, vilket vi 

var. Vi blev väldigt psykiskt och fysiskt trötta efter dessa intervjuer, och vad vi kunde 

uppmärksamma så blev de också det. Trots det så fick vi ut väldigt mycket under 

intervjuerna och de berättade verkligen så gott de kunde. Tillräckligt för vi skulle få veta 

hur de känner sig och hur de upplever sin väntetid på asyl, samt hur de påverkas av den. Vi 

avslutade intervjuerna på samma sätt som vi började, där vi samtalade med varandra lite 

fritt. 
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I presentationen/kodningen av intervjuerna som följer längre fram i uppsatsen, skriver vi 

och återberättar det dom sa på ”ren” svenska, så att läsarna ska kunna förstå vad de säger 

och menar. Vi använder oss också av figurerade namn, då vi förstår att anonymitet är 

viktigt för många i en flyktingsituation.   

 

3.5 Forskareffekten – Etiska och moraliska överväganden 
Vetenskapsrådets etiska regler bör följas i ett uppsatsskrivande, för en god och moralisk 

forskning, vilket vi forskare hade i åtanke under forskningens och uppsatsskrivandets gång. 

Reglerna har vi kopplat ihop med olika delmoment i undersökningen; från intervjuerna till 

presentationen av slutresultatet.    

 

Sammanfattningsvis så är kraven för god forskning sed; ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, 

hänsynsfullhet, oväld och laglighet.  (www.codex.uu.se).  

 

Ärlighet 

Det är viktigt att forskaren är sanningsenlig i sin egen forskning. Forskaren ska inte stjäla 

resultat, eller forskningsidéer från andra forskare eller medarbetare. (www.codex.uu.ee).   

 

Öppenhet  

Det är viktigt att forskaren öppet redovisar delar och helheten av studien. Som Bland annat 

metod, resultat och utgångspunkten i den egna forskningen. Forskaren ska också öppet 

redovisa övriga saker som har med studien att göra.  (www.codex.uu.ee). 

  

Ordningsamhet   

Forskaren håller god ordning i sin forskning genom dokumentation och arkivering. 

(www.codex.uu.ee). 
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Hänsynsfullhet  

Forskaren respektera integritet och rättigheter hos de personer som ingår i försök eller 

andra undersökningar. Berättigad strävan efter egen karriär sker med respekt för andras 

intressen och rättigheter. (www.codex.uu.ee). 

 

Oväld  

Forskaren ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Forskaren ska vara rättvis i 

bedömningen av andras forskning. Forskaren redovisar allt och avstå från sånt som kan 

innebära intressekonflikt, bristande opartiskhet eller risk för att förtroendet för universitetet 

rubbas. Vid all verksamhet/uppdrag/bisysslor inom och utanför universitetet iakttas ett 

vetenskapligt förhållningssätt.  (www.codex.uu.ee). 

 

Laglighet  

Forskaren följer lagar, förordningar, lokalt beslutade regelverk samt avtal. Forskaren ska 

inte utnyttja sin position. (www.codex.uu.ee). 

 

En av reglerna som vi i vår forskning speciellt iakttog, var att visa hänsyn till de individer 

vi studerade. Det som är viktigt i all forskning, och så även för oss, är att se till att 

försökspersonerna /intervjupersonerna inte kan komma till skada i forskningen. Forskarna 

måste ta hänsyn till dem och deras viljor. Är det något som stör dem eller om något upplevs 

som jobbigt, så är det upp till oss som forskare att lyssna och fixa till det som stör 

intervjupersonerna De ska inte känna sig tvingade på något sätt. T.ex. kan en del tycka att 

användandet av bandspelare är en störningsfaktor under en intervju. Som forskare är det 

viktigt att iaktta sina informanter under intervjuns gång, och att se till att så lite faktorer 

som möjligt kan störa eller påverka dem och intervjun. Och med erfarenhet att tidigare 

intervjuer så har vi sett att vissa personer blir osäkra inför frågan att bli inspelande på ett 

band. (www.codex.uu.se). 

 

Det var också viktigt för oss att informera alla intervjupersoner om vårt syfte med 

intervjuerna och vad vi kommer att använda dem till. Också viktigt var det att nämna våra 

skyldigheter som forskare, bl.a. när det gällde skyddad identitet och nyttjandet av den 

 9

http://www.codex.uu.ee/
http://www.codex.uu.se/
http://www.codex.uu.ee
http://www.codex.uu.ee
http://www.codex.uu.ee
http://www.codex.uu.se


information som vi fick. I syfte att skydda deras identitet använder vi oss av fiktiva namn 

och undanhåller de uppgifter som de inte vill ska avslöjas vidare och sådana uppgifter som 

kan avslöja vilka de är. Anonymitet är viktigt för oss att ha i åtanke då det är ”utsatta 

människor” vi ska intervjua. De befinner sig i en speciell situation och många asylsökande 

lever ett skyddat liv och har skyddade personuppgifter på grund av bl.a. förföljelser (info 

från migrationsverket). I samband med anonymiteten så var det också viktigt för oss att 

hålla ordning på material och på de uppgifter som skulle presenteras respektive hållas 

hemligt. Detta fick absolut inte blandas ihop med risk att det som hemlighölls kunde av 

misstag presenteras och avslöjas i uppsatsen. Därför sorterade och dokumenterade vi alla 

uppgifter och all material väldigt noga. 

 

Migrationsverket och asylärenden har varit ett väldigt omskrivet ämne. Speciellt då det 

handlar om utvisningar. Det är viktigt som forskare att vara neutral i sin undersökning 

(Repstad, 1999). Det gäller för forskare att se förbi sina egna föreställningar (det man sett, 

läst och hört) och gå in i arbetet neutral och förutsättningslöst. Med tanke på detta så 

bildade vi forskare oss en uppfattning och förståelse av deras situation helt utifrån deras 

berättelser. Presentationen av de fem asylsökande ungdomarna som presenteras längre fram 

i rapporten, i ”Sammanfattning av intervjuerna”, återberättar och presenterar vi materialet, 

och informanternas svar utifrån olika teman och tidsaspekter. Presentationen av 

intervjumaterialet i uppsatsen är inte några tolkningar av deras berättelser utan en ren 

återberättelse av den. Vi vill få med de exakta berättelserna som informanterna gett oss, så 

att läsarna också kan ta del av det som vi forskare fick ta del av i intervjun. I god forskning 

sed så är det många punkter, regler som går under ärlighet (vetenskap och moral). Det är 

viktigt att man tar upp det man ska ta upp och att man tar upp det som sagts och det man 

kommit fram till. Och detta ska inte bygga på några tolkningar eller gissningar (vilket kan 

vara lätt att göra om man har så pass mycket erfarenhet av något). Det är även av vikt att 

andra forskare även ska kunna utföra samma undersökning,  och uppnå liknande resultat 

(www.codex.uu.se). 
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3.6 Studiens tillförlitlighet 
Den vetenskapliga forskningens tillförlitlighet och trovärdighet grundar sig på att forskarna 

iakttar god forskningspraxis och de regler som tillhör forskningen. Med detta avses 

iakttagande av vetenskapssamfundets erkända arbetssätt, allmän omsorgsfullhet och 

noggrannhet i forskningsarbetet. Vid presentation av resultat ska andra källor, andras 

arbeten och bidrag presenteras korrekt. Forskarens eget bidrag ska innehålla vetenskaplig 

öppenhet, ärlighet och kontrollerbarhet.  (www.codex.uu.se). 

 

Genom deltagande observation och kontakt kommer man nära den grupp som man vill 

studera (Repstad, 1999).  Vi har genomfört intervjuer med fem asylsökande, och också fått 

ta del av dem, genom samtal och kontakt. Vi har fått följa dem i deras berättelser genom att 

praktiskt både få observera och utföra intervjuerna. För att uppnå en sanningsenlig 

beskrivning av verkligheten ska forskaren också själv ta del av, uppleva och skaffa sig 

erfarenheter av det man ska studera (Svensson & Starrin, 1996), vilket vi också gjort. Några 

av våra tidigare rapporter har handlat om människor med olika utländska bakgrunder som 

flyttat till Sverige, i och med detta så har vi fått en grund att stå på i denna undersökning. 

Även mycket av informationen vi fått rörande migrationsverket, migrationsfrågor, 

asylsökande osv. kommer från kunskaper och erfarenheter från ett jobb hos 

migrationsverket.  

 

Vi är medvetna om att forskarens öppenhet och ärlighet i en intervju och inför den grupp 

man ska studera kan påverka observationen och de data man får in. Vi kommer in som 

främlingar för de asylsökande, vilket påverkar dem och även deras berättelser, vad de Vill 

berätta, och det som de vill hålla hemligt. Vi har försökt anpassa oss efter de asylsökande 

ungdomarna efter deras situation och även efter varje person. Har vi sett osäkerhet och 

rädsla för att berätta något så har vi inte pressat eller tjatat vidare, utan vi har låtit dem ta 

sin tid och låta de själva berätta det de vill. Vi har fått ta del av dem under en väldigt kort 

och begränsad tid, och inte kunnat följa upp dem mer under asyltiden, vilket också kan 

påverka resultatets tillförlitlighet. Om vi följt upp dem under en längre tid hade vi kommit 

in mer i deras vardag och kunnat få fram mycket mer om deras situation och upplevelser.  
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När man gör deltagande studier/fältarbeten och intervjuer kan det vara svårt att mäta 

studiens tillförlitlighet. Eftersom det handlar om att upprepa och återberätta studien med 

samma metod och population. Oftast ger fler observatörer mer tillförlitlighet i en källa 

(Svensson & Starrin, 1996), och i det här fallet var vi två stycken. Vi har i vår 

Sammanfattning av intervjuerna försökt beskriva så mycket detaljerat som möjligt och 

genom sammanhängande berättelser om de asylsökande och deras väntetid. Att återberätta 

från fältanteckningarna blir en rekonstruktion av deras berättelser och det man själv upplevt 

under intervjuerna.  

 

Då en av oss arbetar på Migrationsverket (men på en enhet som inte direkt arbetar med 

asylsökande) så vi har vi strävat efter att skapa en viss distans till asylenheten och 

asylsökande. Men att ha för mycket information om något och det man ska studera om, i 

det här fallet att känna till myndigheten, personal och arbetssätt, och dagligen få möta 

utländska människor kan göra att bedömningarna också blir efter de man själv tycker och 

upplever. Ens egna förväntningar och förhoppningar påverkar också resultatet (Svensson & 

Starrin, 1996).   

 

Vi har lärt oss i våra intervjuer att våra föreställningar inte alltid stämmer överens med den 

verklighet som de asylsökande lever i, och den situation de befinner sig i. Vi känner att 

intervjuerna har gett och lärt oss mycket om de asylsökande, deras situation och hur de 

upplever den, och det är den upplevelsen vi vill förmedla vidare. Det påpekar vikten av att 

materialet som är samlad under intervjuer kräver omsorgsfull och kritisk reflektion. 

Intervjuerna som ligger till grund för det empiriska materialet i denna studie anses enligt 

oss vara tillförlitliga i den mån att de inte går att verifiera ytterligare på grund av uteblivna 

observationer. 

 

När det gäller forskningens tillförlitlighet, finns det både en regel och ett krav på att 

replikerade undersökningar bör ge möjlighet att uppnå likvärdigt resultat. 

(www.codex.uu.se) 
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Vi anser oss ha uppfyllt de regler för att kunna bedöma denna studie som tillförlitlig. Vi har 

under hela processen varit medvetna om svårigheten att tolka och analysera det data som vi 

fått från informanterna objektivt. Genom att vi tillsammans genomfört intervjuerna anser vi 

att det uppfyllts en grad av objektivitet att tolkningen bör vara tillfredställande. Vi har även 

i arbetet försökt att så noggrant som möjligt beskriva de tillvägagångssätt vi använt oss av 

under forskningen, för att underlätta för läsaren. 
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4. MIGRATIONSVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Här nedan presenteras Migrationsverket, dess enheter och verksamhetsområden. Detta 

för att läsarna lättare ska kunna förstå de asylsökandes situation. Var, vem och hur 

beslut som fattas för de som  får stanna  i Sverige. 

