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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa enskilda flyktingars upplevelser av flykt från Syrien till 

Sverige. Det studien intresserat sig för är det stöd respektive hinder som informanterna 

upplevt under sin resa genom Europa och hur EU:s migrationspolitik avspeglas i flyktingens 

berättelse. För att kunna belysa flyktingars upplevelser av flykt intervjuades fem 

informanter som vid intervjutillfället bodde på ett asylboende. Studien har en kvalitativ 

ansats då intresset ligger i enskilda individers upplevelser av resan genom Europa. Den 

valda teorin och metoden är narrativ för att kunna göra en tolkning av intervjudeltagarnas 

berättelser om att vara flykting. Analysen byggs upp med utdrag ur deltagarnas 

livsberättelser och kopplas till den tidigare forskningen och de teorier som presenterats. 

Teorier som ligger till grund för denna diskussion är Zygmunt Baumans, vagabonder och 

turister och Peter Kivisto och Thomas Faists tolkning av Everett Lees teori om migration, 

push-pull modellen. Studien har en kritisk ansats och diskuterar flyktingarnas resa genom 

Europa i anknytning till EU:s migrationspolitik. Studien visar att EU:s alltmer restriktiva 

migrationspolitik leder till att flyktingar tvingas ta farliga vägar och använda sig av 

irreguljära tillvägagångssätt i sitt sökande efter säkerhet och trygghet.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra deltagare som förbehållslöst berättat om sina upplevelser. 

Vi är djupt tacksamma över att ni valde att delge era historier med oss och hoppas att era 

liv i Sverige kommer innefatta allt ni drömmer om. Ert deltagande och denna studie, 

hoppas vi kommer mynna ut i en ny diskussion kring den nuvarande migrationspolitiken. 

Vi vill även tacka vår handledare Peo Hansen för hans ovärderliga kunskap och råd som 

hjälpt oss på vägen. 
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Inledning 

Vi lever i en tid där människor rör sig över statsgränser av varierande anledningar, en del 

migrerar i hopp om att hitta en bättre framtid och andra på grund av krig, oroligheter och 

förtryck. Rätten att lämna krig och oroligheter kan tyckas vara självklar, trots detta har 

nyheterna under en längre period beskrivit sjunkande, överfyllda gummibåtar i 

Medelhavet.1 Europeiska Unionen (EU) har inte enbart tagit bort de legala möjligheterna för 

flyktingar att ta sig in i EU utan i ökande utsträckning även ser migration som ett hot. 

Avsaknaden av reguljära vägar tvingar flyktingar att nyttja migrationssmuggling, därför 

kriminaliseras deras flykt, trots att det är EU som inte lämnar dem något annat val. Det 

paradoxala är att de som flyr osäkerheten i Syrien själva blir en säkerhetsrisk, vilket i sig 

rättfärdigar en restriktiv migrationspolitik gentemot dem.  

Migration framställs som ett brott men bör istället ses som ett mänskligt behov. 

Medlemskap i EU ger människor möjligheten till rörlighet, samtidigt som det försvårar 

denna möjlighet för människor vars hemländer inte är medlemmar. EU:s migrationspolitik 

har blivit anklagad för att vara omänsklig och restriktiv på grund av en strikt visumpolitik 

och ökade gränskontroller, vilket gör det svårt för flyktingar att lagligt ta sig till EU för att 

ansöka om asyl.2 Svårigheten med att ta sig till EU för att kunna söka asyl står i konflikt med 

Flyktingkonventionen, närmare bestämt artikel 14(1) i FN:s Allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna (UDHR) från 1948 som säger att ”var och en har rätt att i andra 

länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.3 Enligt United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) Sverige är i skrivande stund 60 miljoner människor på flykt undan krig 

och förföljelse, den högsta siffran sedan andra världskriget.4 

Migration, flykt och dess följder är en av vår tids stora frågor. Sverige är ett av de länder i 

EU som har tagit emot flest flyktingar under de senaste åren, enbart under 2015 sökte cirka 

163 000 människor asyl i Sverige.5 Med dessa siffror i åtanke är studier om migration 

aktuellt idag. Dock är det inte antalet flyktingar som har kommit till Sverige som är 

intressant för denna studie. När flyktingar framställs enbart i siffror och i grupp glöms det 

lätt bort att varje flykting är en person som bär på personliga upplevelser som skiljer hen åt 

från någon annan. Det är dessa upplevelser och livsberättelser som är i fokus för den här 

studien.  

                                                     

1 Röda Korset, Flyktingkatastroferna på Medelhavet, 
http://www.redcross.se/teman/migration/flyktingkatastroferna-pa-medelhavet-vad-gor-roda-korset/ 
(2016-02-24). 
2 Linda Berg & Andrea Spehar, ”Migration och migrationspolitik i Europa”, i EU och välfärdens Europa: 
familj, arbetsmarknad, migration, red. Linda Berg & Andrea Spehar, (Malmö, 2011), s. 250. 
3 Rebecca Stern, ”Migrationsrätt”, i Mänskliga rättigheter – juridiska perspektiv, red. Anna Lundberg, 
(Malmö, 2010), s. 296. 
4 UNHCR Sverige, http://sverigeforunhcr.se/, (2016-05-11). 
5 Migrationsverket, Människor flyr undan krig och våld (2016), http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html (2016-02-24). 

http://www.redcross.se/teman/migration/flyktingkatastroferna-pa-medelhavet-vad-gor-roda-korset/
http://sverigeforunhcr.se/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html
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Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att erhålla djupare kunskaper om flyktingars upplevelser och 

erfarenheter från när de lämnade Syrien tills att de anlände i Sverige. Målet är att lyfta fram 

flyktingar som personligen upplevt stöd, respektive hinder under sin resa genom Europa och 

hur EU:s migrationspolitik skildras och avspeglas i dessa berättelser. Vi kommer fokusera 

på vissa delar av EU:s migrationspolitik, som berör de berättelser flyktingarna delger. 

Studien ämnar inte att redogöra för hela EU:s verksamhet. De frågeställningar som studien 

ämnar att besvara är: 

 Hur ser flyktingens resa ut från Syrien genom Europa, baserad på dennes 

upplevelser? 

 Hur kan flyktingens upplevelser av påtvingad migration förstås utifrån deras 

livsberättelser? 

 Hur avspeglas EU:s migrationspolitik i flyktingens berättelser? 

Disposition  

I det inledande kapitlet ges en kort bakgrund om kriget i Syrien. Vi definierar även vem som 

är flykting enligt FN. Vidare presenteras tidigare forskning om EU, internationell migration 

och flyktingar. I samma kapitel finns även en presentation av de teorier som legat till grund 

för studien. Efter dessa presentationer beskrivs det tillvägagångssätt som har använts och 

relevansen av detta. Sedan följer en etisk diskussion, där vi bland annat för en diskussion 

kring eventuella svårigheter med utförandet och presentationen av studien. Den inhämtade 

empirin redovisas med citat i analysen och vi för en kritisk diskussion kring de teoretiska 

kopplingar som gjorts. Den tidigare forskningen har även legat till grund för diskussion i 

anknytning till empirin. Studien avslutas med en reflekterande diskussion där resultaten av 

frågeställningarna presenteras. 

Bakgrund 

Syrien och Medelhavet 

Kriget i Syrien inleddes efter den arabiska våren som ägde rum år 2011. Det var året när 

miljontals människor strömmade ut på gatorna i Mellanöstern och Nordafrika och krävde 

förändring, rättvisa och demokrati. Den arabiska våren utvecklades till ett fullt inbördeskrig 

i Syrien. Kriget i Syrien går in på sitt sjätte år nu och förhoppningen att finna en lösning och 

ett slut på kriget lyser med sin frånvaro. Kriget har lett till att miljoner med människor i 

Syrien är utan mat, vatten och saknar tillgång till vård eller utbildning. UNHCR skriver att 

kriget i Syrien är den värsta flyktingkrisen i vår tid. I takt med att protesterna började växa, 

flydde flera syrier landet, till en början flydde de till grannländerna Turkiet, Jordanien och 

Libanon. I mars 2013 var en miljon syrier registrerade av UNHCR som flyktingar. Siffran 

ökade i snabb takt, i februari 2016 rapporterade UNHCR att 4.7 miljoner har flytt Syrien 
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sedan kriget startade, en siffra som ökar varje dag.6 Denna siffra gäller enbart de som har 

lämnat landet, 7.6 miljoner är internflyktingar i Syrien, det innebär att dessa individer 

befinner sig på flykt inom Syriens gränser.  

2014 började flyktingfrågorna få allt mer uppmärksamhet i Europa. Antalet flyktingar som 

sökte sig till Europa ökade med 51 procent samma år. Sverige och Tyskland är de länder i 

EU som har tagit emot flest asylansökningar. UNHCR skriver att 219 000 människor under 

år 2014 har riskerat sina liv och korsat Medelhavet i hopp om att söka skydd i Europa.7 

Under 2015 ökade siffran till en miljon människor, varav 3771 har omkommit.8 Den 21 april 

rapporterade UNHCR att hittills i år har 179 552 flyktingar korsat Medelhavet och Egeiska 

havet för att ta sig till Europa. Minst 761 personer har fram till denna tidpunkt försvunnit 

eller förlorat sina liv.9 

Vem är flykting? 

Enligt FN:s flyktingdefinition är en flykting en person som har flytt hemlandet på grund av 

fruktan för förföljelse för hens religion, etnicitet, nationalitet eller politiska åskådning. FN 

skiljer på flyktingar och migranter: En migrant lämnar oftast landet frivilligt för att söka sig 

till en bättre framtid, en flykting däremot flyr landet på grund av konflikter, krig eller hot 

om förföljelse. Enligt UNHCR har en flykting rätt till att söka asyl, för att kunna hitta en 

trygg fristad. En flykting bör enligt flyktingdefinitionen ha tillgång till samma rättigheter 

och hjälp i det nya landet som vilken immigrant som helst; detta gäller även ekonomiska och 

sociala rättigheter som rörelsefrihet, tankefrihet och rätt till att arbeta eller studera. FN:s 

flyktingkonvention från 1951 tar inte, enligt UNHCR, upp frågan om civila som flyr landet 

på grund av inbördeskrig, eller om religiöst och etniskt våld bör betraktas som 

flyktinggrundande. Dock betonar UNHCR att de anser att individer som flyr sina hemländer 

till följd av sådana omständigheter och vars regering inte är förmögen eller villig att ge dem 

skydd bör betraktas som flyktingar.10 I denna studie kommer den senare beskrivningen 

användas då vi anser att människor som inte kan fortsätta leva sina vardagliga liv på grund 

av de konsekvenser som krig, inbördeskrig eller religiöst och etniska våld har rätten att söka 

efter trygghet och säkerhet i ett annat land.  

                                                     

6 UNHCR Sverige, Tidslinje: krisen i Syrien 2011-2016 (2016), http://sverigeforunhcr.se/blogg/tidslinje-
krisen-i-syrien-2011-2016 (2016-04-29). 
7 UNHCR Sverige, 60 miljoner på flykt – den högsta siffran någonsin (2015), 
https://sverigeforunhcr.se/blogg/60-miljoner-pa-flykt-den-hogsta-siffran-nagonsin (2016-04-29). 
8 UNCHR Sverige, Flykten till Europa 2015 (2015), https://sverigeforunhcr.se/blogg/flykten-till-europa-
2015 (2016-05-13). 
9 UNHCR Sverige, Ny fruktansvärd drunkningsolycka på Medelhavet (2016), 
https://sverigeforunhcr.se/blogg/medelhavet (2016-04-29). 
10 UNHCR, Vem är flykting? https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting (2016-04-29).  

http://sverigeforunhcr.se/blogg/tidslinje-krisen-i-syrien-2011-2016
http://sverigeforunhcr.se/blogg/tidslinje-krisen-i-syrien-2011-2016
https://sverigeforunhcr.se/blogg/60-miljoner-pa-flykt-den-hogsta-siffran-nagonsin
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flykten-till-europa-2015
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flykten-till-europa-2015
https://sverigeforunhcr.se/blogg/medelhavet
https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting
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Tidigare forskning och teoretisk diskussion 

EU projektet 

I boken The politics of European Citizenship: Deepening Contradictions in Social Rights 

and migration policy, har forskarna Peo Hansen och Sandy Hager med en kritisk ansats 

analyserat EU:s utveckling genom åren. Forskarnas fokus har varit på EU-medborgarskapet 

och hur det har utvecklats parallellt med bland annat EU:s migrationspolitik.11 Författarna 

menar att även om det europeiska integrationsprojektet lanserades redan på 1950-talet så 

skulle det dröja ända fram till 1970 innan integrationsprojektet och frågan om ett europeiskt 

medborgarskap skulle få någon som helst uppmärksamhet i politiken. År 1985 lanserades 

EU:s inre marknad, den innefattar bland annat ökad rörlighet och handel bland de 

europeiska medborgarna. Hansen och Hager menar att detta inte är någon tillfällighet utan 

är en del av det europeiska integrationsprojektet. Lanseringen av EU:s inre marknad har 

alltid haft som syfte att skapa en gemensam europeisk identitet för dess medlemsstater. 

Bland annat genom att uppmana medlemsstaterna att de bör enas kring gemensamma 

europeiska kulturella arv och värderingar. Dock har skapandet av den europeiska inre 

marknaden och medborgarnas fria rörlighet inneburit en konsekvens för invandringen från 

länder som inte tillhör EU, de så kallade tredjelandsmedborgarna. Författarna betonar att 

med lanseringen av EU:s inre marknad är det europeiska medborgarskapet oskiljaktigt med 

EU:s migrationspolitik, framförallt när det kommer till frågan om migration från 

tredjelandsmedborgare.12 Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land 

utanför EU:s medlemsstater.  

Författarna diskuterar i studien att målet med den europeiska inre marknaden och den fria 

rörligheten som den bar med sig var att avskaffa alla gräns- och passkontroller inom EU. 

Detta är något som författarna beskriver som en radikal förändring inom EU:s politik. Dock, 

för att möjliggöra denna vision innebar det att EU:s yttre gränser behövde förstärkas med 

ett gemensamt samarbete mellan alla medlemsstater. Hansen och Hager påpekar att detta i 

sin tur förstärkte föreställningen om EU som en territoriell enhet med en genomgående yttre 

gräns.13  

Andrew Geddes skriver i The politics of migration and immigration in Europe att EU-

länder har blivit mer öppna för rörlighet av varor, tjänster och kapital men samtidigt 

anstränger sig för att reglera rörelse av människor och skiljer på önskad och oönskad 

migration. Detta kallar författaren den ”liberala paradoxen”, med öppna marknader men 

med relativt stängda gränser för människor. Det finns enligt Geddes ett argument som 

menar att EU-länderna riskerar att översvämmas av flyktingar. Denna tanke om att EU-

länderna i någon mening förlorat kontrollen över invandringen är enligt Geddes osannolikt. 

                                                     

11 Peo Hansen & Sandy Hager, The politics of European citizenship: deepening contradictions in social 
rights and migration policy, (New York, 2012), s. 12.  
12 Hansen & Hager, s. 2 ff. 
13 Hansen & Hager, s. 79. 
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Vidare menar författaren att när 900 kurder riskerade sina liv i mars 2002 när de korsade 

Medelhavet i en gammal båt i sitt försök att ta sig till Italien inte är ett kännetecken på 

okontrollerad invandring, utan på restriktiv politik.14 

Migration och vilka som får migrera har blivit en fråga om säkerhet för EU menar Hansen 

och Hager. Europeiska kommissionen som är EU:s högst verkställande organ, anser att 

medlemsstaterna bör ha en gemensam direktion för EU:s yttre gränser. Kommissionen 

ämnar att öka säkerheten för exempelvis bekämpandet av terrorism, människohandel och 

illegal migration. Kommissionen anser även att, om medlemsstaterna samarbetar i 

migrationsfrågan kommer föreställningen om ett gemensamt EU att öka hos dess 

medborgare.15 Hansen och Hager hävdar att då migration har blivit en nyckelfråga för EU, 

bör dess migrationspolitik studeras ur ett komplext och analytiskt perspektiv. Författarna 

granskar EU:s yttre samt inre dimensioner av migrationspolitik då dessa är sammanflätade. 

Den externa dimensionen behandlar invandring från tredjelandsmedborgare, asylpolitik 

och politiken för att förhindra irreguljär migration. Den inre dimensionen behandlar 

antidiskrimineringspolitik och den fria rörligheten inom EU.16 

Med försöken att reglera internationell migration har EU:s gränser i viss mening flyttats, 

ansträngningar för att reglera internationell migration sker nu även i sändarländerna. En 

blivande flykting kan komma i kontakt med myndigheter som reglerar migration från 

mottagarlandet i dennes ursprungsland på flygplatsen eller vid ansökan om visum. Andra 

strategier innebär att icke statliga aktörer, som exempelvis flyg- och bussbolag har blivit 

ansvariga för att se till att de inte transporterar obehöriga invandrare och kan bli 

betalningsskyldiga om de gjort detta. Det är främst denna strategi som förklarar varför en 

flykting inte kan köpa en flygbiljett direkt in i EU, utan tvingas förlita sig på 

migrationssmuggling. Regleringen av migration har på så vis blivit extern.  

Europeiska stater har även upprättat avtal med grannländerna gällande återlämnande av 

oönskade invandrare.17 EU-projektet som Geddes kallar det, syftar till att skapa ett område 

utan inre gränser där människor kan röra sig fritt, då främst EU-medborgare. På detta sätt 

tas fysiska gränskontroller bort samtidigt som nya skapas eller att de gamla förstärks. I 

kombination med skapandet av detta område där människor kan röra sig fritt finns det också 

restriktioner för former av migration som enligt stater definierats som oönskade. EU har, i 

sina ansträngningar för att bibehålla denna fria rörelse, tryckt på sydeuropeiska länder att 

arbeta för reglering av så kallad oönskad invandring. Konsekvenserna av detta är en ökad 

kontroll av gränser och en ökad förmåga att kontrollera gränserna. Geddes pekar på att 

regleringen av internationell migration till stor del är ett resultat av den Europeiska 

                                                     

14 Andrew Geddes, The politics of migration and immigration in Europe, (London, 2003), s. 19 ff. 
15 Hansen & Hager, s. 9 f. 
16 Hansen & Hager, s. 15. 
17 Geddes, s. 19 f. 



6 

integrationen. På grund av detta och den allt mer restriktiva invandringspolitiken i EU:s 

politik har det återförts nytt liv i begreppet ”Fästning Europa”.18  

Mot ett gemensamt asylsystem 

Genom åren har EU tecknat flera fördrag där brännpunkten ofta varit på frågor som rör 

migration och asylpolitik. Amsterdamfördraget var ett resultat av flera års förhandlingar om 

dessa punkter. Hansen och Hager påpekar att fördraget förstärkte EU:s roll som en 

överstatlig entitet då Amsterdamfördraget innebar att EU fick ett större inflytande över 

dessa frågor.19 I Jeremy Hardings bok, De ovälkomna, diskuteras de allt hårdare 

asylreglerna vid EU:s gränser. Även Harding menar att den allt mer restriktiva 

migrationspolitiken anspelar på fenomenet Fästning Europa. Författaren menar att 

Amsterdamfördraget som trädde i kraft år 1999 har lett till noggrann övervakning och 

hårdare rättslig kontroll från Europaparlamentets sida angående asyl, invandring och andra 

frågor gällande rörelsefrihet. I teorin skulle fördraget leda till större möjligheter för 

kompensation vid brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare borde det enligt Harding 

även betyda att beslut gällande asyl blir granskade.  

Amsterdamfördraget har dock inte resulterat i detta, utan har enbart blivit bevis på att EU 

ser frågan om asyl och migration som ett brådskande ärende, något som måste tas itu med. 

Anledningen till att det är brådskande är att fördraget främst skulle bidra till full 

rörelsefrihet för EU-medborgare och för att det ska vara möjligt, krävs ett utvidgat 

samarbete mellan polis och domstolar i medlemsländerna. Fri rörlighet för individer 

innebär även fri rörlighet för kriminalitet och något som EU arbetar mot främst är 

människosmuggling. Ett led i att uppfylla fri rörlighet är att låta icke-EU-medborgare som 

befunnit sig under en längre period i ett medlemsland ska kunna utnyttja samma nivå av 

rörelsefrihet som en EU-medborgare. Däremot kan utvidgandet av den fria rörligheten, från 

att ha gällt EU-medborgare till att även gälla individer med permanent uppehållstillstånd, 

innebära ytterligare ett hinder för icke-EU-medborgare att ta sig in i EU. Harding påstår att 

effekten av hårdare immigrationsrutiner kommer göra det svårare att begära asyl inom 

unionen. Oavsett om kampen mot människosmugglare blir framgångsrik eller inte kommer 

det leda till ökade priser för flyktingarna som är beroende av dem och även göra resorna mer 

riskfyllda än vad de redan är.20 

Under Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999, beslutades det att riktlinjer för ett 

gemensamt asylsystem för hela EU skulle utvecklas. Tammerforsprogrammets fokus ligger 

på en effektivare hantering av migrationsströmmarna och den irreguljära invandringen. 

Programmets riktlinjer visar att genom effektivisering av gränskontrollerna vid EU:s yttre 

gränser, kan den oönskade migrationen stoppas. Vilket gör att migration- och asylpolitik i 

                                                     

18 Geddes, s. 147-175. 
19 Hansen & Hager, s. 155. 
20 Jeremy Harding, De ovälkomna: flyktingar vid den rike mannens port, (Stockholm, 2001), s. 89 f. 
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hög grad är en säkerhetsorienterad fråga.21 Till följd av Tammerforsprogrammets nya 

direktiv har antalet länder vars medborgare som behöver söka visum för att komma in i EU 

ökats. En annan konsekvens är att det har blivit svårare att söka asyl inom EU. Hansen och 

Hager skriver att som regel brukar potentiella asylsökande nekas visum till EU länderna. 

Författarna menar att på grund av EU:s alltmer restriktiva kriterier tvingas flyktingar nu att 

använda sig av irreguljära vägar in till EU.22  

År 2004 godkändes fortsättningen på Tammerforsprogrammet av EU:s ledare, nämligen 

Haagprogrammet, som senare år 2010 blev ersatt av Stockholmsprogrammet. 

Haagprogrammet beskrivs som den andra etappen i arbetet mot ett gemensamt europeiskt 

asylsystem. Hansen och Hager beskriver att i Haagprogrammet får hanteringen av den 

”illegala invandringen” en ytterligare mer dominerande roll. Den illegala invandringen ses 

som ett hot mot EU:s säkerhet, frihet och rättvisa. Författarna lyfter att säkerhet blir en allt 

tydligare fråga i Haagprogrammet, det så kallade kriget mot terrorn rankas på andra plats 

på programmets agenda. Haagprogrammet betonar att det finns ett akut behov av att 

inkorporera kampen mot terrorn i EU:s migrationspolitik, att detta ligger i EU- 

medborgarnas intressen.23 Enligt Linda Berg och Andrea Spehar i EU och välfärdens 

Europa: familj, arbetsmarknad, migration består Stockholmsprogrammet av riktlinjer för 

samarbetet inom asyl- och migrationspolitiken, tull- och polisfrågor samt civil- och 

straffrättsliga frågor och hur dessa ska utvecklas. Syftet med programmet är att det ska leda 

till ett gemensamt asylsystem senast år 2012. Programmet är även tänkt att underlätta 

arbetet för EU att ta vara på legala flyktingars rättigheter i deras nya hemländer samtidigt 

som arbetet mot svartjobb och människosmuggling kommer intensifieras. För att bekämpa 

illegal migration kommer programmet också bestå av samarbete med genomfarts- och 

ursprungsländer.24 

En annan riktlinje i arbetet mot en gemensam asyl-och migrationspolitik är inrättningen av 

databasen Eurodac år 2003 som ett komplement till Dublinförordningen. 

Dublinförordningen reglerar vilken av medlemsstaterna i EU som ansvarar för prövningen 

av en asylansökan som gjorts i någon av medlemsstaterna. I enlighet med 

Dublinförordningen ska en person som flyr från sitt hemland på grund av förföljelse söka 

skydd i det första säkra land där denna möjlighet ges.25 Eurodac är en gemensam europeisk 

databas som registrerar fingeravtryck på asylsökande och personer som har tagit sig över 

gränsen illegalt. Med hjälp av Eurodac kan medlemsstaterna kontrollera om en asylsökande 

har sökt asyl i en annan medlemsstat, något som inte är tillåtet enligt Dublinförordningen.26 

Som en del av bekämpningen av terrorism och den illegala invandringen har EU, med 

                                                     

21 Hansen & Hager, s. 127 ff. 
22 Hansen & Hager, s. 155. 
23 Hansen & Hager, s. 162f. 
24 Berg & Spehar, s. 247. 
25 Berg & Spehar, s. 246. 
26 Hansen & Hager, s. 147-155. 
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Haagprogrammet trappat upp sitt arbete i att få en större kontroll över den migrationsström 

som utspelar sig i Medelhavet.27 

Internationell migration 

I Geddes analys av internationell migration pekas det ut två grundläggande synsätt på 

ämnet. I det första är fokus på hur internationell migration på olika sätt utmanar 

nationalstater. Internationell migration blir då en variabel som kan användas för att förklara 

sociala och politiska förändringar i de europeiska länderna. Med ett vänt fokus menar 

Geddes däremot att det blir möjligt att se på hur institutioner och organisationer i de 

europeiska länderna skapar och producerar förståelser om internationell migration. Den syn 

som mottagande samhällens organisationer har på internationell migration som ”bra”, 

menande att den medför ekonomiska fördelar, eller ”dålig” som i att den är resurskrävande, 

påverkar den generella synen på internationell migration. Dessa synsätt på internationell 

migration har mer att göra med besluten som fattas inom organisationen än att de är ett 

resultat av karaktären hos invandraren. Geddes påpekar att med hjälp av ett sådant 

analytiskt fokus blir det möjligt att belysa hur institutioner och organisationer formar 

uppfattningen om migranter och internationell migration.  