 

Migrationsverket är en myndighet som ansvarar för alla människor som kommer till 

Sverige, oavsett anledning. Ordet migration betyder folkförflyttningar inom eller mellan 

länder I ordet migration inrymmer alla typer av flyttningar, den påtvingande, den 

frivilliga, eller studier, arbete eller en familjeanknytning. (www.migrationsverket.se). 

 

Migrationsverket har funnits sedan 1 juli, 2000. Tidigare hette det Statens 

invandrarverk. Migrationsverket är Sveriges centrala utlandsmyndighet, och finns 

utspridda runt om Sverige. Sammanlagt har Verket ca 3000 anställda som arbetar med 

dem som av olika skäl vill invandra och även dem som vill återvandra. De måste även 

arbeta för att dem som fått utvisning självmant måste lämna Sverige.  De har inte bara 

ett ansvar om att fatta beslut. De ansvarar för hela migrationsprocessen, från att 

människorna kommer fram till de får ett tillstånd, medborgarskap eller tills de 

återvänder.  (www.migrationsverket.se). 

 

Arbetet inom migrationsverket är uppdelat på fem verksamhetsområden; transitenheten, 

mottagning/planeringsenheten, asylenheten, förvaret, samt tillståndsenheten. 

De olika verksamhetsområdena ansvarar för olika typer migrationsfrågor, som bland 

annat har att göra med tillstånd, visum för besök, tillstånd för bosättning i Sverige, 

asylprocessen, återvändande, medborgarskap osv. (www.migrationsverket.se) 

 

4.1 Transitenheten 
För många asylsökande är Transitenheten den första anhalten de stöter på i landet. I 

Gävle finns bland annat en transitenhet. De tar emot alla asylansökningar, och därefter 

så utreds dem. En viktig uppgift för de anställda, ansökningshandläggarna och 

assistenterna är att utreda deras identiteter och varför de ansökte om asyl. De ser också 

till att få de asylsökandes personuppgifter, resevägsbeskrivning, asylskäl. Allt 

registreras, och därefter så fotas de asylsökande, det tas fingeravtryck och de får även gå 
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igenom en språkanalys. Detta ska ske så fort som möjligt, och därefter förs de 

asylsökande vidare dit där det finns lediga mottagningsplatser  
(www.migrationsverket.se). 

 

4.2 Mottagningsenheten  
Mottagningsenheterna är den första instans som kommer i kontakt med de asylsökande. 

Mottagningsenheten och mottagningshandläggarna arbetar med frågor som rör 

organiserad verksamhet, även den familjebaserade verksamheten, men de jobbar även 

med återvändande och försöker få vissa asylsökande att självmant återvändande. De 

arbetar också med ekonomisk utredning och beslut om dagersättning samt en del av 

boende frågorna, om de inte ordnat eget boende. De asylsökande är uppdelade utifrån 

deras ålder och status; vuxna ensamstående, vuxet par, familjer, och barn utan föräldrar  

(www.migrationsverket.se). 

 

Här ingår också ett samarbeta med dem som arbetar i den Organiserade verksamheten. 

Den organiserade verksamheten för asylsökande inom migrationsverket ger de 

asylsökande meningsfull sysselsättning och förbereder de asylsökande för kommunens 

introduktionsverksamhet eller underlättar ett återvändande. Medan de asylsökande 

väntar på beslut får de gå i skolan och lära sig det svenska språket. De ska också få 

tillfälle att få öva på sin svenska, och integreras ute i det svenska samhället. Kontakter 

med svenskar i samhället ökar färdigheterna i det svenska språket och bidrar till ökad 

delaktighet. Från och med den 1 januari 2006 skall asylsökande mellan 18 och 64 år 

erbjudas sysselsättning som är meningsfull och individanpassad.  Sysselsättningen skall 

bestå av introduktion, undervisning i svenska, återvändanderelaterad utbildning, praktik 

samt självförvaltning. (www.migrationsverket.se). 

 

4.2.1 Asylsökande barn och ungdomar 
Många asylsökande barn kommer hit tillsammans med en eller båda sina föräldrar. Men 

några kommer också helt ensamma. (Migrationsverket räknar personer under 18år som 

barn). Oavsett om man kommer ensam eller med föräldrar så har de rätt att få börja 

skolan. Kommunerna ansvarar för att kunna erbjuda platser i förskolan, grundskolan 

och på gymnasiet. Asylsökande barn ska också ha rätt till sjukvård, tandvård som 

Migrationsverket står för. Den organiserade verksamheten ansvarar även för att de 
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asylsökande deltar i de aktiviteter som de anordnar, och gäller främst för de vuxna. 

(www.migrationverket.se). 

 

4.3 Asylenheten 
I samband med mottagandet av handläggarna, tilldelas även de asylsökande även varsin 

asylhandläggare. Asylenheten fattar beslut om asylsökande får ett tillstånd eller inte. 

Asylhandläggarna utreder också de asylsökande, och går djupare in i deras ärenden. 

Asylenheten har också sina beslutsfattare, som fattar beslutet utifrån Utlänningslagen. 

De samarbetar även med andra myndigheter, utrikesdepartement, ambassader i de olika 

länderna och frivillig organisationerna som bland annat röda korset och rädda barnen. 

Beslutet ska vara överrens av två beslutsfattare innan det ges ut. Om personen fått 

avslag så har beslutsfattaren i uppgift att hjälpa denne med överklagandet till 

utlänningsnämnden. (www.migrationsverket.se) 

 

4.3.1 Rätt till Asyl 
Sverige måste ge personer som är flyktingar asyl, ett uppehållstillstånd i Sverige enligt 

FN konventionen, den s.k. Genèvekonventionen som Sverige och mer än 130 andra 

länder skrivit på. Dessa länder ska enligt avtalet ge en fristad åt de personer som har 

flyktingskäl (se 4.3.2 Utlänningslagen 4 kap ). (www.migrationsverket.se). 

 

De flyktingar som har rätt att beviljas asyl kallas även ”Konventionsflyktingar”. Det är 

människor som flytt från oroliga världsdelar på grund av förföljelse, terror och våld i 

hemlandet. T.ex. så är deras ras, nationalitet, religion, eller kön oacceptabelt i landet, 

eller bland omgivningen. Som flykting ska även anses den som är statslös och som av 

samma skäl befinner sig utanför sin tidigare vistelseort och som inte kan återvända, på 

grund av bland annat fruktan och rädsla åka tillbaka. Människor som lämnat sitt 

hemland på grund av att de är rädda för tortyr, dödstraff osv. har också rätt att beviljas 

ett tillstånd i Sverige, därför att de ses som skyddsbehövande. Även de människor som 

flyr från en inre eller yttre konflikt, eller en katastrof som uppstått i hemlandet och ska 

ha rätt att beviljas ett tillstånd i Sverige. Detta med stöd av utlänningslagen kap 4 och 

kap 5 (se 4.3.2 Utlänningslagen 4 kap och 4.3.3 Utlänningslagen 5 kap) 
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4.3.2 Utlänningslagen 4 kap- Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt 
1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som; 

- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp och  

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

   Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot 

förföljelse från enskilda. 

  Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som 

- av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon 

tidigare  haft sin vanliga vistelseort, och 

- inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit. Lag (2005:1239). 

2 § Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som 

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

hon:  

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, 

tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra 

motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, 

eller 

3. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

 Motsvarande gäller för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller 

hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. Lag (2005:1239),    

(www.notisum.se) 

 

4.3.3 Utlänningslagen 5 kap- Uppehållstillstånd 

1 § Flyktingar och skyddsbehövande i övrigt som befinner sig i Sverige har rätt till 

uppehållstillstånd. 

 Uppehållstillstånd får dock vägras 

Personer som har andra skäl och kan påvisa det kan få stanna i Sverige. T.ex. vid 

sjukdom och att det inte finns någon behandling i hemlande. (www.notisum.se).  
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En person som får asyl i Sverige får i regel permanent uppehållstillstånd, vilket betyder 

att han eller hon kan få bosätta sig här för gott. Men i vissa fall beviljar man också 

tidsbegränsade tillstånd.  (www.migrationsverket.se). 

 

4.4 Förvaret 
När de väl är inne i asylprocessen så utreds dem, (bakgrund, identitet) för att hitta skäl 

för att bevilja dem ett tillstånd i Sverige. Men i vissa fall så kan utredningen vara väldigt 

komplicerad, främst då den asylsökande inte vill samarbeta. Migrationsverket har då en 

skärskild enhet som arbetar med att förvara, hålla de asylsökande inlåsta tills 

bakgrunden och identiteten klargörs. För detta krävs det att den asylsökande fyllt 18 år, 

men finns undantag. (www.migrationsverket.se) 

 

Även kan de som fått avslag på sin ansökan och väntar på återresan kan hållas i förvar, 

om man har misstankar att personen ska försvinna eller göra något för att slippa 

återvända till de land man kommer i från (utlänningslagen kap 10). 

 

4.4.1 Utlänningslagen 10 kap- Förvar och uppsikt avseende utlänningar 
Förvar 

1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om; 

1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter 

ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han 

eller hon uppger är riktig, och 

2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå. 

   En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om 

1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige skall kunna 

genomföras, 

2. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 1, 2 eller 7 §, 

eller 

3. det är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. 

   Beslut om förvar av en utlänning enligt andra stycket 2 eller 3 får meddelas endast om det 

på grund av utlänningens personliga förhållanden eller övriga omständigheter finns 
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anledning att anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig 

verksamhet i Sverige (www.notisum.se). 

 

4.5 Tillståndsenheten 
Tillståndsenheten är den enhet som arbetar och handlägger ärenden som viseringar, 

passansökningar/främlingspass och resedokument som icke svenska medborgare kan 

få), och tillståndsärenden, som studier, familjeanknytningar, arbete, medborgarskap. osv 

(www.migrationsverket.se) 

 

Många av de asylsökande som beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) vänder sig 

sedan till denna enhet om de vill ha hit resten av familjen och släkten. Även svenskar 

som vill anknyta i Sverige med en utländsk medborgare vänder sig till denna enhet. 

(www.migrationsverket.se) 
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt kommer vi att presenterade de teoretiska utgångspunkterna i denna 

forskning; Ungdom, Identitet- ett interaktionistiskt perspektiv, och Migrations-

flyktingprocess. Här definierar vi begreppen och tar del av teorier. Vi kommer också att 

behandla tidigare forskning och visa vad de haft för betydelse och vägledning i vår 

undersökning. Eftersom den gruppen vi valt att skriva om befinner sig i en speciell 

situation, det vill säga de är ungdomar som väntar på asyl, så finns en svårighet att 

hitta en relevant teori, som har att göra direkt asylsökande ungdomar (i åldrarna 16-24 

år) och deras väntetid. Vi vill istället försöka hitta en teori utifrån våra empiriska 

studier. 
 

5.1 Tidigare forskning 
Vi har funnit en del tidigare forskning angående asylsökande, flyktingar och 

integrationen i det svenska samhället. Det har dock varit svårt att hitta forskning som 

tidigare gjorts med en kombination av det teman som vi valt att utgå ifrån – dvs. 

ungdom, identitet, migrations – och flyktingprocess – vilka sammanfaller och är 

grundläggande för en förståelse av asylsökande ungdomar. 

 

Vi har i forskningen tagit del av några rapporter där vi finner likheter med det vi vill 

studera.  Dessa rapporter har för oss varit en vägledning som gett en ökad förståelse och 

kunskap om hur flyktingar generellt kan ha det, och hur de upplever den situation som 

de befinner sig i. De rapporter som vi tog del av hade alla i sitt syfte att studera 

människor med utländsk bakgrund som nu lever i Sverige.  