Välfärdsstaten anses spela en viktig roll i hur relationen mellan individ och samhälle 

uttrycks och sätter även ramarna för integration och utanförskap. Förändringar i 

välfärdsstatens organisationer och ideologier har påverkat kategoriseringen av invandrare. 

Geddes lyfter ett exempel på detta och beskriver att när antalet asylsökande ökade under 

1990-talet var den allmänna uppfattningen att deras ansökningar inte var grundande och 

legitima och därmed ansågs de inte heller vara legitima mottagare av välfärdsstatens 

fördelar. Det handlar således inte om personlighet eller karaktär hos den asylsökande, utan 

desto mer hur institutioner och organisationer ser på den asylsökande. 

EU:s roll ger ännu ett exempel på hur förändringar inom institutioner och organisationer 

medverkar i att skapa uppfattningar om internationell migration. Även Geddes diskuterar 

den europeiska integrationen och menar att den på ett liknande sätt påverkar vad som anses 

vara ”bra” och ”dåliga” former av internationell migration, om den ska uppmuntras eller 

begränsas. Geddes menar att detta analytiska fokus kan visa hur reaktioner på internationell 

migration kan kopplas till förändringar i de europeiska nationalstaterna. På detta sätt blir 

det möjligt att göra en rikare analys av internationell migration, genom att se på hur 

organisationer och institutioner i de europeiska länderna och på överstatlig nivå skapar 

uppfattningar om internationell migration. Vidare pekar författaren på att vissa former av 

internationell migration är eftertraktade, medan andra former inte är det. Sedan 1990-talet 

har europeiska länder uppvisat ett intresse för, och underlättat arbetskraftinvandring för att 

bland annat motarbeta konsekvenserna av en växande del av äldre i befolkningen.  

                                                     

27 Hansen & Hager, s. 183-189. 
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Andra former av migration, som asylsökande och som av statlig politik definierats som 

illegal är oönskad och är föremål för en mer restriktiv politik. Kategoriseringarna av 

migration som görs visar på staternas möjlighet att kunna kategorisera invandrare och på 

detta sätt även försöker reglera internationell migration.28 Elspeth Guild menar i Security 

and migration in the 21st century att staten inte är en entitet som står inför en ström av 

flyktingar som försöker ta sig över deras gränser. Genom de politiska val som görs inom 

stater, skapas och dekonstrueras normativa kategorier. Vilket betyder att det inte finns 

någon fast betydelse av begreppen ”irreguljär” eller ”illegal” migration. Dessa är kategorier 

som definierats av staten och som kan omdefinieras av densamma.29  

Innebörden av begreppet internationell migration gömmer flera typer av migration och 

varje variation är förmögen till att förvandlas till något annat. Vad som definieras som 

migration kan skifta och är tidsspecifikt, migration kan även vara långsiktig eller kortsiktig. 

Kategoriseringar av invandrare som görs av statlig politik spelar en viktig roll i att definiera 

de former av migration som blir sedda som politiska problem. Då det finns flera former av 

migration, påpekar Geddes svårigheten i att definiera vad som egentligen menas med 

begreppet internationell migration. De kategorier som benämnts som ”frivillig 

arbetsmigrant” och ”tvångsflykting” har definierats av mottagande stater och kan även 

omdefinieras av dessa. Författaren lyfter frågan om huruvida människor som lämnat sitt 

land på grund av arbetslöshet och fattigdom är frivilliga eller påtvingande migranter?30 

Flyktingar och migrationssmuggling 

Historiskt sett har västeuropeiska stater visat på en generös inställning vad gäller 

flyktingmottagning menar Harding. Den moraliska plikten att ge asyl omprövades i de 

västeuropeiska staterna under mitten av 1980-talet när antalet flyktingar ökade, 

jämförelsevis med den mängd migrerande människor under kalla kriget.  Förändringen och 

ökningen av migranter var sammankopplade med utvidgandet av globaliseringen och 

därmed kontakten mellan olika delar av världen. Det så kallade efterkrigsexperimentet med 

invandring söderifrån bestämde Frankrike, Tyskland och Storbritannien var dags att sätta 

stopp för. Detta beslut har flyktingar fått betala ett högt pris för, bokstavligen.31 Harding 

menar att sedan 1980-talet har flyktingar förlorat de flesta lagliga möjligheterna att ta sig in 

i de västeuropeiska staterna och ”[...] börjat te sig som tiggare vid porten[...]”. Eftersom de 

lagliga vägarna för icke-medborgare i välbärgade EU-länder är obefintliga tvingas flyktingar 

använda sig av smugglare, bryta mot lagen och kopplas därmed till kriminalitet. Den 

internationella konventionen gällande flyktingars status innehåller ett erkännande om att 

flyktingar kan vara tvingade att bryta mot lagen för att kunna ta sig till ett säkert land, ibland 

även genom att undvika tull eller passpolis och menar att värdländerna inte får straffa 

flyktingar för detta. Även om flyktingar inte kan straffas för detta, så straffas de indirekt 

                                                     

28 Geddes, s. 1 ff. 
29 Elspeth Guild, Security and migration in the 21st century, (Cambridge, 2009), s. 16. 
30 Geddes, s. 8. 
31 Harding, s. 13 f. 
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genom att kopplas samman med kriminella människosmugglare menar Harding. Detta 

leder till att de länder som undertecknat konventionen från 1951 bestraffar asylsökande 

genom att de förknippas med brottslig verksamhet. En konsekvens av detta är att flyktingens 

anspråk på asyl undermineras, moralen ifrågasätts eftersom individen associerat sig med 

smugglare och berövar flyktingen på dess grundläggande rättigheter, bland annat att få sin 

asylansökan prövad.32  

I rapporten Vägen och valet – En intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige 

undersöker forskaren Emma Lundgren Jörum orsakerna till hur och varför 22 nyanlända 

flyktingar har valt att migrera till Sverige. Lundgren Jörums studie fokuserade på den valda 

resvägen och de tillvägagångssätt som använts när beslutet att lämna Syrien var taget. 

Rapporten lyfter att deltagarna använt sig av olika resvägar till Europa och att flertalet av 

dem har använt sig av smugglare i olika grader. Migrationssmuggling är en marknad som 

enligt författaren ökat i takt med de migrationshinder som finns för individer som valt att 

fly från krig och oroligheter. Studien beskriver tre faser av smuggling, rekryterings-, 

transports-, och efterankomstsfasen. Under rekryteringsfasen tar flyktingen kontakt med 

smugglingsnätverket, något som studien framställer som relativt enkelt, bland annat genom 

annonseringar i sociala medier. I lokala sammanhang är det även så att flertalet av 

invånarna känner till vilka personer som har kontakt med smugglare eller var de brukar 

befinna sig. Det brukar även finnas en lokal marknad eller caféer där smugglare befinner sig 

som flyktingen kan vända sig till för att sedan ta hjälp därifrån.  

Det är vanligt förekommande enligt studien att smugglarna visade bilder på 

kryssningsfartyg eller stora komfortabla båtar. Författaren lyfter även att information om 

resvägen ofta var missvisande. Samtliga deltagare i Lundgren Jörums studie beskrev resan 

som svårare och tuffare än vad de hade föreställt sig. Flertalet hade även uttryckt att en oro 

och en känsla av obehag uppstod i samband med avfärd, bland annat rädslan av att bli lurad 

av smugglarna. Rapporten beskriver att resorna sett olika ut, i vissa fall har fyra båtbyten 

gjorts ute på havet, från mindre gummibåtar, till förankrade fiskebåtar och återigen till 

mindre gummibåtar.33 Utöver de båtresor som smugglare tillhandahåller till flyktingar finns 

det enligt Jörum Lundgren även en möjlighet för de med goda finansiella resurser att köpa 

resehandlingar i form av ett look-alike-pass. Flyktingen får då ett pass där den ursprungliga 

ägaren liknar personen ifråga och gör det möjligt för flyktingen att med en bekväm flygresa 

ta sig till direkt in i EU. I Jörum Lundgrens studie var det en deltagare som med ett look-

alike-pass tog sin in i EU med flyg, personen ifråga var nervös under hela resan och var rädd 

för att bli upptäckt.34 Denna studie skiljer sig från Jörum Lundgrens då den inte enbart 

fokuserar på migrationssmuggling. Däremot har vi i likhet med Jörum Lundgren valt att inte 

                                                     

32 Harding, s. 17 ff. 
33 Emma Lundgren Jörum, Valet och vägen: en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige (Stockholm, 
2015), s. 2-7. 
34 Jörum Lundgren, s. 21 ff. 
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diskutera vem som har de ekonomiska resurserna att köpa ett look-alike-pass eller använt 

ett klassperspektiv i studien.                            

Harding påpekar att flyktingar ofta beskrivs som en enhetlig grupp men att gruppen 

inbördes är lika olika jämförelsevis med människor som inte migrerar. Vidare slår Harding 

hål på idén om flyktingar som fattiga, vilket de inte nödvändigtvis är innan resan, däremot 

blir de ofta det under resan på grund av beroendet av organiserade människosmugglare. 

Utöver detta förbrukar flyktingar även sin psykiska och fysiska kapacitet på grund av den 

smärtfyllda karaktären av resorna, vissa återhämtar sig aldrig menar författaren.35 Vidare 

påpekar Harding att flyktingar ofta försöker ta sig till länder där de kan utnyttja sociala 

nätverk, även kallat nätverk av exilkontakter, för att kunna få hjälp med bostad, arbete och 

andra sociala förmåner. Men på resans gång finns det risk för att bli ”påkommen” som 

flykting och individen har då två val, ansöka om asyl i landet eller bli tillbakaskickad. 

Ambitionen att försöka ta sig till ett land där flyktingen kan nyttja ett bättre nätverk kan ses 

vara bevis på sunt förnuft, men dessvärre har denna företeelse fått en negativ klang och 

benämns vanligen som ”asylshopping” av europeiska regeringar.36 

Medelhavet är den region i världen där migrationskrisen manifesterar sig i högsta grad 

enligt Hansen och Hager. I flera år nu är bilder av fullsatta och kapsejsade flyktingbåtar vid 

EU:s gränser en del av daglig nyhetsrapportering. Detta sker trots EU:s investeringar i 

gränskontroller och övervakningssystem över Medelhavet. Författarna menar att detta sker 

delvis på grund av EU:s restriktiva migrationspolitik och dess militariserade gränskontroller 

som leder till att flyktingar tvingas välja alltmer farliga vägar.37 Enligt informanterna i 

Jörum Lundgrens studie tog det sammanfattningsvis mellan fem och åtta dygn att ta sig över 

Medelhavet, förutom rutten Turkiet till Grekland, då rörde det sig oftast om mindre än ett 

dygn. Ett fåtal använde sig av landsvägen mellan Turkiet och Grekland, resvägen tog då cirka 

åtta dagar till fots och flyktingarna korsade floden Evros för att ta sig till den grekiska 

gränsen. Det framkommer även i studien att enbart få personer i den ursprungliga gruppen 

tog sig över gränsen, några greps av gränspolisen och andra gick förlorade när de korsade 

floden.38 

Sökandet efter trygghet 

Sveriges beslut att ge samtliga syrier permanent uppehållstillstånd tycks enligt Jörum 

Lundgrens studie vara den dominerande faktorn till varför flyktingarna sökt asyl i Sverige.39 

Sverige framställs som ett land där det råder fred, möjlighet till skolgång för både barn och 

vuxna, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Permanent uppehållstillstånd 

upplevs som en trygghet, det ger en stadig grund i möjligheten att bygga ett nytt liv utanför 

Syrien. Dock tydliggör studien att Sverige inte alltid varit målet från början, över hälften av 

                                                     

35 Harding, s. 13 f. 
36 Harding, s. 26 f. 
37 Hansen & Hager, s. 183–189. 
38 Lundgren Jörum, s. 2 ff. 
39 Beslutet att ge samtliga syrier permanent uppehållstillstånd togs av Migrationsverket september 2013. 
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deltagarna hade sökt sig till Syriens närområde i hopp om att en dag kunna återvända. Dock 

när deltagarna upplevde att möjligheten för fred i Syrien var bortom en överskådlig framtid, 

började sökandet efter en mer permanent lösning.40 Studien visar att flyktingarna kände till 

Dublinförordningen och dess regler. De som anlände till Italien fick ofta information av olika 

organisationer när fingeravtryck skulle tas och kunde därmed lämna lägret och ta sig vidare 

för att undvika registrering. Flyktingarna som anlände till Grekland visste att till skillnad 

från Italien skulle deras asylansökan i andra EU-länder inte bli påverkad om de 

registrerades i Grekland. Mottagningsförhållandena framställs på olika sätt, en del 

flyktingar upplevde att de blev väl bemötta och att lägren hade en acceptabel standard, 

medan andra upplevde att personalen var uppretade och att sovsalarna var smutsiga.41 

Globaliseringens turister och vagabonder 

Globaliseringen har lett till att vi lever i en allt mer sammanflätad värld, där händelser som 

äger rum i en del av världen kan påverka en annan del. Globaliseringen har även påverkat 

hur människor rör på sig vare sig det är frivilligt eller ofrivilligt. En del rör på sig för att de 

vill och kan upptäcka världen, andra gör det för att fly från krig, fattigdom och oroligheter. 

Zygmunt Bauman menar att det som upplevs som en frihet för en viss grupp av människor, 

kan för andra individer upplevas som ett grymt öde. Således påverkar globaliseringen 

människors öde genom att den håller isär individer lika mycket som den förenar dem. Med 

andra ord är separation och exkludering en inordnad del i globaliseringsprocessen.42 

Globaliseringen har påverkat avståndet och vår förmåga att röra oss, rummet är inte längre 

ett hinder, Bauman menar att vi nu har blivit resenärer, dock inte på jämlika villkor. 

Globaliseringen befriar en viss grupp människor från territoriella begränsningar och ger 

denna grupp en meningsskapande frihet. Samtidigt som den försvårar för andra att frigöra 

sig från den plats som är roten till lidande och är därmed orsaken till deras upplevelser av 

meningslöshet. Här kan vi tala om globaliseringens paradox, den gynnar en viss del av 

världen och utelämnar resten.43  

Det kan te sig som en självklarhet att människor som är i nöd och lever i fattigdom bör ha 

rätten att lämna den platsen och hitta ett bättre öde någon annanstans i världen. Trots detta 

hävdar Bauman att det inte finns några rationella argument för att stoppa migration, vilket 

är det som sker på grund av globaliseringen. Individerna i de högre skikten, ”de globala”, 

kan neka individerna i de lägre skikten den rätt till rörelsefrihet som anses vara den 

globaliserade världens främsta bedrift. Globaliseringen bidrar till att de i de lägre skikten 

förblir lokaliserade och de globala har full frihet.44 Globaliseringens påverkan på migration 

är enligt Bauman en fördelning i två världar. Det högre skiktet kallar han för de globala 

mobilas värld, för dessa individer har rörligheten inte någon begränsning, dessa är 

                                                     

40 Lundgren Jörum, s. 34 ff. 
41 Lundgren Jörum, s. 26 f. 
42 Zygmunt Bauman, Globalisering (Lund, 2000), s. 6. 
43 Bauman, s. 22. 
44 Bauman, s. 73. 
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turisterna. De kan njuta av världens rikedomar och resa vart hjärtat behagar dem. Det lägre 

skiktet är de lokalt bundnas värld; Bauman benämner dem som vagabonderna. Dessa 

individer har en begränsad rörlighet, som oftast är bortom deras egen kontroll och vilja. 

Vagabondernas rörlighet sker vanligen i smyg och benämns som illegal eller irreguljär. 

Bauman menar att globaliseringen är en utopi skapad för att stilla turisternas begär.45 

Push-pull modellen 

Everett Lee utvecklade push-pull modellen, modellen ämnar att visa på faktorer som ligger 

bakom migration. Med inspiration från Georg Ravenstein gjorde Lee en modell som bygger 

på antagandet att, vad Lee kallade ”strömmen” (riktningen av migration från punkt A till 

punkt B) och de som väljer att gå med i denna ”ström” är konstruerad av fyra faktorer. Dessa 

faktorer Lee pekar ut, associeras med ursprung, destination, ”mellanliggande hinder” och 

personliga egenskaper hos möjliga migranter. Figur 1 är inspirerad av den figur som Peter 

Kivisto och Thomas Faist använder i Beyond a border: the causes and consequences of 

contemporary immigration för att förklara modellen.46 

 

 

Figur 1. Origin and Destination Factors and Intervening Obstacles in Migration 

De två cirklarna representerar vardera hemorten och den nya orten. Tre faktorer är 

betydelsefulla både i ursprung och destination enligt Kvisto och Faist. De faktorer som 

främjar migration är markerade (+), de som verkar avskräckande eller förhindrar migration 

(-), och de som inte har någon verkan (0). Mellan cirklarna uppstår det som kallas för 

mellanliggande hinder, de kan bestå av anledningar som verkar hindrande för migration. 

Anledningarna kan vara kostnad för flytten, vilket är relaterat till exempelvis avståndet, 

fysiska hinder, såsom stängsel som har byggts kring nationsgränser, psykiska påfrestningar 

av ökad distans till vänner, familj och samhället migranten levt i. Enligt Kivisto och Faist 

pekar Lee ut att modellen inte tar hänsyn till den fjärde faktorn, de enskilda attributen. Vissa 

människor ses som mer villiga att migrera än andra. Unga människor och de med vissa 

former av så kallat humankapital anses vara mer benägna att migrera än äldre och de med 

                                                     

45 Bauman, s. 83 ff. 
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ett underskott av humankapital. Humankapital kan exempelvis vara, utbildningsmeriter, 

yrkesskicklighet. 

Fördelen med push-pull modellen är att den tillhandahåller en översikt, en 

förklaringsmodell över varför människor flyttar från ett område på grund av negativa 

förhållanden, till ett annat område för mer positiva förhållanden. Antagandet bakom 

modellen är att migration sker som en följd av två processer. Den första är när faktorer som 

driver människor från en plats blir mer kraftfulla än de som håller dem kvar. Faktorer som 

är vanligt förekommande enligt Lee är, snabb befolkningsväxt, fattigdom, brist på 

ekonomiska möjligheter och politiskt förtryck. Dessa faktorer bidrar till viljan att migrera. 

Den andra processen inträffar när vikten av faktorer som drar människor till ett annat 

område är mer kraftfull än de avskräckande faktorerna av att migrera. Vanliga faktorer som 

drar människor ifrån deras ursprung är lediga tjänster, högre löner, möjlighet att förvärva 

mark och politisk och kulturell frihet. Push- och pullfaktorerna kan se olika ut för olika 

människor.  

Detta är en modell som är lämpad för de migranter som gjort ett logiskt val att migrera, 

grundat på förnuft. Modellen förutsätter att migration uppstår till följd av beräkningar som 

individer gör och beslut som tas för att förbättra deras livssituation. Ett grundläggande 

antagande för Lees teori om migration är att människor av naturen hellre stannar kvar än 

flyttar, så kallad, ”naturlig tröghet”. Migration ses således som något som sker vid 

situationer utöver det vanliga.47  

Stephen Castles och Mark Miller framför kritik mot modellen i The Age of Migration. 

Författarna menar att push-pull modellen inte kan förklara varför en viss grupp migranter 

går till ett land istället för ett annat. Teorin har på grund av detta kritiserats för att vara 

förenklad och inkapabel att förklara migrationsrörelser eller prognosera kommande sådana. 

Författarna kritiserar även antagandet om att behandla migranter som individer med 

fullständig information om deras möjligheter och frihet att göra logiska val.48 

Metod 

Narrativ 

Studien har en kvalitativ ansats då intresset ligger i enskilda individers upplevelser av resan 

genom Europa. Den valda teorin och metoden är narrativ och den används för att kunna 

tolka intervjudeltagarnas berättelser om att vara flykting. Att berätta är en aktivitet som 

människor över hela världen ägnar sig åt, det är ett grundläggande sätt för människan att 

tänka och skapa kunskap. I berättandet skapar och kommunicerar människan hens 

uppfattning om världen. Berättelsen blir i denna förståelse ett sätt att studera personers 

kulturella och personliga betydelsevärld. Med berättandet skapar också människan ordning 
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i kaoset som är vår värld, vi kan placera oss själva i världen och svara på frågor som: Var 

kommer du ifrån? Vart är du på väg? Intresset för berättandet är enligt Anna Johansson 

sammankopplat med den “språkliga vändningen” som tagit plats inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Den sociala verkligheten uppfattas numera som språkligt eller 

diskursivt utformad. Genom språket skapas den sociala verkligheten, däremot kan inte 

språket ses som en reflektion av en redan existerande verklighet. Det konkreta har inget 

värde utan språket, det är språket som ger det dess värde. Utöver detta är det med språket 

som vi skapar våra identiteter, relationer, värderings- och normsystem.49 

Johansson beskriver att livsberättelser är en persons berättelser om sitt liv eller valda delar 

av den. Vid användandet av livsberättelser som metod är syftet att belysa deltagarnas 

perspektiv. Syftet med denna metod samspelar med syftet i studien och låter empirin, alltså 

deltagarnas livsberättelser stå i centrum. En fördel med metoden är att den låter 

informanterna själva bestämma vad som är centralt i berättelsen, vad som påverkat hen i 

störst utsträckning. Kärnan i metoden är dess tolkande aspekt, att tolka hur andra 

människor tolkar sig själva och deras sociala omgivning. Forskarens roll är att utgå från att 

alla berättelser är öppna för flera tolkningar och att målet inte är att söka efter en sann 

tolkning.50 När människor berättar om sina liv är det viktigt att minnas att det inte är en 

objektiv förklaring av fakta. Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att människans liv och hens upplevelser har formen av en historia och 

det är forskarens roll att ge historien narrativa uttryck för att fånga dess huvudsakliga drag.51  

Den text som skapas vid översättningen från tal till text skiljer sig från den berättelse 

deltagaren delger. I detta fall var det inte enbart en översättning från tal till text, utan även 

en översättning från arabiska och engelska till svenskt text. I slutändan, blir det således en 

livsberättelse som är skapad av forskarna.52 Berättandet av historien sker i ett socialt 

samspel, det är en person som berättar något för en annan person, i detta fall två personer. 

Samspelet mellan den som är berättare och den som lyssnar är viktig i denna typ av studier. 

Mötet mellan dessa personer och situationen de befinner sig i är av betydelse för vilken sorts 

berättelse som skapas. Berättelsen behöver alltså på grund av detta enligt Johansson 

placeras i det sociala och kulturella sammanhanget och reflektera över mötet med 

intervjudeltagaren.53  

Livsberättelsen menar Johansson är ett viktigt verktyg när syftet är att belysa erfarenheter 

av tystade och osynliga grupper, som i detta fall är flyktingar som främst nämns i form av 

siffror och statistik i media och debatt. Däremot finns det en kritik av angreppsättet då 

forskaren ”talar för” grupper, istället för ”ge” dem en röst. Detta reser en diskussion om 

makt, kunskap och skillnad. Ambitionen att ”ge röst åt dem utan röst” rymmer idén om att 

                                                     

49 Anna Johansson, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 16 ff. 
50 Johansson, s. 23 ff. 
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forskaren är det aktiva subjektet och deltagarna är de tysta och passiva som är i behov av 

hjälp. Situationen i sig, reproducerar flyktingen som offer och forskaren som den aktiva och 

handlingskraftiga.54 

Narrativa intervjuer 

Till urvalet av informanter till studien försökte vi komma i kontakt med kommunen ifråga 

och även Migrationsverket, utan resultat. Detta ledde till att vi tog kontakt med en bekant 

som kunde vidarebefordra förfrågan om möjliga informanter till studien, från början var det 

sju informanter men två av dem fick förhinder vilket resulterade i att fem informanter 

medverkade i studien. Asylboendet meddelade oss att om vi önskade kunde de ordna fler 

deltagare vid ett senare tillfälle. Dock vid transkriberingen insåg vi att de berättelser vi hade 

fått utgjorde ett rikt material och inte behövde kompletteras. Vi hade inga specifika 

önskemål gällande flyktingarnas bakgrund eller vilket land de kom ifrån. När vi kom till 

asylboendet visade det sig att de som ville ställa upp på intervjuer hade sitt ursprung i Syrien, 

vilket ledde till att studien fokus specificerades från flyktingar generellt till enbart syriska 

flyktingar.  