 

En rapport som vi fann mycket intressant och vägledande för oss i våran forskning var; 

 Hur gick det för dem?– ”En kvalitativ studie av Catherina Sanyua Kiamro, om 

flyktingbarn utan vårdnadshavare, vilket syftet var att få en ökad förståelse om 

hur flyktingbarn utan vårdnadshavare uppfattar sin livssituation. De har oftast 

tvingats lämna sitt hemland och bär på svåra upplevelser från tiden före och 

under flykten, sorg och saknad på grund av uppbrott och separationer, samt en 

oro för var som ska hända i framtiden”.  

http://www.fouvasternorrland.se/dokument/rapport_hur_%20gick_det_for_dem.pdf 

      

http://www.fouvasternorrland.se/dokument/rapport_hur_%20gick_det_for_dem.pdf
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5.2 vad menas med ungdom 

Ungdom är ett komplext begrepp. Begreppet ungdom kan syfta både på en livsfas och 

på en social kategori - vad man känner, hur man ser ut, ens livssituation och vad 

kulturen säger om individens plats i det samhälle de lever i. Ungdomstiden som vi ser 

den idag har inte alltid existerat. Forskare är oeniga när vi fick speciella perioder mellan 

barn-ungdom-vuxen, eftersom det skiftats så pass mycket mellan åren, tidsperioder, 

samhällsklasser och påverkats av sociala och kulturella förhållanden (Ohlsson och 

Swärd, 1994).  

 

Ungdomstiden kan beskrivas utifrån en livsförloppsteori, där ungdomstiden definieras 

som en övergångsfas. Med utgångspunkt av Carle & Sjöstrand (1991) som beskriver hur 

det är att vara ungdom, något som att vara ”mittemellan” något, mittemellan två olika 

”faser” i livet. Så kallade övergångsfaser, från det ena till det andra, från barn till vuxen. 

Mycket har hänt innan och mer kommer att hända, fysiskt och psykiskt i utvecklingen. 

Denna övergång är ofta inriktad på existentiella frågor, det vill säga att individen 

försöker hitta sig själv. Man väntar på att bli vuxen, man går skola för att skaffa sig 

teoretiska kunskaper, medan samhället skapar en marginaliseringsproblematik där 

vuxenrollen förskjuts. (Carle och Sjöstrand, 1991). 

 

 

I denna studie begränsar vi begreppet ungdom på tre olika sätt: 

 Biologiskt/fysiologisk, den period då individen genomgår puberteten.  I dagens tid 

och samhälle mognar ungdomarna tidigare både på det könsrelaterade stadiet i 

jämförelse med de tidigare generationerna (Carle & Sjöstrand, 1991). 

 Psykiskt, den känslomässiga psykologiska utvecklingen är den period då individen 

utvecklar sin självidentitet som påbörjas vid 11 års ålder och avslutas någon gång 

runt 20 års ålder, (skiljer sig från person till person). En Jagidentitet ska bildas. 

Detta är en tid förknippat med mycket grubblerier, nyorienteringar och en inre 

konflikt hos individen. De utvecklas idag fortare på det beteendemässiga stadiet. De 

testar gränser, både sociala och kulturella mot de regler som är uppställda av 

föräldrar och samhället. Det är kanske detta som är förklaringen till varför dagens 

ungdomar blir allt mer ”oroliga” utav sig (Carle & Sjöstrand, 1991). 
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 Socialt/Kulturellt, klassiska kulthandlingar och ceremonier som betecknar 

övergångar mellan olika stadier i uppväxttiden är idag mycket diffusa. T.ex. att ta 

körkort, flytta till egen lägenhet, bilda familj, eller att bära slips den dagen man blir 

vuxen. Det finns inte längre några klara gränser mellan att vara ungdom eller vuxen. 

Förr fanns det självklara markörer för vuxenstatus. Denna period som symboliserar 

också frigörelse, från familj men kan också från vänner. Och man skapar kontakter 

med dem man lockas till (Carle & Sjöstrand, 1991). Sammanfattningsvis kommer 

ungdomar och ungdomstiden att betraktas som en livsfas, där ungdomar är varken 

vuxna eller barn. 

 

Ungdomstiden är också den mest föränderliga livsfasen och även den mest upproriska. 

Den förändrade synen på sexualitet, religion, könsroller har att göra med att 

ungdomarnas utveckling ser annorlunda ut idag, att de frigör sig och blir vuxna tidigt 

beror att de får mer fakta och lärdom om saker och ting redan i tidig ålder (Carle & 

Sjöstrand, 1991). 

 

Ungdomen har befriats från traditionens krafter, identiteten skapas på ett annorlunda sätt 

idag jämfört med för 50-100 år sedan. Gränserna mellan att vara barn, ungdom och 

vuxen är inte lika klara i dagens samhälle som det var då. Meningen med livet blir inte 

lika självklar idag som förut. Idag försöker ungdomar hitta struktur och mening med sitt 

liv, och när inte längre traditioner styr kan osäkerhet uppstå Eftersom det samhället och 

det som finns där formar oss och visar hur vi ska vara (Carle & Sjöstrand, 1991). 

 

Det krävs en viss social kompetens från ungdomarnas sida att klara av de krav som 

samhället ställer, och även den situation de befinner sig i. Varje samhälle har sina 

allmänna krav med det finns krav som är specifika för en viss grupp (Ohlsson och 

Swärd, 1994) 

 

5.3 Utvecklingsfaser under ungdomstiden 
Att vara ungdom idag är som sagt inte likadant som att vara ungdom ”förr i tiden”.  

Utvecklingen har gått framåt och allt sker så mycket snabbare idag (Ohlsson och Swärd, 

1994).  

 



Vi har valt att avgränsa och fokusera oss på där det mest sker förändringar för dagens 

ungdomar, under deras utveckling. De går igenom faser, som karaktäriseras av 

förändring inom flera olika sociala sfärer: 

 

Inom familjen; Fasen inom familj innebär frigörelse. På väg ut i livet på egna ben. Man 

är inte lika beroende av familjen och man tar ett steg till vuxenvärlden. Detta kan till 

exempelvis vara val av utbildning, yrke och framtidsplaner. I denna fas kännetecknas 

självständighet, man vill och man klarar sig själv och gör det man vill göra (Carle & 

Sjöstrand).  

 

Skolan; inbegriper en utvecklingsfas som innebär att man klarar av sin utbildning, och 

utvecklar en förmåga att klara av att göra olika val med framtiden i fokus. Planer och 

drömmar man som man vill följa och nå (Carle & Sjöstrand). 

 

Den tredje sfären handlar om umgänget. Även här finns en utvecklingsfas som 

kännetecknas av en utveckling mot oberoende och självständighet. Man behöver inte 

alltid vara med kompisar och göra allt som de gör. Man vågar gå sin egen väg, vara sig 

själv och göra det man vill göra. Detta kan visa sig genom att man söker in på någon 

skola på en annan ort, eller bestämma sig för att flytta utomlands. Oavsett om 

kompisarna gör eller inte gör det. Man är inte lika rädd för att vara ensam  (Carle & 

Sjöstrand). 

 

Sökande efter identitet karaktäriserar ungdomstiden, och ungdomarnas identitetsarbete 

blir centralt. De tre sfärerna visar olika övergångar från ungdom till ”mer vuxen”. En 

viktig period för de unga människor och deras övergång till vuxenlivet och 

vuxenidentitet. Detta genom att ungdomar väljer utbildning, får framtidplaner och frigör 

sig från familj och vänner. De gör egna vägval och mål och var och en jobbar med sitt 

projekt och sitt liv (Carle & Sjöstrand, 1991).   

 

5.4 Identitet- ett interaktionistiskt perspektiv 
Meads identitetsbegrepp och teori, påpekar om hur det omgivna samhället och 

situationen påverkar människan och dennes identitet, identitetsarbete och 

identitetsutvecklingen (Mead 1976). I och med detta finner vi denna teori lämplig då vi 
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vill titta djupare på hur asylsökande ungdomar upplever, och påverkas av väntetiden på 

asyl. 

 

Det som definierar den unika människans är Identiteten. Den kan både vara 

självdefinierad eller definierad av andra. (Hur är jag, hur jag upplever mig själv, Vem 

jag är och inte är, Hur ser andra på mig, och hur upplever andra mig) (Mead, 1976).  

 

En människas identitet formas under hela livet eftersom den består av många olika 

egenskaper. Egenskaper som vi själva väljer, men också egenskaper som vi får och inte 

kan påverka. Identiteten sägs skapa kontinuerligt i samspel och samverkan med sin 

omgivning. Den period som har en viktig betydelse för sin identitet och 

identitetsutveckling är barndomen och under tiden man växer upp. Det är under denna 

tid som vi får och lär oss de värderingar som vi senare kommer att bära med oss genom 

livet (Mead, 1976).  

 

Ungdomstiden är en tid sökande efter identitet. Under hela uppväxttiden är vi 

omringade av ”speglar” som talar om för oss vilka vi är. Andra i omgivningen är dessa 

speglar. Individen är ständigt i ett samspel med andra, ett samspel handlar om att både 

”ge och ta”. Identitetsbyggandet är både givande och tagande då den formas av både 

individens egenskaper och handlingar i ett samspel med andra i omgivningen. Den 

spegelbild som skickas tillbaka till individen är omgivningens uppfattning av denne och 

dennes handlande. Det är i denna givande och tagande process vi formas. Och vi formas 

och utvecklas ständigt eftersom samhället, omgivningen och människorna runtomkring 

oss förändras (Mead 1976).   

 

Identitetsbyggandets kärna är människans syn på sig själv i relation till den omgivande 

världen. Identitetsbyggandet pågår enligt personliga livsbetingelser, den egna 

livshistorian men också de samhällsvillkor och människor som existerar vid den tiden 

och plats där personen lever (Mead, 1976). 

 

I dagens samhälle krävs en viss social kompetens från ungdomarnas sida för att klara av 

den mängden med information, intryck och krav från samhället. Kraven skiljer sig från 

samhälle till samhälle och från grupp till grupp. Detta kan också ha negativa 

konsekvenser eftersom det stora informationsflödet gör ungdomarna medvetna om 
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svårigheter och hinder som står i vägen för sina mål. Detta kan ge en ångest och en inre 

tomhet i tillvaron, att inte kanske kunna styra sitt liv i rätt riktning, precis så man vill ha 

det, med tanke på det som sker i omgivningen och med alla begränsningar som finns där 

ute. Det omgivande samhället har mycket stor påverkar på själva individen, speciellt 

under ungdomstiden då man försöker och vill finna sig själv (Sernhede, 1996). 

 

5.5 I, Me och Den generaliserade andre 
Enligt socialpsykologin och interaktionismen blir identiteten till i det samhälle och i den 

omgivning som vi lever i. Ett uttryck som passande beskriver det är att ”Organismens 

födsel är biologisk men människans födsel är social” (Augustsson, 2005).  

 

I alla interaktiva processer sker ett växelspel mellan människor i den sociala kontext de 

befinner sig. Enligt interaktionismen formas och utvecklas människan genom olika 

situationer och handlingar i den sociala världen, det vill säga genom människors 

tolkningar och upplevelser av de interaktionsprocesser de är delaktiga i (Augustsson, 

2005). Jaget är ett resultat av sociala erfarenheter. Individen blir ett objekt för sig själv 

endast genom att ta andra människors attityd gentemot denne själv (Mead, 1976). 

Förståelsen och insikten för vem man är kommer från de relationer som individen 

etablerar i gruppen, familjen, i omgivningen och i den situation som man befinner sig i 

(Mead, 1976). 

 

Personlighetens två faser I och Me.  

George Herbert Mead menar att människans individualitet och socialitet bygger på det 

Sociala självet, och dess faser I och Me. 

 

I ses som den aktiva och Me som den passiva (Mead, 1976). I- har den fria leken, som 

hämtar in information och reagerar på det. Me styrs av den mer regelstyrda leken, där 

informationen som tagits in bearbetas. Jaget ses som en process, som införs i individens 

beteende genom ett samspel mellan I och Me, som slutligen också utgör Jaget (Berg, 

2003). Både I och Me behövs för att bevara våra spontana reaktioner på andras 

handlingar. I behöver inte alltid kontrolleras av Me utan får plats för den fria och aktiva 

fasen. I tar aktivt in omgivningen, andras attityder, och introducerar det sedan för Me, 

och I regerar på det (Berg, 2003). Jaget uppkommer i en social process som innebär 
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interaktion mellan individer i gruppen och interaktion med sin omgivning. Samspelet 

som sker mellan dessa två faser ses som det mest grundläggande för identitetsskapande. 

Med andra ord kan man uttrycka det som att identiteten är socialt skapad (Berg, 2003).  