Under intervjuerna bad vi informanterna att berätta om sina liv från den dagen de lämnade 

Syrien och fram till dagen de anlände till Sverige. På detta sätt öppnade vi upp ett tillfälle för 

informanterna att berätta sina personliga historier. Till intervjun hade vi förberett några 

enstaka frågor och följdfrågor men vår roll var främst att lyssna på informanten. Kvale och 

Brinkmann menar att på detta sätt blir intervjuaren genom sitt tysta deltagande medskapare 

av berättelsen och ska inte ses enbart som en observatör.55 Då intervjuerna som utfördes 

berörde traumatiska händelser var det viktigt för oss att bejaka vår roll som forskare och 

inte låta samtalet ta form av ett terapeutiskt sådant. Johansson påpekar att det finns en 

skillnad mellan en forskningsintervju och ett terapeutiskt samtal och att det är viktigt att 

särskilja de två. Detta ansvar låg på oss som forskare och vi försökte hålla intervjun på en 

professionell nivå. Till viss del instämde vi i de saker informanten berättade genom 

förstående nickar, hade vi varit för kalla mot informanten hade vi kunnat uppfattas som 

nonchalanta.  Det gäller att hitta en balans, vara förtrolig mot informanten då hen delar med 

sig av personliga upplevelser, samtidigt som vi i rollen av forskare inte får bli för personligt 

involverade.56   

Narrativ intervjuanalys 

Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av en narrativ analysmetod. Metodens 

utgångspunkt är att anta ett tolkande analytiskt perspektiv till empirin. Johansson skriver 

att det rör sig om att systematiskt tolka individers tolkningar av sig själva och deras sociala 

omvärld. Således är narrativa analyser en tolkande process, där forskaren som är uttolkare 

bör fråga sig: vilken mening har berättelsen, vad innebär den? En narrativ analys är en 
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reflexiv process, forskaren bör uppmärksamma relationen mellan hur kunskap görs samt 

vilken kunskap som produceras. Johansson menar att forskaren bör reflektera över sin 

position som kunskapsproducent, samt hur forskaren ser på, skriver om och definierar den 

sociala verkligheten.57  

En analys påbörjas redan innan skrivarbetet. Genom att vagt formulera frågeställningar och 

problemområde börjar den analytiska och tolkande processen ta sin form. Vidare, när 

empirin är insamlad kan forskaren separera eller dela upp forskningsempirin i olika teman 

för att sedan undersöka relationen mellan dem. Narrativ analys innebär även att kritiskt 

använda sig av teoretiska perspektiv i relation till studiens syfte. Efter intervjuerna 

påbörjades transkriberingen av materialet. När transkriberingarna var genomförda lästes 

och omlästes utskrifterna; vi delade sedan upp materialet i flera teman. För varje omläsning 

som utfördes upptäckte vi nya teman och nyckelord, men även motsägelser och glapp i 

deltagarnas berättelser. Efter tematiseringen valde vi att skriva analysen i kronologisk 

ordning för att underlätta för läsaren.  

Enligt Johansson är det i detta stadium, utifrån studiens teoretiska perspektiv, som den mer 

explicita analysen och tolkningen görs.58 Johansson beskriver tre dimensioner i analysen av 

en livsberättelse; de är analytiskt urskiljbara samtidigt som de är sammanflätade: (1) 

innehållsanalysen, (2) analysen av uttrycksmedel/form och (3) analysen av den 

interpersonella dimensionen. Innehållsanalysen besvarar frågor som berättelsens handling, 

vilka händelser som skildras samt vilka utmärkande teman som artikuleras i berättelsen. 

Uttrycksmedel/formanalysen handlar om att svara på frågor som i vilken ordning 

händelserna skildras och om berättelsen är kronologisk, organiserad eller tematisk. 

Analysen av den interpersonella relationen fokuserar på berättelsens funktioner i relation 

till samspelet. Den svarar på frågor som berättelsens situering, relationen mellan deltagare 

och intervjuare. Som tidigare nämnt är dessa dimensioner sammanvävda och Johansson 

menar att dessa dimensioner inte kan analyseras enskilt. Dock kan författaren välja att 

fokusera på en dimension mer djupgående.59  

Etiska reflektioner  

Vi som författare har haft långa diskussioner om huruvida studien ur ett etiskt perspektiv 

var möjlig att utföra eller inte. Efter en hel del reflektion bedömde vi att ämnet var viktigt då 

vi ansåg att syftet med studien, alltså flyktingens perspektiv på migration, saknades i 

debatten kring den så kallade flyktingkrisen. Begreppet flykting tillämpas i studien, vi har 

reflekterat över användandet av ett känsligt begrepp, dock vid en djupare reflektion 

bestämde vi att begreppet bör tillämpas då det är det vedertagna begreppet. Det var en etisk 

utmaning när vi som forskare bad deltagarna att berätta om upplevda erfarenheter av flykt. 
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Delar av informanternas upplevelser var traumatiska vilket i sin tur kan påverkat deras 

utsagor. Som Johansson nämner är mötet mellan intervjuare och deltagare ett socialt 

samspel och forskaren bör därför reflektera över detta möte.60 Intervjuerna utfördes på 

asylboendet som informanterna bor på, detta för att de skulle känna sig bekväma med miljön 

och därmed underlätta samtalet. Under intervjuernas gång upplevde vi att informanterna 

var emotionellt präglade och påverkade av deras erfarenheter. Däremot uppfattade vi dem 

som individer som har blivit starkare på grund av deras upplevda erfarenheter och initiativ. 

Av den anledningen var det centralt för oss som författare att deltagarna inte reproducerades 

till en offergrupp utan en röst i studien. Genom att berätta alla de aktiva val 

intervjudeltagarna gjort under sin flykt till Sverige visar vi hur en flykting är ett offer för 

EU:s migrationspolitik men själva inte är offer då de tagit kontinuerliga rationella och aktiva 

val i sökandet efter trygghet och säkerhet.  

Vetenskapsrådet lyfter fyra huvudkrav när det gäller humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning som har tillämpats i denna studie. Dessa krav är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Inför intervjuerna förbereddes ett informationsbrev 

på både engelska och svenska som sedan skickades ut via e-post till den ansvarige på 

asylboendet som deltagarna bor på (se bilaga 1 och 2). I informationsbrevet framgick det att 

alla medverkande avidentifieras i studien, att deltagandet var frivilligt och att informationen 

som inhämtats enbart skulle användas i studiens syfte. Anledningen till att vi ville poängtera 

att materialet inte skulle presenteras för någon myndighet var för att klargöra att 

deltagarnas medverkande inte skulle påverka deras asylansökan. Då deltagarna inte pratar 

svenska och endast en kunde engelska, diskuterades detta även innan intervjun för att 

förtydliga syftet med studien och hur intervjuerna skulle användas. Innan intervjuerna 

påbörjades påminde vi informanterna att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta eller välja att inte svara på några frågor om de kändes för känslosamma eller om det 

framkallade svåra minnen. I enlighet med konfidentialitetskravet har all empiri som 

transkriberats och behandlats till detta arbete avidentifierats och skyddats med lösenord och 

portabla minneskort. Det var, och är av stor vikt att de berättelser som deltagarna delade 

med sig skyddas och inte exponerades för någon obehörig. Det är även av den anledningen 

vi valde att skydda informanterna genom att använda oss av fingerade namn för deltagarna 

och exkluderat delar av berättelserna.61  

Jan-Paul Brekke och Monica Five Aarset diskuterar specifika etiska frågor som blir aktuella 

när intervjuer utförs med relativt nyanlända flyktingar i sin rapport Why Norway? 

Författarna menar att asylsökande kräver eftertänksamhet som sträcker sig utöver de 

vedertagna forskningsprinciperna. De som inväntar beslut gällande deras asylansökan, 

vilket intervjudeltagarna i denna studie gjorde när intervjuerna utfördes, befinner sig ofta i 
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en svår period, fylld av oro och osäkerhet för framtiden.62 Det är därför viktigt att överväga 

om informanternas deltagande skulle leda till någon skada. Med detta i åtanke var vi noga 

med att förklara för deltagarna att de själva fick välja om de ville delta och att deras 

medverkan inte skulle påverka deras asylansökan. En annan viktigt aspekt som Brekke och 

Aarset lyfter är att studien inte får leda till några obehagliga konsekvenser för den sociala 

gruppen som deltagarna tillhör till följd av deras medverkan i studien. I detta fall var det 

viktigt för oss att fundera över om den sociala gruppen flyktingar kunde komma till skada. 

Studien lyfter individuella personliga berättelser men gör inga generaliseringar rörande 

syriska flyktingar. Det är därför inte troligt att studien kommer leda till något negativt för 

den sociala gruppen.  

Vidare diskuterar Brekke och Aarset när det är mest fördelaktigt att intervjua en 

asylsökande, för båda parter. Det påpekas att ur ett metodologiskt perspektiv, bör intervjun 

ske så fort som möjligt efter flyktingens ankomst till mottagarlandet. Detta för att minnet 

om resan anses vara som starkast då och inte vara påverkade av den tid som spenderats på 

asylboende. Ett motargument lyfts även mot detta då Brekke och Aarset menar att 

nyanlända asylsökande inte bör utsättas för ytterligare påfrestning under denna turbulenta 

tid. Det finns även en tanke om att ifall intervjuerna sker under handläggningstiden kan 

informanten välja att betona vissa saker som kanske inte hade känts lika relevanta efter 

mottagande av beslutet.  

Allmänt menas att berättelsen påverkas av vilket stadie i handläggningen informanten 

befinner sig i. När intervjuerna bör utföras är alltså i sig inte bara en metodologisk fråga 

utan även en etisk sådan.63 Intervjuerna vi utfört skedde innan informanterna visste om de 

skulle få uppehållstillstånd eller inte. Detta kan påverkat deras utsagor och kan sett 

annorlunda ut om vi hade utfört intervjuerna efter att de fått besked om deras asylansökan. 

Det var av medvetna skäl till att vi inte intervjuade flyktingar som precis anlänt till Sverige. 

Detta på grund av att de fortfarande kan vara traumatiserade och som forskare ville vi inte 

utsätta en deltagare för ytterligare påfrestning. Informanterna vi träffade hade visserligen 

varit med om traumatiserande händelser, men vi upplevde att de hade bearbetat de 

händelser de varit med om och ville berätta om deras upplevelser av flykt. 

Presentation av intervjudeltagarna 

Till studien har fem intervjuer utförts med flyktingar från Syrien som har tagit sig till 

Sverige. Åldersspannet på deltagarna är mellan 20-35 år.  

Tarek  

Under sommaren 2015 lämnade Tarek Syrien och anlände till Sverige i september samma 

år. Innan Tarek flydde Syrien levde han tidigare i Damaskus och studerade på universitetet 
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i Homs samtidigt som han arbetade på ett sjukhus. Anledningen till att Tarek valde att fly 

från Syrien var att han inte kunde fortsätta sina studier eller arbete på grund av 

oroligheterna. Han berättar att vägen till Homs kunde plötsligt vara stängd och att det var 

farligt att ta sig till universitetet eller arbetet och senare stängdes institutionerna ner. Från 

Damaskus tog Tarek flyget till Turkiet utan några förhinder och bodde hos en vän i några 

dagar. Genom sin vän fick Tarek kontakt med en smugglare som kunde anordna en 

gummibåt för att ta sig till en av de grekiska öarna. Från ön fortsatte resan med ett fartyg till 

Aten. Nästa land Tarek reste till var Makedonien, dit tog han sig via buss. Efter det tog Tarek 

tåget till Serbien och valde sedan att fortsätta resan till Kroatien, då han hade fått veta att 

gränsen till Ungern var stängd för de som kom från Makedonien. Via Kroatien var det 

möjligt för Tarek att sig till Ungern och senare ta ett annat tåg till Österrike. Från Österrike 

tog Tarek tåget till Tyskland och sedan tåget till Rostock för att sen kunna åka med fartyg till 

Sverige. Vid intervjutillfället väntade Tarek fortfarande på att få göra den första intervjun 

gällande sin ansökan för uppehållstillstånd.  

Miriam  

Miriam lämnade Syrien i juni 2015, hon blev erbjuden ett jobb i Sverige och fick på detta sätt 

ett arbetstillstånd som gjorde att hon kunde ta ett flyg direkt till Sverige. Miriam spenderade 

en månad i Turkiet tills att pappersarbetet var klart och därefter bokade, genom lagliga 

kanaler flygbiljetter till Sverige. Efter ankomsten till Sverige ändrade Miriam sin ansökan 

till asylsökande. Vid intervjutillfället hade Miriam fått uppehållstillstånd, men saknar 

bostad och bor därför kvar på asylboendet. Miriams resa till Sverige skiljer sig från de andra 

deltagarna då hon lyckades få ett arbetstillstånd. Hennes resa blir i studien intressant då den 

visar att alla flyktingar inte tar sig till Sverige irreguljärt. Det är dock viktigt att ha i åtanke 

att detta är ovanligt och att de flesta flyktingar tvingas resa irreguljärt.   