 

I det sociala samspelet skapas meningen eller innebörden i en människas beteende. Det 

är i det sociala samspelet som medvetandet om den egna existensen så kallad 

självmedvetandet uppstår och det är även här som vår reflektionsförmåga skapas (Mead, 

1976). 

 

Meads variant av interaktionism betonar det aktivt väljande och skapande subjektet som 

skapas av erfarenheterna från det sociala samspelet. Men finns möjligheten hos 

subjektet att fritt välja och styra de egna handlingarna, och hålla distans från kraven som 

skapas av den sociala omgivningen (Berg, 2003). 

 

Den generaliserade andre 

 har en viktig roll i individens utveckling. Den generaliserade andre är resultatet av ett 

generaliserat rollövertagande. En familjs betydelse för individen, eller nära och käras 

påverkan.  T.ex. så är en mor är för sitt lilla barn just dennes mamma. Så småningom 

förstår barnet vad mamman och föräldrarna innebär och vad de betyder för denne. 

Barnet generaliserar sedan denna roll och innebördan till andra personer i sin 

omgivning. Och när barnet tar efter och behandlar andra på liknande sätt som 

föräldrarna så skapar barnet den generaliserade andre, som kom från ett rollövertagande 

från mor och far (Berg, 2003).  

 

Alla befintliga roller som finns för barnet är den generaliserade andre. Utan den 

generaliserade andre sker ingen identitetsfullbordan (Berg, 2003). 

 

5.6 Migrations-flyktingprocess 
Vad en flykt innebär för en individ eller en familj är mycket individuellt, och varje 

människa har sin egen historia. Det kan handla om allt från politiska, ekonomiska eller 

personliga motiv. Men majoriteten flyr på grund av att hemlandet blir för farligt för att 

stanna kvar i, och när det inte går att leva ett ”normalt liv” där. Migrationen blir en 

påtvingad utväg, med ett hopp om en bättre framtid (Nyberg & Franzén, 2000). 
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Det är en långvarig och komplicerad process som innebär en psykisk och fysisk 

förflyttning i tid och rum, där individen går igenom olika förändringar inom den sociala 

och psykiska sfären. För en del blir flykten en förlust av det sociala nätverket som fanns 

i hemlandet, och en del av den sociala identiteten. I Många fall så kan man också förlora 

sina framtids- perspektiv (Nyberg & Franzén, 2000).   

 

Migrationsprocessen delas in i tre olika faser, och hur människor klarar sig igenom 

dessa faser beror på olika faktorer och på individen själv (Ahmadi, 1998). 

 

Den första fasen är; hemlandsfasen. Här spelar faktorer som bakgrund, utbildning, 

ekonomi, sociala nätverk en viktig roll. Även orsakerna till varför man flyttar har en 

viktig roll i denna fas (Ahmadi, 1998) 

 

Den andra fasen som man kommer till när man bestämmer sig för att fly från sitt 

hemland, är flyktfasen. Under denna fas kan det uppstå olika påfrestningar för 

människan. Minnen, händelser från hemlandet och flykten följer människan livet ut. 

Man lämnar sitt gamla liv bakom sig, allt det som man byggt upp. Beroende på varför 

man flyr, och vem man flyr med så är dessa faser olika och varierande för var och en. 

Det som också spelar stor roll i en människas flykt till ett annat land är hur man blir 

mottagen i det nya landet (Ahmadi, 1998) 

 

Tredje och sista fasen man går igenom är mottagandet. Mottagandet har en stor 

betydelse för dessa människor, och de behöver få känna sig trygga och få den 

vägledning som de behöver. Oftast så har de ingenting när de kommer och de kan känna 

sig mycket ensamma. Det är en fas som symboliserar väntan, längtan och förhoppningar 

om ett uppehållstillstånd (Ahmadi, 1998). 

 

5.6.1  En livsavgörande händelse 
Vi använder oss av Franzéns teori för att beskriva hur flyktingars, asylsökandes 

upplevelser, reaktioner och känslor i sammanhanget att ”bryta upp och byta land”.  
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Det är varken lätt för barn eller vuxna att fly. Speciellt för de människor som befinner 

sig mittemellan barn och vuxen, dvs. ungdomar. Som ungdom har man kommit så pass 

långt att man samlat på sig en del upplevelser och erfarenheter. Man har börjat stadga 

sig och förbereda för sitt liv och sin framtid. Att helt plötsligt behöva släppa allt, är för 

många människor en livsavgörande händelse.  Att släppa och lämna det som man byggt 

upp innebär en stor förlust för många. Och det kan vara jobbigt och påfrestande att 

behöva börja om från början igen (Franzén, 2001).  

 

Utifrån människans syn på sig själv och sin relation till omvärlden och den plats 

personen lever, byggs en identitet. Att bygga upp en säker identitet igen efter flykt, då 

mycket av ens liv raserat, krävs ett strakt mentalt psyke (Franzén, 2001).  

 

Franzen visar hur invandringen kan påverka identiteten. Det är viktigt att de som 

kommer till ett nytt land upplever enhet och kontinuitet, och att man har en känsla av att 

omgivningen ser och uppfattar på samma sätt som man uppfattar sig själv. Den 

medvetna känslan av att ha en personlig identitet grundar sig på två viktiga iakttagelser; 

för det första att man själv märker att ens existens i tid och rum, och för det andra är att 

andra också uppfattar ens existens i tid och rum (Franzén 2001).  

 

5.6.2  Flyktingarnas hälsa 
Många av dem som kommer till Sverige har i hemlandet fått bevittna våld på nära håll. 

En del av barnen och ungdomarna som kommer har i perioder varit skilda från en eller 

båda sina föräldrar, en del har till och med förlorat någon. Detta innebär svåra 

påfrestningar för dem och många barn förlorar en stor del av sin barndom (Angel & 

Hjern, 1992).  Ankomsten till det nya landet infinner sig inte sällan en känsla av befriad 

hoppfullhet. Man befinner sig i säkerhet och har undkommit terror, våld, krig eller 

förföljare. Medan de vuxna känner en lättnadskänsla är det vanligt att barnen i denna fas 

är uppfyllda med sorg och saknad. Det dom har upplevt i hemlandet, så som traumatiska 

upplevelser och svårigheter har stor betydelse för hur flyktingbarnen och ungdomarna 

mår under de första åren i Sverige (Angel & Hjern, 1992)  

 

Det är vanligt att det förekommer psykisk ohälsa är bland barn och ungdomar med 

flykting- och invandrarbakgrund. Asylfasen de går igenom, i väntan på ett 
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uppehållstillstånd innebär att de lever utsatta liv, som kan bidra till psykiska 

hälsoproblem. Ofta handlar det om ”tysta” inåtvända symtom, till exempel 

sömnrubbningar, ängslan, beroende, depressivvitet och koncentrationssvårigheter. Men 

även symptom som överdrivet föräldraberoende, separationsångest, skuldkänslor (Angel 

& Hjern, 1992).  

 

Varje dag påminns flyktingen om att han/hon är flykting. Ett tillstånd, en känsla av 

främlingskap. De känner att de står ”utanför” samhället. Detta kan i sin tur speglas inåt, 

på så sätt att främlingskapet kan bli en del av personligheten., och den nya identiteten 

som flykting och främling tillskrivs. Och på samma sätt kan det fungera med andra 

känslotillstånd, som saknad, ensamhet, skuld (Kristal-Binnie, 2001). 

 

Anpassning är en dynamisk process som kan ta flera generationer. Processen kan ses 

som ett antal faser som avlöser varandra, och ibland så kan det uppstå kris, beroende på 

hur individen anpassar sig till varje fas. Individerna, flyktingarna väljer själva strategi, 

där assimilering och integrering är uttryck för att försöka gå vidare (Kristal-Binnie, 

2001). 

 
6. EN SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA 
REFERENSRAMEN 
Här kommer vi genom en figur och en djupare beskrivning sammanfatta den teoretiska 

referensramen, och de faktorer som har en koppling till de teoretiska utgångspunkterna i 

denna rapport. Figuren visar hur vi ska tillämpa teori och begrepp på vårt problem.  
Dessa faktorer som vi använder oss av i denna figur går under de nyckelbegrepp som vi 

använder oss av i denna uppsats; Ungdom, Identitet, och Migrations-flyktingprocess. 

Faktorerna anser vi vara betydelsefulla när det kommer till hur man upplever saker och ting. 

Och i det här fallet hur asylsökande ungdomar upplever väntetiden på asyl.  

Mycket av upplevelsen kommer från ens eget ”bagage”; vad man hunnit få uppleva och 

erfarenheter som man samlat på sig. Även det som man har med sig från hemlandet har 

betydelse, orsaker till varför man flydde, men också hur gammal man är och vilken period i 

livet man befinner sig i. Dessa faktorer kan ses som ”individens dåtid” som har en 

koppling/påverkan på hur ungdomarna upplever situationen och väntetiden (se figur s.33). 

”Individens dåtid” kopplar vi med de teoretiska utgångspunkterna Ungdom och Identitet då 

erfarenheter och upplevelser och hemlandet är en stor del av en persons identitet (Franzén, 

 29



2001). Åldern och var i livet man befinner sig har även en betydelse för hur man reagerar i 

olika situationer, t.ex. så reagerar barn starkare än vuxna i en flyktingsituation och många 

barn är fyllda med sorg, saknad, men också traumatiska upplevelser som sätter sina spår på 

hur man upplever sin situation och hur man mår den första tiden i det nya landet (Angel & 

Hjern, 1992). 

Det nya landet, mottagandet och det första intrycket har också en stor betydelse för dessa 

människor, då det är viktigt för dem att känna sig trygga och få en bra start i det nya landet 

(Ahmadi,1998). Vägledning, information och ett bra bemötande från migrationsverket och 

handläggarna har en stor påverkan på hur asylsökande upplever väntetiden (Ahmadi, 1998). 

Dessa faktorer kan ses som ”individens nutid” (se figur, s.33). ”Individens nutid” kopplar vi 

ihop med teoretiska utgångspunkten Migrations-flyktingprocessen. Då det ”första intrycket”, 

bemötandet i det nya landet, tiden under väntan på beslutet, om de har någon sysselsättning 

för att fördriva tiden med påverkar hur de upplever sin väntetid. Men också vilka 

förväntningar, förhoppningar och planer för framtiden de asylsökande har speglar av sig på 

hur man upplever sin situation (Ahmadi, 1998). 
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7. SAMMANFATTNING AV INTERVJUERNA 
Vårt samlade empiriska material kommer i denna del att presenteras. Detta genom att 

använda huvudrubriker i form av tidsaspekter som vi placerar det empiriska material 

under. Dessa huvudrubriker; Innan flykten, Flykten, I väntan på asyl och Beslutet ska 

sammanfatta informanternas berättelser, och vägleda oss fram till ett slutresultat. Även 

en kortare beskrivning om informanternas bakgrund presenteras i detta avsnitt. 
 

7.1 Intervjupersoner 
Tahir 24 år från Irak, kom till Sverige 2003 och förväntade sig ett demokratiskt land, 

och där man kunde leva i frihet till skillnad från sitt hemland. Hemlandet för honom 

symboliserar våld, terror och ett kallt krig, som aldrig verkar upphöra. Tahir berättar att 

han är ateist, vilket innebär att han är fri från religion och lever inom sin egen tro, och i 

sin egen grupp som han skapat med sina närmaste. Det fungerar bra att leva så här i 

Sverige, men däremot inte i hans hemland.  

 

Abdullha 22 år från Irak. Han kom med familjen till Sverige i slutet av 2003, och 

hade inte så mycket förväntningar. Vart som helst bara för att undvika kriget och 

förföljelser. Abdullahs familj såg Sverige som ett rikt land. Ett land där man har 

chansen att leva ett normalt liv. Ett tryggt land utan oroligheter. 

 

Josef 16 år från Kosovo. Han kom till Sverige 2004. Det var mitt i vintern och långt 

upp i norr. Ett kallt och mörk norrland välkomnade honom. Det var en mycket tung 

början och han kände sig mycket ensam. Men här kunde han i alla fall känna sig trygg. 