Aron  

Aron är en idrottslärare och likt de övriga deltagarna lämnade han Syrien på grund av 

oroligheterna och kriget. Resan till Sverige tog cirka ett år för honom. Aron tog kontakt med 

smugglare för att ta sig in till Europa via Grekland. Smugglaren tillhandahöll en båt för resan 

över Medelhavet. Aron beskriver att det var en gummibåt på cirka sex meter och att de var 

över fyrtio personer i den under resan över Medelhavet. Aron är den enda av deltagarna som 

inte behövde lämna fingeravtryck i Grekland, däremot blev han och hans pass fotograferade. 

Efter att Aron fick de nödvändiga papperna för att lämna Grekland tog han sig vidare med 

ett skepp till Aten. Från Aten tog han tåget till Makedonien och därefter till Serbien. I Serbien 

kom han i kontakt med ännu en smugglare, som körde honom hela vägen till Tysklands 

gränser genom Österrike. När Aron väl var i Tyskland fick han hjälp av Röda Korset, de gav 

honom mat och kläder. Röda Korset hjälpte även Aron med att köpa tågbiljetter till Sverige. 

Vid intervjutillfället hade Aron befunnit sig i Sverige i nästan sju månader, likt de flesta av 

de andra deltagarna väntar Aron fortfarande på att bli kallad på intervju gällande sin 

asylansökan.  
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Nour  

Nour är en av de två informanter som har haft längst flyktväg till Sverige. Hon studerade på 

universitetet, men händelser som bombningar och avrättningar ledde till att Nour kände en 

fruktan för sitt liv. Enligt Nour var livet i Syrien inte längre hållbart. Hon gjorde tre försök 

innan hon till slut kunde fly från staden al-Hasakah i Syrien till Turkiets gränser i juni 2014 

med sina föräldrar. Nours föräldrar hade fått arbetstillstånd i Sverige, men då Nour vid 

flykttillfället hade hunnit fylla 21 år räknades hon inte längre som ett barn. Hon stannade 

kvar i Turkiet i cirka ett år, under tiden sökte hon asyl på flera europeiska ambassader men 

blev nekad av dem alla. Några månader senare fick Nour kontakt med sina bröder som hade 

lämnat Syrien efter henne. Tillsammans med sina bröder tog hon kontakt med en smugglare 

som anordnade en båtresa, dock var den resan problematisk och Nour fick återvända till 

Turkiet. Den andra gången lyckades Nour och hennes bröder få plats på en turistbåt till 

Grekland genom en annan smugglare. Vidare från Grekland flög hon till Sverige med ett 

look-alike pass som hon hade köpt från en annan smugglare i Grekland. Nour kom till 

Sverige i september 2015 och väntar fortfarande på en första intervju gällande sin 

asylansökan. 

Laila 

Laila lämnade Syrien tillsammans med sin man och sina barn i oktober 2015 och anlände 

till Sverige december 2015.  De tog sig till Libanon med buss och sen vidare till Turkiet på 

ett lastfartyg. Från Turkiet åkte de med en liten överbelastad träbåt över Medelhavet till 

Grekland och sen vidare till Aten med en annan båt. Från Aten gick familjen ombord på en 

buss som väntade på att hjälpa Syrier ta sig vidare till Makedonien. Från Makedonien fick 

de hjälp av Röda Korset att ta sig till Serbien, från Serbien så promenerade familjen till 

Kroatien. Laila berättar att vägen var väldigt svår när man reser med barn då de tvingades 

gå långa sträckor periodvis. Efter Kroatien minns inte Laila vilket land de korsade, men 

säger att efter landet hon inte kommer ihåg, tog de sig till Österrike och sen vidare till 

Tyskland via buss. Från Tyskland tog familjen tåget och sen ett annat tåg för att komma till 

Sverige. Laila och hennes familj hade vid intervjutillfället inte fått reda på något gällande 

deras asylansökan. 
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Analys 

Flykten från Syrien 

Alla fem informanter berättade på olika sätt hur oroligheterna i Syrien var det som fick dem 

att känna sig tvungna att lämna landet. Kriget och inställningen hos olika grupperingar i 

landet gjorde våra informanter osäkra på sin framtid. Osäkerheten kring vem som bombar 

och vem som tagit kontrollen i de olika städerna ledde till en önskan om att finna ett tryggare 

liv i Europa. Samtidigt talar vissa informanter om kärleken till hemmet och att livet var bra 

innan oroligheterna, men att konsekvenserna av kriget lämnat de utan något val. Den 

grundläggande tryggheten i att kunna studera, gå till arbetet eller låta barnen leka på gatan 

hade försvunnit. Informanterna var väl medvetna om faran att ge sig iväg, men menar att 

faran över att stanna kvar var betydligt större.  

Laila: Du ser bombningar och du vet inte ens vem det är som styr, eller vem som 

har tagit över staden, det är problemet. Du oroar dig över dina barn om du stannar 

kvar, men du oroar dig även över dem när du lämnar. Men det viktigaste när att du 

tar dig fram, viktigast är att man letar efter trygghet.   

Informanternas berättelser kan tolkas med hjälp av push-pull modellen. En tydlig push-

faktor i berättelserna är det krig som utspelar sig i Syrien och de konsekvenser som kriget 

lett till. Avsaknaden av trygghet är en av dessa, vilket lett till att informanterna velat söka 

efter ett tryggare hem. Även om informanterna var medvetna om att resan var riskabel valde 

de att migrera då de faktorer som drev dem från Syrien var mer kraftfulla än de som höll 

dem kvar. Kivisto och Faist tar upp de faktorer som Lee nämner är vanliga, såsom fattigdom, 

brist på ekonomiska möjligheter och politiskt förtryck. I Lailas berättelse blir det tydligt att 

den vardagliga tryggheten och framtiden för hennes barn var de faktorer som var starkast 

och gjorde att hon, trots medvetenheten om den farliga resan, valde att migrera.64 Till 

skillnad mot Laila menade Miriam att hon inte vågade ta ”flyktvägen” eftersom hon har 

barn. Med ”flyktvägen” menar Miriam den väg som de flesta flyktingar tar över Medelhavet 

och genom Europa, den vägen som resterande deltagare i studien har gjort. 

Miriam: [...] Vi vågade inte ta ”flyktvägen” eftersom jag har barn. 

Konsekvenserna av kriget och vad de inneburit för individen är centrala i utsagorna. 

Berättelserna är inte kronologiska utan denna avsaknad av trygghet är återkommande i 

intervjuerna och verkar ha påverkat flyktingarna på djupet. Att lämna Syrien var inget större 

problem för de flesta av informanterna. Tarek kunde ta flyget till Turkiet medan Aron tog 

sig till Izmir med hjälp av sin bil då däremot Laila och hennes familj tog bussen till Libanon 

och sen med ett lastfartyg till Turkiet. Miriam och hennes familj tog sig till Turkiet via 

Libanon, de kunde inte ta flyget direkt till Sverige. Under en månads tid fick de stanna i 

Turkiet innan de fick sitt arbetstillstånd och kunde boka flygbiljetter. Dessa fyra deltagare 
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uttryckte inga svårigheter med att ta sig in i Turkiet. Däremot stötte Nour på flera 

motgångar, det var på hennes tredje försök som hon och hennes föräldrar med hjälp av en 

smugglare kunde komma förbi de turkiska gränsvakterna. Något som skiljde Nour från de 

övriga deltagarna var att när hon väl var i Turkiet sökte hon sig till flera europeiska 

ambassader i hopp om att kunna söka asyl till Sverige, dock blev hon nekad asyl av dem alla. 

Nour betonade under intervjun att hon skämdes över sin resa till Sverige.   

Nour: Alltså jag som person, är inte stolt över mig själv, det här går emot mina 

principer om jag ska vara ärlig. Alltså, det är inte fint att lura människor och säga 

att man är någon man inte är, jag tycker inte om att lura andra. Men problemet var 

ju att detta var min sista utväg, jag försökte så många gånger att åka lagligt [...]. 

Nour skäms över hur hon tog sig till Europa, men berättar också utförligt om hur hon 

egentligen ville migrera lagligt. Hopplösheten och känslan av att det inte fanns någon annan 

utväg tvingade Nour till att göra något hon inte ville. Berättelsen vittnar om hur Nour blev 

ett offer för EU:s restriktiva migrationspolitik men att detta inte gjorde Nour som person till 

ett offer då hon gjorde ett aktivt val i att ta hjälp av smugglare och ändå hitta en väg till ett 

tryggare liv med fler möjligheter.   

Som Harding påpekar har flyktingar fått betala ett högt pris efter den moraliska 

omprövningen att ge asyl i de västeuropeiska staterna.65 De flesta lagliga möjligheterna att 

ta sig till de västeuropeiska staterna har tagits bort. På grund av detta tvingas flyktingar bryta 

mot lagen, att använda sig av smugglare och kopplas därmed till kriminalitet. Trots att den 

internationella konventionen gällande flyktingar erkänner att de kan behöva bryta mot lagen 

för att kunna ta sig till trygghet, straffas flyktingar när de kopplas samman med kriminalitet 

och EU:s kamp mot illegal migration.66 Hansen och Hager menar att EU-kommissionen 

bekämpar terrorism, människohandel och illegal migration, det ses som ett hot mot EU:s 

säkerhet. Med andra ord, har migration blivit en fråga om säkerhet och lett till reglerande 

av vem som får migrera.67  

Det farliga Medelhavet 

I liknelse med Jörum Lundgrens studie använde sig de flesta av deltagarna i denna studie, 

även av smugglare och små båtar för att ta sig över Medelhavet.68 Tre av informanterna i 

denna studie tog sig från Turkiet till Grekland med hjälp av gummibåt eller fiskebåt som 

tillhandahölls av smugglare. Även en fjärde, Nour försökte ta sig till Grekland med båt 

tillsammans med sina bröder, kusin och moster. För deras del blev resan avbruten då båten 

tog in mycket vatten eftersom det var för många passagerare ombord. En av flyktingarna 

blev betald av smugglarna för att köra båten, under båtresan talade föraren med smugglarna 

i telefon och sa att båten tog in mycket vatten och fick då rådet av smugglaren att slänga 
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människor överbord. En av Nours bröder knuffade undan föraren när de hörde detta samtal 

och tog över kontrollen av båten och styrde den tillbaka till Turkiet.  

Nour: [...] de (smugglarna) pratar med honom i telefonen och säger att den som 

inte vill vara i båten […] släng dem överbord. När jag och min bror hörde det här 

samtalet […] min hjärna kunde inte ta in det som jag hörde. Hur kan man säga att 

någon ska kasta en människa som om det vore helt normalt.  Nej, alltså situationen 

var hemsk, så jag blev så rädd [...]. När vi kom ungefär halvvägs ut på havet började 

båten att vingla, den klarade inte av tyngden, och vi hade med oss barn och 

småbarn [...]. Situationen var hemsk, något utöver det vanliga. Och vad de 

(passagerarna) än sa till honom vägrade han att vända på båten. Till slut kastade 

sig min bror över honom. 

När Nour berättade för oss om hennes båtresa uppfattade vi det som att hon fortfarande var 

i chock gällande hur smugglarna kunde värdera människoliv såpass lågt. Enligt Nour var det 

viktigare för smugglarna att båten inte blev upptäckt och nådde fram till Grekland än att 

någon skulle drunkna. Berättelsen är inte sammanhängande och vissa händelser 

upprepades under intervjun, troligen för att dessa händelser påverkat Nour djupt. Det är 

tydligt att dessa smugglare främst brydde sig om att tjäna pengar och inte om människoliv. 

Enligt Jörum Lundgren har migrationssmuggling blivit en marknad som i takt med EU:s 

alltmer restriktiva migrationspolitik expanderats. Desto fler hinder som stoppar flyktingar 

från att migrera leder till fler smugglare som ser en möjlighet att tjäna pengar, då flyktingar 

inte har något annat val i dagsläget.69    

Både Tarek och Aron tog sig över Medelhavet med gummibåt efter att de kommit i kontakt 

med smugglare. Lyckligtvis för Tarek upplevde han en förhållandevis säker resa då havet var 

lugnt och det var inga höga vågor som gjorde att det kom in vatten i båten. I både Tareks och 

Arons berättelse förklarar de att motorn dog när de befann sig ute på havet. Tarek var den 

som körde båten, trots att smugglaren hävdade innan resan att det skulle finnas en 

professionell förare. Han och en annan passagerare på båten lagade motorn och efter cirka 

en halvtimme kunde de fortsätta mot Grekland. Hela resan tog ungefär två timmar för Tarek 

och hans sällskap. För Arons del tog det tre timmar innan de fick igång motorn efter att den 

lade av. Under tiden som motorn inte fungerade blev vågorna högre, de var såpass höga att 

det kom in mycket vatten i båten.  