Här kunde Josef och hans familj känna sig lugna. De slapp att ständigt vara på flykt, och 

ständigt vara rädda. Den förväntningen Josef hade med sig när han kom till Sverige var 

att här skulle han få chansen att studera vidare.  

 

Jasmina 20 år från Bosnien. Hon har inte bott i Sverige så länge. Hösten 2004 kom 

hon med sin Mamma och sina tre syskon. Hon förväntade sig ett liv utan ekonomiska 

problem och dessutom ett problemfritt familjeliv, eftersom kontakter i hemlandet 

lovordat Sverige som ett paradis. Hennes Mamma valde att fly efter allt som hänt dem 

och deras familj och för att de inte hade något kvar att leva för i hemlandet. Efter ett 

flertal försök kom de äntligen till Sverige. 
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Shanya 20 år från Somalia. Hon kom till Sverige sommaren 2005. Det var tack vare 

via röda korsets hjälp som Shanya och hennes familj lyckades fly och ta sig till Sverige. 

Den enda förväntningen hon hade var att slippa alla orligheterna, grannlandets 

konflikter och könsstympningen. Shanyas mamma vet vad det innebär eftersom hon 

själv fick växa upp i liknade omständigheter, och lovade sig själv att inte låta sina egna 

barn växa upp på samma sätt. 

 

7.2  Innan flykten 
Utifrån intervjuerna kan vi sammanfatta att alla fem ungdomar levde ett liv under 

”normala” omständigheter innan länderna brast ut i krig. De hade alla någon form av 

sysselsättning i hemlandet. Fyra av dem har gått grundskola, och några av dem hade gått 

en längre tid, och några har också fått jobba. Tack vare föräldrarnas uppmuntran och 

hjälp har de fått en bra start i utbildningen. Och många av dem har en önskan att få 

börja skolan igen i Sverige.  

 

I de länderna som ungdomarna kommer ifrån har alla inte råd att gå skolan och det finns 

inte heller tillräckligt med plats, på grund av omständigheterna och landets dåliga 

ekonomi. 

 

Tahir växte upp i en familj som hade råd att betala för hans utbildning och även för 

hans bröder och systrar. Han berättar att föräldrarna arbetade hårt, hela dagarna för att 

kunna försörja familjen. Och att de själva fick börja arbeta i tidig ålder med hemmet och 

gården.  

 

Tahir berättar; 

- ”jag har inte gått skolan mer än åtta år i mitt hemland. Jag började när jag var 8 år 

och slutade när jag var 16. Jag tyckte om skolan, trots att det var väldigt strängt. Efter 

min skoltid så fick jag börja arbeta i hemmet och jobbade extra i en by. Jag ville läsa 

vidare men eftersom det kostade mycket kunde jag inte göra det just då eftersom jag 

hade syskon som också skulle gå i skolan”. 
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Abdullha har också en skolutbildning i bagaget. Men redan i tidig ålder fick han börja 

arbeta. Redan som 10 åring fick han hjälpa till i hemmet, och ta hand om sina mindre 

syskon. Han började skolan när han var 7 år. Standarden på skolan var inte så bra, han 

fick gå det föräldrarna hade råd med. Hans skolutbildning avbröts i samband med 

krigets start.  

 

Abdullha berättar; 

- ”Allt förstördes när kriget kom. Min by, mitt hem, min skola och min utbildning. Jag 

önskar att jag kunde ha fått gå färdigt skolan. Jag undrar hur långt jag hade kommit 

med min utbildning och mitt liv, om det aldrig hade blivit något krig”. 

 

Josef  var 14 år när han kom till Sverige, trots att han inte är så gammal så har han fått 

uppleva så mycket. Liksom Abdullha hann han aldrig avsluta sina studier innan 

oroligheterna började. Han började som 7 åring redan efter några år kom oroligheterna. 

Hans föräldrars planer för honom var efter en grundutbildning skicka honom vidare till 

ett universitet. 

 

Josef berättar; 

- ”Mina föräldrar sparade mycket pengar till mig och min syster för att vi skulle kunna 

utbilda oss och skaffa oss ett bra jobb. Det blev aldrig så, pengarna användes istället 

till flykten”. 

 

Jasmina var bara 9 år när oroligheterna nådde landet. Hon tycker att hon bara hann 

börja skolan, innan allt fick avbrytas. Hon hann gå ett antal år, men fick aldrig chansen 

att avsluta sin utbildning.  Hon berättar att hon kommer ihåg, en dag efter skolan var det 

dags. Hon hann bara komma hem, där stod en bil och väntade och hennes mamma höll 

på att packa in några väskor i bilen.  

 

Jasmina berättar; 

- Jag förstod ingenting. Jag hann bara komma hem, sen var det dags. Min mamma 

ropade Skynda, skynda dig att byta om! Jag sprang in i huset och bytte om, hoppade in i 

bilen och åkte. Trots att ingen hade berättat något så förstod jag ändå att vi nu skulle 

lämna vårt hem” 
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Shanya levde i ett land där det inte var så enkelt att vara kvinna. Som tjej fick hon 

kämpa jättehårt med att hitta en plats på en skola eller hitta ett jobb. Kvinnorna skulle 

helt enkelt vara hemma och ta hand om hem och familj. Det var inte vanligt att tjejer 

gick skolan, eller började arbeta.  

 

Shanya berättade att många tjejer i sitt hemland får barn i tidig ålder. Många blir 

bortgifta som små, och det förekommer en hel del könsstympning och våldtäkter bland 

kvinnorna. Det var just det hennes Mamma ville slippa för sina barn. Hennes pappa var 

ute och arbetade hela dagarna och hennes mamma var hemma med Shanya och hennes 

fyra syskon. Som näst äldst så fick hon hjälpa hennes mamma med hemmet och med att 

ta hand om sina yngre syskon. 

 

Shanya berättar; 

- ”Jag vet vad min mamma fått gå igenom. Det är hemska saker. Saker som jag är rädd 

att vara med om. Jag tackar mina föräldrar för att de tog mig och mina syskon därifrån, 

och jag tackar alla underbara människor som hjälpt oss”. Nu vill jag börja om i 

Sverige, börja skolan och lära känna kompisar”. 

 

Man kan tydligt se hur det omgivande samhället och omständigheterna i deras 

hemländer har påverkat ungdomarna och deras ungdomstid. I detta fall i en riktning som 

ses som negativt, då deras liv blivit begränsade. Det går inte leva i de länder där det inte 

erbjuder möjligheter för människor att kunna styra sitt liv i rätt riktning. 

 

7.3 Flykten 
Det är inte lätt att lämna ett land som är i kris. Under dessa omständigheter drabbas 

många människor Att lämna släkt och vänner kan påverka unga människor mer än vad 

det kan påverka vuxna. Det kan sätta djupa svår, på grund att de har svårare att bearbeta 

orsaken för att de lämnat hemlandet. Alla bär de med sig olika upplevelser och 

erfarenheter från hemlandet och från resan och flykten till Sverige. 

  

Dessa fem ungdomar har flytt från hemlandet av respektive olika anledningar. 

Vanligaste anledningen har varit krigsrelaterade orsaker och oroligheter. Våld, hot, 
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förföljelser gjorde att deras liv blev begränsat. Många av dem har varit med om mycket, 

hot, våld, dödshot var vardag för dem. Alla kom de med sina familjer till Sverige, med 

en önskan att kunna få leva ett ”normalt” liv. I Ett land som ger förutsättningarna att 

leva ett tryggt liv.  

 

Tahir, kom till Sverige 2003 med sin familj. Ett krigsdrabbat land fick dem att fly, 

mycket för att de inte hade något kvar och för att de inte heller kunde bygga upp något 

nytt. Det var kämpigt för dem att leva i hemlandet. Mat, pengar och ett bra hem hade de 

flesta problem med, efter kriget. Tahir berättar att det var kriget som utlöste flykten. 

Han trivdes där han bodde, och allt var bra innan oroligheterna och innan kriget. 

 

Tahir berättar; 

- ”Kriget förstör mitt liv” 

 

Upprört så berättar han hur kriget förstörde för honom och för hans hemland, hans stad, 

hans by och för hans nära och kära. De förlorade sina hem, sina saker och släkt och 

vänner. Han berättar att det som hände är det värsta som kan hända i ens liv. Det var en 

lång och tuff resa hit, med alla möjliga inslag man kan tänka sig. Han trodde aldrig att 

familjen skulle ta sig till Sverige. 

 

När vi frågade Abdullha 22, varför han flydde, svarade han;  

- ”Vi ville leva ett bättre liv och  vi hade inget val än att fly…” 

 

Kort och koncist i sina uttal, men samtidigt är det så logiskt. Varför flyr man annars? 

Han upplevde flykten som väldigt tung och jobbig. Det var inte som en vanlig resa 

precis. Oron de hade för kriget, för förföljelse, hängde med Abdullah och sin familj 

under hela flykten till Sverige, och än idag, berättar Abdullah.  

 

Hans enda önskan är att få leva i ett land där hans och hans familj kan leva tryggt. De 

tvingades att fly på grund av det som hände i hemlandet.  

 

Abdullha berättar; 

- ”Hade det varit som här i Sverige så hade vi aldrig lämnat landet. Min önskan är 

bara att få slippa allt ”det där” igen, och att jag och min familj ska ha det bra” 
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Josef, beskriver hans flykt väldigt omfattande och detaljerat, om hur hans föräldrar 

beslutade att lämna hemlandet och fly till Sverige. Oroligheterna i landet, och 

konflikterna med grannlandet var svårt att leva med. Han berättade att familjen lyckades 

fly mot en stor summa pengar. 

 

Josef berättar; 

-” Jag är glad att vi lyckades fly. Jag vet att det handlar om stora summor pengar vid 

en flykt, och vi var ändå fyra stycken. Jag har aldrig frågat var Mamma och Pappa fick 

pengarna ifrån, utan såg bara på när de gav olika personer en massa pengar under 

flyktens gång.” 

 

Jasmina. Utifrån samtalet med denna tjej kunde vi konstatera, en tjej i sina bästa år. 

Trots det hon varit med om hade hon glimten i ögat. Det hon valde att berätta om, 

uttryckte hon inte i sorg. Utan med ett leende hon tog verkligen emot oss, öppnade sig 

och berättade sin historia. Jasmina och hennes familj blev bostadslösa i hemlandet. De 

tvinnades lämna allt och fly till en annan stad och by. Till och från under ett par år hade 

de inget ”eget” hem utan levde i olika hus, lägenheter och baracker, och under ett tag 

också på läger. 

 

Jasmina berättar; 

”- Det jobbigaste var att lämna huset och se mina föräldrars reaktion. Vi lämnade 

verkligen Allt. Vi hade inget när vi kom till den nya staden. Om och om igen fick vi 

börja om från början... Att ha fått komma till Sverige är en ny början för oss. Här har vi 

fått en tryggare start på allting. Fast hela situationen är rätt påfrestande, så har vi i 

alla fall ett hem att gå till den närmaste tiden...” 

 

Shanya. Utifrån Shanyas berättelse kan man konstatera att de inte hade så stora problem 

under själva flykten. De fick den hjälp de behövde, och blev alla vägledda under resans 

gång. Trots att de inte hade en aning om vart i Sverige de skulle hamna så var de säkra 

och trygga under resans gång.  

 

Shanya berättar; 

- ”Jag vet att vi har varit lyckligt lottade att allt gick så bra för oss. Alla snälla 

människor som hjälpt oss. Men trots det så är det ändå tufft och jobbigt. Det var inte 
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lätt att lämna hemlandet. Mitt hem, mina vänner, och allt som jag har där. Men när jag 

överväger det så vet jag att jag har det bättre här.  Sverige ger mig de förutsättningarna 

att leva det liv jag vill leva” 

 

Alla våra intervjupersoner har mycket gemensamt. När man går djupare in på deras svar 

på varför de flytt, hittar man en gemensam nämnare; de vill alla kunna leva ett 

”normalt” liv. Ett liv som låter dem leva fullt ut. När man tar del av deras berättelser tar 

man också del av en saknad. De har alla fått lämna något, många har kvar sina nära och 

kära i hemlandet, och det är en stor saknad efter dem och det som finns kvar där. 

 

7.4 I väntan på asyl - vardagslivet, sysselsättning 
Här kommer en del som vi sätter stor vikt på. Det är i denna del som vi kan få ta del av 

hur deras vardag ser ut idag och hur det är att vänta på asyl. Vad gör dessa ungdomar 

under väntetiden, och hur påverkas de av den?  

 

Alla fem ungdomar upplever att de blivit väl mottagna här i Sverige och av deras 

assistenter som de kallar handläggarna på Migrationsverket. De upplever att den 

informations och vägledning de fått från migrationsverket varit relevant. De har även 

fått klar fakta om att ett beslut ska fattas om de får stanna eller inte. Det har varit en 

varit en lång process för dem, med många olika utredningar. De har blivit uttömda på all 

information, och fått berätta sina historier ett antal gånger för handläggarna. 

 

Men för att underlätta processen i väntan på beslutet, så ser Migrationsverket till att alla 

asylsökande får något att göra under tiden. Migrationsverket har en enhet som har hand 

Organiserad verksamhet/organiserad sysselsättning. En os-grupp har ansvaret att de 

asylsökande sysselsätts under väntetiden på asyl. De kan vara allt från olika aktiviteter, 

lättare arbete som städning i trappuppgångar, men även att alla också går till skolan  

(www.migrationsverket.se). 

 

För närvarande har alla fem ungdomarna en sysselsättning. De går i skolan, och läser 

kursen svenska för invandrare (SFI), 4 timmar om dagen, måndag till fredag. Alla är 

mycket positiva till att få gå skolan. Där får de också chansen att träffa andra människor 

och lära känna nytt folk. De får också olika uppdrag och sysselsättningar från 
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migrationsverkets handledare. En mindre handpenning, s.k. dagbidrag ges ut till dem 

varje månad från migrationsverket, om de gjort som de ska, att de bland annat gått sina 

timmar i skolan. 

 

Tahir gillar att ha något att göra. Han trivs bra i skolan, och vännerna han lärt känna 

där. Han tycker också om att utföra de ”uppdrag” handläggarna från verket ger honom. 

Lärarna på SFI är han helt fäst vid. De är snälla och uppmuntrande. Tahir har lärt sig det 

svenska språket rätt så bra. Man förstår honom, och han förstår sig på svenskan. 

 

När vi frågar honom vad han tycker om livet här, svarar han; 

- ”Inga problem! Jag tycker det allt är så bra här. Jag träffar min handläggare då och 

då, och har kommit henne väldigt nära. Jag har lärt känna kompisar, och jag har fått 

börja skolan igen. Jag och min familj har det tryggare nu. Vi har ett tryggt hem, och vi 

är inte lika rädda längre. Jag önskar inget annat än att det få förbli så här”. 

 

För Abdullha är skolan en mötesplats. Där kan han träffa människor som också är 

utländska och har kommit till Sverige. En del är från samma land som honom, och det 

är dem han fått bäst kontakt med. Han har alltid tyckt att utbildning är oerhört viktigt. 

Han vill utbilda sig, hitta ett jobb och hjälpa sin familj. Han vill börja leva jobba för 

framtiden. Han berättar också att det är svårt, när man inte vet om man får bo kvar i 

Sverige.  

 

Abdullha berättar; 

- ”Jag trivs väldigt bra i Sverige. Och jag vill lära mig det svenska språket fullt ut. Jag 

vill leva mitt liv här tillsammans med min familj. Vi alla trivs jättebra, och är redo att 

börja om på nytt. Jag hoppas verkligen att vi också får göra det”. 

 

Josef och familjen har hunnit skaffa sig en del bekanta nu. Till en början så kände de sig 

mycket ensamma, och hade inte så många vänner. De kände sig väldigt isolerade i 

lägenheten. Det var en tung period för dem när de föst anlände, men så fort de fick 

komma ut, och ta del av olika aktiviteter så bröts det. 
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Josef berättar; 

– ”jag trivs bra i skolan, och det är bra att vi läser svenska, vad skulle man annars 

göra. Svenska språket är så annorlunda, och Sverige är så annorlunda. Jag trivs bra 

här i Sverige och jag gillar det hem jag och min familj har fått. Jag har träffat måna 

människor som också har flytt, och vi berättar om det vi varit med om. Ingen har haft 

det så lätt. Alla vill så gärna stanna här”. 

 

Jasmina beskriver sin väntetid som både bra och jobbigt på samma gång; 

- ”Jag är alltid glad över att få gå till skolan. Och över att vi har det bättre och 

tryggare nu än då. Men vi längtar hem ibland. Sverige är inte alls så i mitt hemland. 

Det är så tyst och ensamt här ibland, och det är inte lätt att skaffa sig svenska 

kompisar”. 

 

Shanya har uppskattat skolan sen första dagen hon fick börja. Eftersom hon aldrig fick 

chansen att gå skola i hemlandet så allt så mycket nytt för henne. Hon upplever skolan 

som spännande, och utmanande och att man får lära sig mycket om Sverige och det 

svenska språket. Shanya talar inte så bra svenska, utan det blir mycket av en blandning 

av svenska, engelska, sitt hemlands språk och kroppsspråket. Shanya är för det mesta 

med familjen. Hon har inte lärt känna så många än, utan är en väldigt försiktig person ut 

av sig. Hon kämpar för fullt i skolan med att lära sig om Sverige och läser böcker varje 

dag. 

 

Shanya berättar; 

- ”Jag vill lära mig mer om Sverige, jag vill lära mig prata svenska. Efter skolan går 

jag alltid hem, sätter mig ner i soffan och läser. Allt är så nytt och så spännande för 

mig, att jag ibland känner mig helt förvirrad. Men vi har en bra sammanhållning i 

klassen, och vi får bra information av fröken, och från våra assistenter på 

migrationsverket. 

 

Det är viktigt att dessa ungdomar få sysselsätta sig med något under tiden de väntar. 

Väntetiden kan vara lång och påfrestande, och därför är det väldigt viktigt att de får 

något att göra, och att de får chansen att leva ett normalt liv under tiden de väntar. 

Integrationsmomenten i deras vardag är oerhört viktiga. Det förbereder dem inför ett liv 

i Sverige, om de får stanna. 
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7.4.1 Väntan på beslutet 
När de ansökte om asyl fick de en broschyr från sina handläggare, angående 

asylprocessen, men några av dem vänder sig till släkt eller vänner som finns i Sverige. 

Alla intervjupersoner har väntat på asyl i minst ett år. Det är en lång tid av ovisshet som 

krockar med alla förhoppningar och förväntningar som de har. 

 

Tahir beskriver sin upplevelse av intervjun på Migrationsverket på följande sätt; 

- ”Framför mig satt flera vuxna, men det vara bara en som pratade och frågade mig 

saker. Dom andra bara tittade på mig. Jag vet inte om de trodde jag hittade på eller 

nåt. Jag vet att jag var jätterädd och jättenervös för det här samtalet. Mest var jag rädd 

för att de skulle skicka tillbaka mig och min familj”. 

 

 Situationen var så stressande att han kände att han nästan inte kunde prata. Han trodde 

att samtalet skulle handla om något jätteallvarligt och därför var han också rädd. Men 

efter ett par gånger i samtal med sin handläggare så försvann hans rädsla. Han berättar 

att många av de asylsökande är rädda för att gå till Migrationsverket, för att de är rädda 

att bli tillbaka skickade. 

 

Abdullha kunde knapp äta eller sova när de om till Sverige. Han tyckte det var väldigt 

jobbigt och påfrestande, och han längtade mycket tillbaka till hemlandet. Det som 

Abdullha upplever mest påfrestande är att han inte vet om han får stanna. Han trodde att 

alla som kom till Sverige fick stanna, och när han blev informerad om att ett beslut 

måste fattas först att de får stanna eller avvisas, försvann hans drömmar om en tryggare 

framtid. 

 

Abdullha berättar; 

- ”Den här tiden på väntan att få stanna eller inte, är svår för mig. Vissa dagar är 

tyngre än andra. Varje gång jag ska på samtal hos min handläggare är jag nervös. Jag 

är rädd för att de ska ge mig ett negativt beslut. Fast jag lever i Sverige så lever jag inte 

tryggt, jag kanske lever säkert, men jag känner mig inte trygg, då jag inte vet vad som 

kommer att hända med mig, mitt liv och min framtid. 
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Enligt Josef så får han mycket stöd från familjen och vännerna i skolan. Hans kamrater i 

klassen bryr sig om och förstår honom. De bryr sig alla om varandra, uppmuntrar och 

ger stöd. De befinner sig alla i samma situation. Han berättar hur tråkigt det är när folk 

blir avvisade eller flyttar ut. Stämningen på skolan blir jätteledsamt, och många är 

ledsna och gråter. Josef berättar också om hur fröken tröstar dem och uppmuntrar dem. 

Men när någon har fått PUT är alla däremot jätteglada och det bjuds oftast på fika. Han 

berättar att hans liv känns som en berg och dal bana, allt som sker gör han osäker, han 

berättar även att han ofta känner sig förvirrad och vet inte vad han ska göra med livet… 

 

Josef berättar: 

- ” min framtid ligger i någon mans eller kvinnas händer. Jag undrar varför man inte 

bara kan få stanna? Vad är det som gör att jag kanske måste åka tillbaka?  Varje dag 

väntar jag på att få stanna…” 

 

Jasmina är medveten om att familjens beslut kan komma när som helst. Det har tagit tid 

på grund av alla utredningar och deras bakgrund från hemlandet. Jasmina har nu varit i 

Sverige i ca 2 år. Hon börjar sätta sig in i det svenska samhället nu, och har vant sig vid 

asylprocessen, för tillfället är det hennes liv, som hon lärt sig leva med. 

 

Jasmina ser på sin väntan på beslut på det här sättet: 

- ” Det kommer svåra stunder då och då. Men jag har en familj och vänner som bryr sig 

om mig och jag behöver aldrig känna mig ensam. Jag kan alltid prata med dem.  Men 

ibland så behöver jag få vara ifred och tänka. Jag försöker inte visa att jag tycker det är 

jobbigt, jag vill inte göra min familj orolig. Jag har sett många som blivit sjuka av 

denna väntetid, och jag vill inte bli det. Jag försöker finna ro i mitt liv på andra sätt, 

och göra och tänka på saker som gör mig glad”. 

 

För Shanya är det annorlunda. Hon tror aldrig hon någonsin kommer att kunna vänja 

sig vid asylprocessen. Istället försöker hon bara tänka på det så lite som möjligt, och 

bara ta en dag i taget. Hon vill inte alls tänka på vad som kommer att hända om familjen 

får att avslag. 
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Shanya berättar; 

- ”Jag vet aldrig vad som ska komma härnäst. Det är faktiskt väldigt jobbigt att vänta. 

Jag tycker att det här är jobbigare än vad våran flykt var. Man vet inte riktigt vad man 

ska vänta och förbereda sig på… om jag får stanna eller om jag måste åka hem igen. 

Det hade varit lättare om jag vetat vad som hade kommit här näst, då hade jag kunnat 

förbereda mig mer. Jag vill inte förbereda mig på att åka hem ifall jag får stanna. 

Därför kämpar jag också med att få lära mig svenska, och komma in i det svenska 

samhället”. 

 

De alla upplever väntetiden som mer eller mindre påfrestande och jobbigt. De upplever 

till och med själva beslutsprocessen som orättvis. Några av dem har sett sökande få 

beslut före dem, trots att de anlänt senare. De förstår inte varför de får vänta så länge. 

De får för jämnan en mängd information av Migrationsverket och av skolan. Med det 

enda informationen de egentligen riktigt vill ha är att veta beslutet. Så att de kan börja 

leva sina liv som de själva vill, och förebereda sig inför framtiden.  

 

7.5 Framtiden 
De drömmer om en framtid där de kan leva tryggt och säkert. Något som är 

återkommande i intervjuerna är att få leva ett ”normalt liv”, ett stabilt och meningsfullt 

liv i en trygg tillvaro. De har alla sina planer, framtidshopp och önskningar, men de vet 

inte riktigt vad de ska göra av dem i den situation de befinner sig. Deras framtids 

drömmar är att få ett permanent uppehållstillstånd (PUT), och den dagen de kan börja 

planera för sin framtid, är den dagen de får sitt beslut.  