Aron: [...] vi var mitt ute på havet, då dog motorn på båten och vi var mer än tre 

timmar ute på havet utan någon motor, motorn var helt död, vi var helt ensamma 

ute på havet, vi såg absolut ingen ute på havet och vi var helt ensamma, och då blev 

vågorna jättehöga, och när varje våg slog ner kom det jättemycket vatten in i båten. 

Vi blev alla genomblöta och vi hade med oss barn och vi hade med oss familjer, du 

kan inte föreställa dig situationen det var värre än vad du kan föreställa dig. Men 
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efter cirka tre timmar fick vi igång motorn och vi kunde fortsätta vår resa, vi hade 

tur det var ingen som stoppade oss tills vi kom fram till Grekland. 

Tarek: [...] smugglaren sa till oss att det fanns en professionell förare. Vi kom till 

träffpunkten och då berättade de (smugglarna) att det inte fanns någon förare, att 

någon av er får köra båten, så jag körde båten. [...] när vi var mitt ute på havet, det 

var lugnt, inga höga vågor […] då stannade motorn mitt ute på havet så vi stannade 

i ungefär en halvtimme. Vi började fixa motorn, jag och en annan kille, vi fixade 

motorn och fortsatte. Det tog oss ungefär två timmar att korsa havet. 

Aron upprepar att sällskapet var ensamma på havet när motorn lade av. Vår tolkning av att 

han upprepar detta kan vara att en stark känsla uppstod när han insåg detta. Att befinna sig 

ensamma ute på Medelhavet med en motor som inte fungerar utan någon hjälp i sikte, 

samtidigt som han tydligt uppvisar en rädsla för att “bli upptäckt” – av vem vet vi inte – kan 

tyda på en känsla av panik eller hopplöshet.  

Laila är den informant som talar mest om båtresan under intervjun och återkommer till 

händelsen flera gånger. Hon verkar skärrad av upplevelsen och är tacksam över att den är 

förbi. Hon uttrycker i samtalet att båtresan över Medelhavet var den största utmaningen på 

resan till Sverige och hon säger att hon aldrig skulle råda någon annan att ta den vägen.  

Laila: Det fanns en liten hytt som vi satt i, men båten tog in vatten, så vi satt i vatten. 

Båten åkte upp och ned på grund av vågorna, vi var helt förstörda och alla barn 

grät. Den tog in vatten nedifrån men vi visste inte ens vart vattnet kom ifrån [...] 

det var en hemsk situation och vi var så rädda vi trodde inte att det skulle vara på 

det här viset. Jag säger alltid nu till folk att den som har tankar på att ta denna väg, 

gör det inte, ni har fel, helt fel [...]. Men vi tackar Gud, så fort vi klarade av att ta 

oss över havet så blev vi lugna. 

I berättelserna från de fyra informanter som använde sig av smugglare för att ta sig till 

Grekland är den bristande tilliten till smugglaren återkommande. Informanterna blev 

lovade att inte behöva åka med en överfylld båt, att smugglarna skulle ta dem ändå fram till 

kusten och att det var säkra båtar. Laila berättar att de betalade extra för att få åka med en 

säkrare båt, detta gjorde de eftersom de var oroliga för sina barn. Smugglaren hade även 

lovat Laila och hennes familj att han inte skulle ta med för många passagerare, att det skulle 

vara säkert. Detta var en lögn, liknande lögner som de andra informanterna vittnar om.  

Laila: Han sa att allt var helt säkert och att han inte skulle fylla båten med många 

människor, men det stämmer inte det de säger. Vi skulle enligt honom endast vara 

tio personer i båten [...] alltså han sa att allt var säkert [...]. 

Nour: Han sa att båten var i klass med turistbåt, något steg under, men när vi kom 

dit var det en fiskebåt, en båt som knappt skulle klara av tio personer, och vi var 

över fyrtio personer utöver alla väskor.  

I Lailas utförliga berättelse om båtresan går hon in detaljerat på svårigheterna, hon 

beskriver smugglarna som väldigt skräckinjagande. När Laila och hennes familj blev 

eskorterade till kusten hände allting snabbt och hon menar att det var för att smugglarna 
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inte ville riskera att de skulle ta kontakt med polisen och berätta om uppgörelsen. 

Vagabonderna, i detta fall, Laila och hennes familj tvingas vanligtvis röra sig i smyg då deras 

rörlighet är begränsad och utom deras egen kontroll.70  

Även här upprepar Laila händelser när hon berättar. Hon nämner mer än en gång åldern på 

hennes dotter och återkommer under intervjun flera gånger om vad smugglaren utsatte 

dottern för och den rädsla som Laila upplevde vid situationen. Även här vittnar 

informanternas berättelser om hur smugglarna främst brydde sig om att inte bli upptäckta 

och att de inte brydde sig om vad de utsatte människorna för. Informanterna beskriver 

smugglarna som empatilösa och kriminella. Trots deras känslor mot smugglarna tvingas 

informanterna att använda sig av deras hjälp och tjänster för att kunna ta sig till trygghet på 

grund av EU: restriktiva migrationspolitik. 

Laila: [...] de kom fram till oss som om de vore ligister, som en maffia, de skrämde 

upp oss väldigt mycket, och jag har med mig min dotter hon var bara nio månader, 

alltså vi upplevde såna svårigheter, något helt utöver det vanliga. Alltså när vi kom 

fram vid midnatt ringde de till oss och sa att vi skulle resa nu meddetsamma och vi 

var inte beredda på det, de kommer helt plötsligt och tar dig så att du inte ska 

skvallra till polisen [...] han kom ungefär vid halv ett på natten och tog oss till en 

stad som vi inte fick veta namnet på, det var mörkt det fanns inga lampor, vi såg 

ingenting, vi gick genom nåt berg och en skog tills vi kom fram till kusten och jag 

har med mig min dotter som är nio månader och så hade jag även med mig min 

son som är elva och min dotter som är tolv [...]. Men jag var tvungen att få tyst på 

flickan, hon fick inte gråta eller låta och vi ser inte ens framför oss. Jag sa åt dem 

att vi ser inget men han pratade inte arabiska, så han kom fram till mig och tog min 

dotter för att hon inte var tyst och han lade sin hand över hennes mun och jag blev 

så rädd då, jag började gråta jag ville bara få tillbaka henne, och jag ser inget 

framför mig så jag ser inte vart han tar henne. Jag slängde allt som fanns i mina 

händer och ville bara få tag på min dotter och se vart har han tagit henne och han 

har hans hand över hennes mun för att hon ska vara tyst. Absolut ingenting 

stämmer i det de säger till dig, att allt skulle vara säkert och om ni betalar lite extra, 

men inget stämde, det är inte som de säger. 

Vi återgår till Nour och hennes bröder, som avbröt sin resa med en fiskebåt mot Grekland. 

Nour berättar att hon efter deras turbulenta upplevelse inte vågade åka över Medelhvavet 

med en fiskebåt igen. Hon och hennes bröder försökte hitta en smugglare som använde sig 

av turistbåtar istället. Efter ett par misslyckade försök hittade de till slut en smugglare som 

använde en större båt, en så kallad turistbåt. Hon beskriver båten som stor och fin och att 

smugglaren körde långsamt över Medelhavet för att inte dra åt sig uppmärksamhet. Denna 

resväg kostade betydligt mer och kan vara en förklaring till varför det inte var så många 

flyktingar på båten. För att kunna åka med turistbåten uppmanades Nour och hennes bröder 

att gå och köpa “turistkläder”. 
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Nour: […] jag ville inte åka längre. Mina föräldrar ringde och försökte övertala mig 

att försöka igen, att jag inte bara kunde ge upp. Men då sa jag till min bror, om det 

inte är en turistbåt så åker jag inte. […] den som vill åka som turist, det kostar 

väldigt mycket [...]. Min bror försökte övertala mig att våga åka igen, men jag 

vägrade. [...]. Vi pratade med en smugglare som kände någon som använde sig av 

turistbåt, han sa att vi skulle lämna Bodrum och ta oss vidare till Marmaris. Vi åkte 

till Marmaris men även där blev vi lurade, så vi återvände till Bodrum, där hittade 

vi en annan smugglare […]. Han sa till oss att vi skulle gå och köpa shorts och 

turistkläder, så vi åkte och köpte turistkläder och sånt, och dagen efter åkte vi. Vi 

var ungefär tjugosju personer […]. Det var en fin turistbåt, jättefint och jättestort. 

Resan tog cirka fem timmar, båten körde lugnt för att det inte skulle synas att det 

var flyktingar ombord, och till slut gick vi av i Grekland. 

Som Jörum Lundgren påpekar i sin studie ger smugglarna ofta missvisande information. 

Informanterna i denna studie berättar om hur de blivit lovade allt från förare, stora och 

säkra båtar till en säker resa. De uttryckte även en stor oro över att de möjligtvis kunde bli 

lurade av smugglarna och att resan var värre än de kunde ha föreställt sig. Jörum Lundgren 

menar att det är vanligt förekommande att smugglarna lovar flyktingarna säkra båtar och 

att de visar bilder på stora kryssningsfartyg med egna hytter. Senare visade det sig dock vara 

små fiskebåtar som knappt var sjödugliga.71  

Migrationssmugglingen över Medelhavet är enligt Hansen och Hager det område i världen 

där migrationskrisen är mest synlig. I flera år har media rapporterat om och visat bilder på 

fullsatta och kapsejsade flyktingbåtar. Anledningen bakom att flyktingar väljer denna farliga 

väg är till stor del på grund av EU:s alltmer restriktiva migrationspolitik och borttagandet 

av reguljära, säkra vägar.72  

Ankomsten till Grekland 

När informanterna Laila, Aron, Nour och Tarek kom fram till Grekland blev de alla 

registrerade för att få, vad informanterna benämner som de “nödvändiga papperna”. Alla 

utom Aron fick lämna fingeravtryck, däremot blev han fotograferad, vilket också är ett sätt 

att bli registrerad på. Alla utom Tarek nämner att de blev fotograferade, eller att deras pass 

blev fotograferade. Registreringen görs enligt informanterna för att de ska kunna kolla upp 

vem du är och om du gjort något olagligt. Efter registreringen fick informanterna de 

“nödvändiga papperna”, vilket ger dem rätt att vistas i landet en kortare period och låter de 

passera nästa nationsgräns. Vi tolkar det som att dessa papper är en form av ett tillfälligt 

visum, även om informanterna aldrig kallar de för visum. När vi frågade informanterna om 

de blev registrerade när de kom fram till Grekland fick vi svaren; 
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Laila: Ja, […] de tog även kort på oss, på våra ansikten och de gav oss sen ett papper 

för att vi skulle kunna åka med båten, om du inte har pappret får du inte åka med 

båten […].  

Aron: […] vi fick de "nödvändiga papperna" som behövdes för att vi skulle kunna 

ta oss vidare med båt till Aten […]. De fotograferade oss och de som hade pass, fick 

deras pass fotograferade. 

Nour: Ja, de fotograferade oss och vi fick ett papper som sa att vi hade rätt att vara 

i Grekland i sex månader [...] 

Tarek: Ja, men det är en polis undersökning eller något, det är inte för att söka asyl 

där. Men du måste lämna fingeravtryck så de kan kontrollera om det finns något 

på dig. Ja, alla flyktingar gör det. Du måste göra det, du kan inte röra dig där förrän 

du får dessa papper.  

En del av EU:s arbete mot en gemensam asyl- och migrationspolitik är etablerandet av 

databasen Eurodac år 2003. Eurodac fungerar som ett komplement till Dublinkonventionen 

och registrerar alla asylsökande som tagit sig över nationsgränser illegalt. Genom att 

registrera flyktingar med fingeravtryck eller genom att fotografera personen eller dennes 

pass, kan medlemsstaterna kontrollera om den asylsökande har sökt asyl i någon annan 

medlemsstat. Att söka asyl i flera länder inom EU är inte tillåtet och kallas för 

”asylshopping”, det är detta Dublinkonventionen syftar till att motverka.73  

En annan del av EU:s arbete mot illegal invandring består, som tidigare nämnt, av 

Haagprogrammet som är en del av den andra etappen för ett gemensamt europeiskt 

asylsystem. Programmet verkar bland annat för en större kontroll över migrationsströmmar 

på Medelhavet och även hanteringen av den illegala invandringen har fått en viktigare roll.74 

Illegal invandring anses vara ett hot mot EU:s säkerhet, frihet och rättvisa och säkerheten 

har blivit en viktig angelägenhet i Haagprogrammet.75 Då invandring till större del numera 

anses vara ett hot försvårar det för människor som har legitima anledningar att migrera.  