 

När de berättar om vad de skulle vilja göra med sina liv, är mycket förknippat med ett 

PUT-beslut. Det skulle ge dem så många möjligheter, och kunna styra sitt liv i rätt 

riktning. När vi kommer in på ifall det bli ett negativt beslut så är framtiden helt 

plötsligt långt borta och förknippat med alla begränsningar, och det omöjliga. 

 

Tahir vill så mycket med sitt liv. Han vill lära sig prata flytande svenska, han vill gå 

färdigt skolan, börja jobba, och lära känna Sverige ännu mer. Men han vågar inte 

hoppas för mycket. Han vet att hans chanser att få stanna i Sverige är rätt goda. Många 

av dem han känner från samma land har fått stanna, och nu hoppas han på detsamma. 
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Trots detta är det svårt för honom att planera för vad som ska komma härnäst. Under 

denna tid har han varit mycket rädd, och är också rädd för att planera för sin framtid här, 

ifall han måste åka tillbaka igen. 

 

Tahir berättar; 

- ”Jag vågar inte hoppas allt för mycket. Jag hoppas, och jag önskar, mer vågar jag 

inte göra. Men skulle jag få stanna här så skulle jag inte heller veta vart jag skulle 

börja. Sverige ger mig så många möjligheter. Men jag vill i alla fall gå färdigt skolan 

för att sen hitta mig ett bra jobb och tjäna pengar. Om jag skulle vara tvungen att 

återvända… har jag ingen aning om vad jag skulle göra. Jag blir så förvirrad, det 

känns overkligt. Sverige känns faktiskt som mitt hem nu”. 

 

Trots att Abdullha inte vet vad som kommer hända här näst, och berättar om hur otrygg 

han känner sig för det, så har han stora förhoppningar och drömmar. Just nu är han 

medveten om att de kan vara svåra att förverkliga, då hans liv fortfarande är rätt 

begränsat. Ibland känns drömmarna nära, och ibland känner han att de är omöjliga att 

nå.  

 

Abdullha berättar; 

- ”Jag tror jag vet vad jag vill göra i framtiden. Men jag kan inte bestämma eller 

planera nåt för jag et intet vad som händer med mig och min familj. Jag tänker för 

mycket istället för att göra något… men det är på grund av att jag inte vet hur jag ska 

gå till väga. Jag vill gärna jobba medan jag väntar, men får tyvärr inte göra det, utan 

jag måste vänta på ett tillstånd först. Om jag får stanna så skulle jag vilja läsa på ett 

universitet, kanske till läkare eller nåt. Jag trivs bra i Sverige och skulle gärna prova på 

att bo på olika ställen. Helst i någon storstad”.      

 

Josef var tydlig när han berättade om vad han vill med sitt liv, och sina planer för 

framtiden. Han vill inget hellre än att få stanna, men vet om att livet fortsätter även om 

han inte skulle få stanna. Men just nu så handlar hans planer i alla fall om en framtid om 

ett liv i Sverige. 
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Josef berättar; 

- ”Jag skulle vilja bli egen företagare. Jag har många släktingar som är det. Jag kan 

gärna tänka mig att öppna något här i Sverige om jag får stanna. Jag vet inte än vad för 

slags företag jag vill ha, kanske en butik, eller nåt. Jag har även planer för annat, men 

får se vad det blir av dem efter allt det här…” 

 

Jasmina vill stanna och lära känna Sverige och svenska kompisar. Hon har sagt ett par 

gånger om hur hon vill lära känna svenska kompisar, men att det är svårt eftersom hon 

sällan är bland några. När vi tar del av hennes framtidsplaner så är hon mycket inne på 

det familjära. Att hon kanske få återvända till hemlandet, är inget hon försöker tänka på. 

Utan hon vill leva här och nu. Hennes liv och planer handlar om ett liv i Sverige. Hon 

vill gifta sig, skaffa barn och bo i ett fint hus. Och hon kan gärna tänka sig att göra det 

med en svensk kille. 

 

Jasmina berättar; 

- ”Jag vill bilda familj, skaffa hus och bil.  När jag är ute och går så tittar jag på de 

alla fina husen som jag passerar, de fina bilarna som står där på uppfarten. Jag brukar 

drömma mig bort, och tänka att jag också bor så med min familj. Och i närheten så bor 

min mamma och mina syskon.  

 

Den sista personen vi frågar om framtiden är Shanya.  Som redan nämnts så är Shanya 

en ambitiös tjej som satsar helhjärtat på skolan. Och det är också vad hennes framtid 

handlar om. Hon vill komma långt i skolan, gå på universitet och göra karriär. Hon vill 

kunna söka det jobb hon vill, och leva ett bra och lyckligt liv. Hon berättar också att hon 

alltid kommer att vara där för familjen, vad som än händer efter migrationsverkets 

beslut.  

 

Shanya berättar; 

-” Jag vill göra mycket i mitt liv. Men vet inte riktigt vart jag ska börja. Men först vill 

jag i alla fall fortsätta studera. Jag vill också skaffa mig ett jobb så jag kan tjäna 

pengar så jag kan köpa det jag vill och behöver men också hjälpa min familj. De har 

gjort så mycket för mig och jag vill kunna göra någonting tillbaka för dem. Även om vi 

blir tvungna att resa tillbaka så kommer jag att göra mitt bästa för min familj, och för 

att vi ska leva ett bra och lyckligt liv.”  
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Det är lätt att glömma att det även finns ett liv för dem efter denna asylprocess om de 

får återvända tillbaka till hemländerna.  Men just nu så handlar livet för många om att få 

leva ett liv i Sverige. Planerna om ett liv och en framtid i hemlandet är svårare att finna. 

Att vänta på ett tillstånd, få börja om och få en ny chans att förverkliga sina drömmar 

tas ofta upp i ungdomarnas berättelser. Att vänta på detta beslut betyder med andra ord 

att stå ut med väntan, osäkerheten under tiden, och rädslan för att inte kunna få leva det 

liv man vill leva. En Ovisshet som är en kombination av förhoppningar, drömmar och 

viljor om framtiden samtidigt som man är rädd och orolig. 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras den slutsats som vi kom fram till under detta arbete. Vi har 

för avsikt att återkoppla slutsatsen till våra frågeställningar, samt att utföra en 

återkoppling till vårt syfte.   

 

Att vänta på asyl, ett beslut om kanske ett uppehållstillstånd betyder med andra ord att 

stå ut med osäkerheten och ovisshet inför framtiden. En väntan som är fylld av en 

kombination av förhoppningar, förväntningar och drömmar om framtiden samtidigt som 

man är rädd och orolig. 

 

I intervjun fram gick det tydligt att alla som deltog i intervjuerna kom till Sverige på 

grund av olika omständigheter, men främst på grund av oroligheter, konflikter och krig, 

med hopp om att få leva ett normalt och tryggt liv. I deras hemländer upplevde alla 

intervjupersoner tragedier som för alltid kommer att följa med dem i deras ”ryggsäck”, 

och många har också lämnat nära och kära som betyder mycket för dessa individer. 

Ingen av intervjupersonerna ansåg sig ha något annat alternativ än att fly hemlandet, då 

det inte gick att leva det liv de önskade. 

 

De asylsökande ungdomarna ansåg att anställda som de har kommit i kontakt med har 

behandlat dem och deras familjer väl, och informerat dem om asylprocessen. Under 

tiden asylsökande väntar på svar från migrationsverket arrangerar den organiserad 

verksamhet/organiserad sysselsättning och aktiviteter som små lätta jobb samt att 

undervisningstillfällen ges. Samtliga informanter går på ”Svenska för nybörjare” (SFI). 

Att asylsökande får möjligheten att sysselsätta sig genom olika aktiviteter underlättar 

ungdomarnas vardag och väntetiden. De får komma ut och träffa folk, lära sig svenska 

och får chansen att integreras i det svenska samhället. Men trots detta så finns det en 

saknad att få träffa mer svenska människor och ta del av den svenska kulturen. De som 

läser på SFI är från olika länder och talar olika språk. De enda svenskarna där är lärarna.  

 

Några av ungdomarna upplever att det är svårt att komma in i det svenska samhället på 

grund att man sällan ”stöter” på det. Här hade det nog varit bra om man kunnat integrera 

de asylsökande ännu mer än vad det görs, så att de får en större chans att lära sig, 
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utveckla språket och komma in i det svenska samhället. Exempelvis fler utflykter där de 

sätts i situationer för att öva på det svenska språket och träffa svenska människor,  

Informanterna tycker att det är skönt att kunna få göra något om dagarna, det får dom på 

andra tankar, vilket dom anser är väldigt positivt. Aktiviteterna gör det lättare för 

ungdomarna att få kontakt med andra och integrera sig i svenska samhället och det 

underlättar även väntetiden.  

 

Att vänta upplevs som oerhört plågsamt eftersom det oftast är en väldigt lång tid man 

väntar. Och detta upplevs nästan som värst. Den ovisshet som de asylsökande utsätts för 

krockar med alla förhoppningar och förväntningar. Några intervjupersoner är så oroliga 

och rädda. Alla vill givetvis stanna i Sverige. Alla minnen de har från deras hemländer 

och skräcken att få behöva återvända gör dem djupt oroliga och ledsna. Dessa 

asylsökande får mycket stöd av vänner vilket underlättar, men ändå finns många 

oroande tankar i deras huvuden. Ingen av de asylsökande kan göra något mer än att 

berätta sanningen och kämpa för att få stanna i det land som de känner sig trygga i. 

 

De lägger sina liv och öden i någon persons händer från migrationsverket utan att kunna 

påverka beslutet. Varje minut, timme, dag väntar asylsökanden på att få svar om de ska 

få stanna i Sverige eller inte. Tyvärr kan inte migrationsverket jobba snabbare med 

ärenden än vad som redan görs, men självklart skulle det underlätta oerhört mycket om 

de asylsökande fick svar om det ska få stanna kvar eller inte. Men eftersom 

omständigheterna ser ut som de gör så kan det i alla fall underlätta med en mer 

interaktion och ett mer samspel med migrationsverket och handläggarna. För att de 

också ska känna sig delaktiga i ärendet, så de inte skräms av den.  

 

De fem asylsökande ungdomarna har med sig i ”bagaget” gamla/nya upplevelser, 

erfarenheter från sina hemländer, och även flyktprocessen. Ingen större bearbetning av 

deras psykiska välbefinnande verkar ske. Många av dem vänder sig till familjen, och de 

kompisar som de lärt känna när situationen känns som påfrestande. Men att få komma 

ut, och gå i skolan och träffa folk underlättar påfrestningarna under väntetiden. Det 

märks på ungdomarna att de är väldigt tacksamma och att oavsett vad de får uppleva här 

så är det bättre än i deras hemländer. 
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Att inte veta Var man ska leva, är en av de stora påfrestningarna för de asylsökande 

ungdomarna. De har drömmar, de har framtidsplaner om ett liv i Sverige, men de vågar 

inte handla efter sina planer, på grund av att de inte vet var de ska leva.  

För informanterna är ett ”normalt liv”, ett stabilt meningsfullt liv i tillvaron, där de kan 

få leva det liv de vill. Att få leva ett normalt liv är något som är återkommande i alla 

intervjuer.  

 

Alla börjar känna Sverige som sitt hem, och de har en del planer på vad de vill göra med 

sina liv. Men vågar inte ha alltför förhoppningar för att de är rädd och oroliga för att de 

kanske måste återvända. Framtidsplaner om ett liv i hemlandet, har de inte hunnit 

komma så långt med. De har alla sina planer för vad de vill göra, men de är osäkra, på 

grund av att situationen de befinner sig i också är osäker.  

 

8.1 ungdomar, identitet och trygghet – avslutande reflektioner 
Att vara flykting, asylsökande är en osäker situation för många, och det spelar ingen roll 

om man är vuxen eller barn. Att vara ungdom är också att befinna sig i osäkra stadier 

och situationer. Man söker sig själv, och vill finna mening med livet. Man befinner sig 

mellan två olika faser, övergången från barn till vuxen, och mycket händer både 

psykiskt och fysiskt (Carle & Sjöstrand, 1991). Och att vara ungdom och på samma 

gång asylsökande underlättar nog inte ungdomsperioden, och de faser som ungdomar 

går igenom, människan här är inte en färdig produkt, utan skapas i sin omgivning. Jaget 

uppkommer i en social process, i interaktion mellan omgivningen och individerna i den. 

Det är i denna sociala process och utifrån detta samspel med omgivningen, med andra 

människor och våra upplevelser och erfarenheter av detta som formar vår personlighet 

(Mead, 1976). 

 

Enligt Mead 1976, utvecklas personligheten av olika stimuli i miljön man befinner sig i. 

Mead menar att identitet är en pågående process, som ständigt formas och omformas i 

omgivningen och i samspelet med andra. Som flykting får man också gå igenom olika 

faser, och en långt pågående process, som innebär att man formas och omformas på 

grund av en psykisk och fysisk förflyttning i tid och rum (Franzén, 2001). Individen 

reagerar alltid tillbaka mot samhället. Varje anpassning innebär en förändring till det 

samhälle som individen anpassar sig till (Franzén, 2001). För många blir flykten också 
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en förlust av nära och kära som fanns i hemlandet (den generaliserade andre), som har 

en stor betydelse under en uppväxt. (Mead, 1976). Även en del av den sociala 

identiteten I och Me (Mead, 1976) kan rubbas och en ny social Identitet måste skapas på 

nytt i det nya landet (Franzén, 2001). Och även framtidstron kan gå förlorad (Ahmed, 

1998).  

 

Omgivningens påverkan har som störts betydelse som barn, då man fortfarande inte 

utvecklat ett fullt medvetande, som en vuxen hunnit göra. Det är därför viktigt att göra 

omgivningen så attraktiv som möjligt när man är yngre. Vi kan här se hur viktig 

omgivningen är för formandet av ett Jag. Att vara flykting, att befinna sig i en 

asylprocess, och i en omgivning där inget är säkert kommer i sin tur också att påverka 

flyktingarnas personlighet, och identitet. Då vi utgår från Mead som menar att det är 

omgivningen, interaktionen med andra, och upplevelserna och erfarenheterna från detta 

som en personlighet, ett Jag och en identitet skapas (Mead, 1976).  

 

Identiteten formas utifrån individens egenskaper och handlingar i samspel med andra i 

omgivningen. ”Uppfattningen som andra har av dig förmedlas till dig i form av en 

spegelbild, de andra speglar dig och ditt Jag” (Mead, 1976).  Därmed kan slutsatsen 

dras att omgivningens spegelbild verkar uppfattas som oerhört viktig därför att den 

speglar vem man är. De personer, och myndigheter som de asylsökande har kontakt 

med under sin väntetid blir de väldigt beroende av och är mycket betydelsefulla mycket 

för dem. De vill att dessa människor ska uppfatta dem som bra, för att det är dem som 

slutligen beviljar om de får stanna i Sverige eller inte. Deras liv ligger i andras händer 

som har makten att bestämma om deras framtid. Det gäller för de asylsökande att ha 

tålamod och väntan på ett beslut kan vara lång. Och den underlättar om de asylsökande 

tillmötesgår de krav som ställs av myndigheter, handläggare och omgivningen. 

 

Psykologen Franzéns analys av hur människor utvecklas och påverkas i samspel mellan 

människor, är liksom Meads teori inriktad på att ”vi omringade av speglar som talar om 

för oss vilka vi är”. Omgivningen har en stor betydelse för hur individer formas och 

mår. Ur flera aspekter är speciellt ungdomstiden avgörande för individens fortsatta liv 

och den personliga identiteten (Franzén, 2001). Att komma till ett nytt land som vuxen, 

så förlorar man mycket av själinsikten. Man har svårt att se sig själv, känna sig själv, 

vad man vill och hur man ska gå till väga med det. Detta för att man till en början 
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känner sig mycket ensam och osynlig, och man känner inte heller någon. Det är svårt att 

hitta bekräftelse. Människor som flytt vet om att det krävs ett starkt mentalt psyke och 

stort arbete för att försöka bygga upp en säker identitet igen i det nya landet (Franzén, 

2001).  

 

Utifrån människans syn på sig själv och sina livsbetingelser i relation till omvärlden och 

den plats personen lever, byggs en identitet (Franzén, 2001). När man kommer till ett 

nytt land förlorar man sina ”vanliga” mänskliga speglar, de speglar som speglade självet 

och identiteten som man hade i hemlandet. Detta speglar det förflutna, vem man var, 

och vad man hade, medan nuet speglar vem man är nu och vad man har. Det nya landet 

speglar också framtiden (Franzén, 2001).   

 

Känslan om framtiden kan bli laddad med ångest samtidigt som man vill göra allt för att 

leva upp till sina drömmar och framtidsplaner. Det kan jämföras med den situation som 

asylsökande ungdomar hamnar i som flykting, och när de kommer till ett nytt land. De 

har många förväntningar, de får många förhoppningar när de stöter på ett samhälle som 

erbjuder många möjligheter att leva ett normalt liv, och förutsättningen att leva det liv 

man vill leva. I dagens Sverige, som anses vara ett av de ”modernare” länderna, finns ett 

stort spektra av livsstilar. Allt fler aspekt av det moderna livet har blivit mer möjliga att 

skapa. Jaget, och identiteten står under ständig omprövning (Franzén, 2001).  

 

De asylsökande ungdomarna kommer i kontakt med det svenska samhället, intrycket av 

Sverige står för deras upplevelser av att leva ett normalt liv. Få utbilda sig, skaffa ett 

eget hem, hitta ett arbete och få chansen tjäna pengar. Men att hitta ett arbete är en svår 

uppgift för asylsökande i ett nytt land med tanke på de bristfälliga språkkunskaper i 

svenska som asylsökande har. De saknar också den ”rätta” utbildningen, trots att många 

som kommer till Sverige redan har en utbildning och arbetslivserfarenhet. Men många 

asylsökande, och alla våra informanter är beredda att börja om från början, bara de får 

stanna i det land de känner sig trygga i, och där de har planer för sina liv och för 

framtiden. 
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9. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
I detta kapitel så ger vi förslag till vidare forskning, som baserar sig på vårt intresse, 

och tankar och funderingar som uppkommit i samband med denna studie.  

 

 

 Det finns ett flertal aspekter som skulle kunna studeras inom ämnet ”asylsökande 

ungdomar”. En intressant studie är att kika på hur deras identitet påverkas av den 

situation som de befinner sig i under väntetiden på asyl. Då vi i denna rapport 

nämner en hel del om identitet så skulle det varit intressant att gå djupare in på det 

och tittat på ”hur de asylsökande ungdomarnas identitet påverkas av väntetiden på 

asyl”. Vilket också innebär att vi då måste undersöka hur deras liv förändrats, (hur 

deras liv var i hemlandet, och hur det är i det nya), och ta del av deras värderingar, 

kultur, livsstil osv.  

 

 Det som lockade oss var ”om man ändå fick chansen att följa upp dem”, och skriva 

en uppföljning på detta. Eftersom deras situation som asylsökande bara är tillfällig 

så kunde ingen av oss veta vad som skulle hända sen. Om de alla fick stanna i 

Sverige så skulle det vara av intresse att följa upp ”de asylsökande ungdomarnas i 

integrationen i det nya landet”. 
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Intervjuer 

Intervjupersoner IP 1 – IP 5                                                          

 

Hemsida 

www.migrationsverket.se 

www.codex.uu.se

www.socialvetenskap.se

 

Övrigt 

Artiklar från SocialVetenskap: 

1. Hur gick det för dem? 

http://www.fouvasternorrland.se/dokument/rapport_hur_%20gick_det_for_dem.pdf 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

•  Namn, ålder? 

• Var kommer du ifrån? 

• Hur länge har du varit i Sverige? 

• Hur såg ditt liv ut innan du kom till Sverige? 

• Varför kom du till Sverige? 

• Vilka kom du hit med? 

• Hur var flykten? (Flyktens gång) 

• Hur bodde ni i hemlandet? 

• Vad hade du för sysselsättning i hemlandet? 

• Vad visste du om Sverige innan du kom hit? 

• Vilka förväntningar och krav hade du? 

• Berätta om ditt första möte med Sverige, samhället, människorna? 

• När ansökte du om asyl? 

• Hur känns det att vara asylsökande? 

• Hur upplever du vägledningen, hjälpen som du får? Får du den information, och hjälp 

som du behöver? 

• Vad vet du om asylprocessen? 

• Hur upplever du asylprocessen, och väntan på ett beslut? 

• Var bor du nu? 

• Hur ser din vardag ut? Sysselsättning, jobb, skola? 

• Hur upplever du migrationsverket, din handläggare? 

• Trivs du bra i Sverige? 

• Vilka umgås du med? Har du lärt känna många? 

• Hur upplever du situationen som asylsökande?  

• Vart vänder du dig när du har behov av att prata? 

• Hur såg du på dina framtidmöjligheter i ditt hemland? 

• Hur ser du på dina framtidsmöjligheter just nu? 

• Hur skulle du beskriva din personlighet? 
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• Tycker du att du har förändrats något, din personlighet, egenskaper? 

• Vad vill du göra i framtiden? Hur ser dina framtidsplaner ut? 

• Hur ser du på din tid i Sverige? 

• Hur ser du på ett liv i Sverige om du får ett permanent uppehållstillstånd? 

• Hur ser du på ett liv i hemlandet? 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Månadsstatistik 

 

 

 
 
 

Asylsökande 
Inkomna asylansökningar per månad under de senaste åren. 

Månad 2006 2005 2004 2003 2002 

januari 1 556 1 426 2 
310 3 128 2 637 

februari 1 579 1 405 1 
942 2 500 2 243 

mars 1 878 1 336 1 
980 2 315 2 356 

april 963 1 246 1 
798 2 006 2 495 

maj 1 483 1 269 1 
521 1 936 2 688 

juni 1 400 1 297 1 
894 2 256 2 194 

juli 1 765 1 243 1 
843 2 650 2 829 

augusti 2 338 1 548 2 16
4 3 138 3 369 

september 2 519 1 650 2 
203 3 157 3 177 

oktober 2 538 1 506 1 
833 3 094 3 122 

november 3 190 1 733 1 
773 2 465 2 836 

december  1 871 1 
900 2 710 3 070 

Totalt 21 209 17 
530 

23 
161 31 355 33 016
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Under den senaste månaden kom de största grupperna av asylsökande från 

Land Anta
l 

Irak 1 
413 

Ungern 242 
Serbien och 
Montenegro 174 

Rumänien 128 
Statslösa 97 
Somalia 85 
Bolivia 84 
Libanon 82 

 
 
Mottagningsverksamheten 
 
Inskrivna  
29 957 personer var inskrivna i vårt mottagningssystem den 30 november 2006.  
Av de inskrivna hade 17 493 eget boende. 
3 623 av de inskrivna hade uppehållstillstånd. Av alla inskrivna med uppehållstillstånd hade 
113 eget boende. 
 
Placerade i kommun 
Antal personer som har bott på våra mottagningsenheter, fått uppehållstillstånd och placerats i 
kommuner. 

Månad 2006 2005 2004 
januari 385 197 168 
februari 780 251 152 
mars 797 314 212 
april 821 253 204 
maj 1 122 178 162 
juni 756 215 179 
juli 580 172 156 
augusti 579 160 165 
septemb
er 665 237 233 

oktober 838 200 158 
novemb
er 553 183 179 

decembe
r   277 125 

Totalt 7 876 2 637 2 093 
 
År 2005 placerades 2 637 personer ut i kommuner från anläggningsboenden. År 2004 var 
motsvarande siffra 2 093. 
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Ensamkommande barn och ungdomar 
 
Under november 2006 anlände 114 asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare till 
Sverige. 
De största grupperna kom från följande länder: 

Land Anta
l 

Irak 61 
Afghanistan 17 
Somalia 11 
Eritrea 5 
Serbien och 
Montenegro 4 

 
Vid slutet av månaden fanns sammanlagt 532 ensamkommande barn och ungdomar inskrivna 
i kommunernas boende för ensamkommande asylsökande barn. 34 av dem hade 
uppehållstillstånd. 
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