Nour använde sig av en smugglare för att lämna Grekland, smugglaren ordnade så att hon 

kunde ta flyget till Sverige via Turkiet. I jämförelse med de andra informanterna använde 

Nour sig av ett look-alike-pass. Hon uttryckte en rädsla över att åka tillbaka och mellanlanda 

i Turkiet och bli påkommen med ett pass som inte var hennes.  

Nour: [...] sen fortsatte vi mot Aten och där hittade vi en smugglare […] han fixade 

in mig på ett flyg till Sverige. Självklart så mellanlandade planet i Turkiet och 

självklart blev jag jätteorolig och rädd. Jag tänkte, hur ska jag kunna återvända till 

Turkiet igen, jag var så rädd eftersom jag hade varit under en sån lång tid i Turkiet 

så jag var jätterädd när planet mellanlandade i Turkiet, men jag tackar Gud allt 
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gick bra. Jag bytte plan men jag behövde inte gå in i flygplatsen så de kollade inte 

mig. 

Intervjuare: Använde du ditt syriska pass? 

Nour: Nej nej, det var ett förfalskat pass, jag fick det av smugglaren […]. 

Intervjuare: Var det din bild på passet? 

Nour: Nej, det var någon som liknade mig.  

Intervjuare: Vad hände efter att du klev av planet i Sverige? 

Nour: Ingenting hände, jag gick av på flygplatsen och visade passet men ingen 

reagerade. 

Jörum Lundgren menar att för flyktingar som har de ekonomiska resurserna finns det en 

möjlighet att köpa ett look-alike-pass. Denna resehandling består av ett pass eller en ID-

handling där den ursprungliga ägaren liknar den som skall använda det för att kunna ta en 

bekväm flygresa istället för den betydligt svårare resan som de flesta flyktingar gör. I 

liknelse med Jörum Lundgrens studie använde endast en av deltagarna i studien ett look-

alike-pass. Deltagaren i Jörum Lundgrens studie var liksom Nour nervös under resan och 

rädd för att bli upptäckt med att använda ett pass som inte var sitt eget.76 Denna möjlighet 

finns enbart för de som har de ekonomiska resurserna som krävs för att köpa en sådan 

resehandling.  

För att ta sig vidare från Grekland tog Tarek och Laila sig till Makedonien med buss, Aron 

däremot tog tåget istället. Laila berättar att hon och hennes familj fick hjälp av Röda Korset 

med busstransport till ett flyktingläger i Makedonien.  

Laila: Från Aten fortsatte vi till Makedonien med buss, när du kommer till Aten så 

finns det bussar som väntar på dig eftersom vi är syrier. 

Intervjuare: Vem är det som väntar? 

Laila: Det är Röda korset, de säger till dig, gå dit för att boka, så vi gick och bokade 

(plats på bussen) [...] och så kom vi fram till Makedonien, till ett sånt läger där man 

placerar flyktingar [...] 

Intervjuare: Hur såg lägret ut, var det byggnader eller tält? 

Laila: [...] det var både tält och stora byggnader, men det kan ta lång tid där, för att 

det finns många flyktingar där, det fanns jättemånga när vi kom, ja tills de fixar 

dina papper det är jättesvårt för barnen, ja det var svårt och så var det kallt när vi 

kom. 

Tarek: [...] det finns ett läger i Makedonien och de hjälper en att ta tåg till nästa 

land. Vi stannade i lägret i ungefär en timme, de gav folk mat, de kontrollerade 

människor och gav nya papper, vi fick inga nya papper, de sa till oss, ni kan 

fortsätta med detta papper. Vi köpte biljetter och gick på tåget.  
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Något som är återkommande i informanternas berättelser är den hjälp som de fått från 

hjälporganisationen Röda Korset. Vid flera tillfällen berättar informanterna att de blivit 

vägledda av Röda Korset, att det funnits bussar som väntat på dem, att organisationen har 

hjälp dem köpa biljetter för transport, vårdat skadade och även delat ut mat och kläder. 

Laila: Ja de fixade bussar och ibland var det tåg. Så det finns en viss trygghet på 

vägen och mat går att få tag på, de (Röda Korset) står på plats och delar ut mat till 

människor så det finns, men det som är problemet är väntan, ibland fick vi sova 

flera dagar i lägret. Det var såna stora platser som du fick sova i tills de fixade dina 

papper, men vi tackar Gud, så fort vi klarade oss över havet så var vi lugna [...] 

Kivisto och Faist nämner de så kallade mellanliggande hindren som är en del av push-pull 

modellen. Mellanliggande hinder kan bestå av exempelvis avstånd eller fysiska hinder såsom 

stängda gränser. I berättelserna ser vi tecken på dessa och andra former av mellanliggande 

hinder för informanterna. Det långa avståndet från Syrien till Sverige är ett av dessa och 

med hjälp från Röda Korset har detta hindret underlättats. Under den långa resan har mat 

varit ett problem och även detta har hjälporganisationen tillhandahållit. Tack vare 

hjälporganisationen har vissa av dessa mellanliggande hinder förmildrats och hjälpt 

informanterna att ta sig ända fram till Sverige.77  

Vägen genom Serbien och Kroatien 

Vidare från Makedonien tog sig Tarek, Aron och Laila till Serbien. Tarek berättar om hur de 

fick gå av tåget innan gränsen och promenerade in i Serbien. Tack vare Tareks vänner 

hemma i Syrien så visste de att Ungerns gräns var stängd, men att de kunde komma in i 

Ungern via Kroatien.  

Tarek: I varje land, lät de oss gå ut ur tåget eller bussen innan gränserna. […]. Det 

är inte så långt och det är säkert också, där var polis eller armé. Så vi gick över 

gränsen och där fanns det taxichaufförer, och de berättade att vi kan ta er till 

bussarna som tar dig till Kroatien. Vi ville inte gå till Ungern. […]. De sa att gränsen 

var stängd. På vägen får du höra många rykten. Varje timme är det någon som 

ringer dig och säger att den här gränsen är stängd, ta den andra vägen, de ger 

instruktioner. Jag hade vänner som var online i Syrien som kollade nyheterna, 

kollade vilken väg man skulle ta [...] min resa var organiserad, för jag ville inte att 

det som hände andra skulle hända mig. 

När Aron kom fram till den Ungerska gränsen, visade det sig att den var stängd och ingen 

visste när eller om den skulle öppnas. Aron stannade kvar i Serbien i en veckas tid, väntandes 

på att gränsen till Ungern skulle öppnas. Under tiden där kom han i kontakt med flera 

smugglare som erbjöd resor, Aron beskriver det som en människohandel. Eftersom gränsen 

inte öppnades valde Aron att ta hjälp av en smugglare som körde honom till Tysklands gräns 

genom Österrike. I Arons berättelse ser vi en likhet med den migrationssmuggling som sker 
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över Medelhavet. När lagliga vägar stängs öppnar det upp för illegala aktiviteter. Trots att 

det är något som EU arbetar febrilt emot, verkar deras politik leda till en ökning av 

migrationssmuggling.  

Aron: I Serbien fick vi höra om smugglare [...] Det fanns mer än 2 000 människor 

på området, och de alla väntar på att gränsen ska öppnas, de väntar, kanske ska 

gränserna öppnas idag eller imorgon, allt bara för att Ungern inte ska släppa in 

någon [...] Jag väntade i ungefär en vecka i Serbien, tills vi hittade en bil [...] det 

har blivit en människohandel, vem som helst kan komma fram till dig och fråga om 

man vill åka med dem, de säger att de har en bil och att deras kostnad är så här 

mycket, ni kan få skjuts ungefär till Tyskland eller Sverige eller någon annanstans. 

Vi åkte med, bilen var mörk så man såg inte in, och han körde oss hela vägen till 

Tysklands gränser, genom Österrike. 

I Arons berättelse ser vi att stängda gränser inte stoppar migration utan leder till att 

flyktingar vänder sig till smugglare och därmed ökar den riskabla migrationen. När Tarek 

väl var inne i Serbien fanns det bussar som skulle ta dem vidare till Kroatien. Denna buss 

stoppades under resan av polis som tog de till ett läger för att ta fingeravtryck. Tarek ville 

inte lämna fingeravtryck där, han litade inte på polisen. De bestämde sig då att avvika från 

bussen och ta en taxi som körde dem till den Kroatiska gränsen.  

Tarek: Polisen stoppade bussen och tog den till ett läger, de ville ta våra 

fingeravtryck. Vi gick av bussen, jag och tre andra killar som var med mig och vi 

gick över gatan, polisen såg oss inte och vi gick iväg från lägret. Sen hittade vi en 

taxichaufför, som körde oss genom hela Serbien fram till den kroatiska gränsen. 

Intervjuare: Vet du varför de ville ha era fingeravtryck? 

Tarek: De sa att det var för att vi skulle kunna få dessa nödvändiga papper. Men 

jag ville inte lämna några fingeravtryck i något land. Så vi gick iväg från lägret.   

Väl framme vid den kroatiska gränsen promenerade Tarek och hans vänner genom skogen i 

mörkret i cirka en timme tills att de såg en polisbil. Tarek sa till polisen att de kom från 

Syrien och polisen hjälpte dem sedan att korsa gränsen. När de anlände till Kroatien kom de 

till ett läger och där fotograferade de deras pass. Tarek oroade sig över att de kanske ville ha 

hans fingeravtryck, eftersom de tog fingeravtryck på andra i lägret. De svarade att de gjorde 

det för att de ville ha en översikt på människor som har passerat. De fick sedan instruktioner 

om att stanna kvar i lägret tills att de hade anordnat med bussar som skulle ta dem till 

Ungern, då gränsen från Kroatien till Ungern var öppen.  

Dock när bussarna kom uppstod det tumult, människor var oroliga över att gå miste om en 

plats på bussarna. De började trängas och slåss för att komma igenom stängslet för att 

komma fram till bussen. Polisen förlorade kontrollen över situationen och stängde 

grindarna. Tarek förklarar att människor inte lyssnar, de tror att allt som sägs är lögner. Han 

menar att människor inte litar på varandra och att det egentligen är säkrast att inte göra det. 

Det finns människor som promenerar längs med flyktvägen men som själva inte är 
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flyktingar. Tarek har hört rykten om att dessa individer stulit, vilselett, kidnappat och även 

mördat flyktingar. Lyckligtvis har Tarek själv inte upplevt något av detta.  

Tarek: Vi gjorde grupper med femton människor och det var trångt och folk 

började slåss för att komma ut genom stängslet för att ta sig till bussen. Polisen 

kunde inte kontrollera det längre så de stängde grindarna och sa till alla att vänta 

och organisera sig själva och då släpper vi ut er och om ni inte organiserar er inom 

en timme, kommer ingen få passera [...] när han sa det blev folk ännu mer rädda 

och började slåss mer, folk lyssnar inte på dig på vägen [...] vad du än säger till 

dem, även om det är för deras eget bästa så lyssnar de inte [...] ingen litar på 

varandra på vägen [...] det är säkrare om du inte lyssnar på någon på vägen 

eftersom det kan vara tjuvar eller något, folk som inte är flyktingar men som går 

med flyktingar [...] jag hörde massor av saker, de har tagit folk på andra vägar, fel 

vägar och stulit från dem, dödat dem, den här typen av saker, kidnappat dem. 

Medan Aron och Tarek använde sig av transportmedel för att ta sig till Kroatien fick Laila 

och hennes familj promenera genom Serbien fram till Kroatiens gräns.  

Laila: [...] vi promenerade från Serbien till Kroatien vi promenerade i flera timmar, 

ja det var jätte jätte tröttsamt, jag vet inte alltså vi tackar Gud, de finns ju där, de 

står ju där Röda korset, alltså vid gränsen som från Serbien till Kroatien, vid 

gränsen står militären men bara du visar dem det här pappret så låter de dig 

passera, men den som inte har det här pappret får inte gå in i nästa land.  

Laila och de övriga deltagarna nämner flera gånger de ”nödvändiga papperna” som de kallar 

det för och att dessa är en nödvändighet för att kunna ta sig vidare till nästa statsgräns. 

Bauman diskuterar globaliseringens turister och vagabonder, där vagabonderna som tillhör 

det lägre skiktet, är de som är lokalt förbundna och därmed har en begränsad rörlighet 

eftersom de inte är välkomna till de globala mobilas värld. Vi kan tydligt utläsa i 

informanternas berättelser om vilka svårigheter som finns med att vara en flykting från ett 

icke EU-land. Som flykting är din rörelsefrihet ytterst begränsad, om du inte har dessa 

”nödvändiga papper” kan du inte ta dig vidare. Även dina färdmedel är begränsade, en turist 

kan enligt Bauman köpa en flygbiljett och ta flyget dit hen behagar. Medan en vagabond som 

oftast betraktas som illegal reser i smyg och använder sig av farliga vägar för att nå en 

fristad.78 

Genom Ungern, Österrike och Tyskland  

Laila har minnesluckor från resan genom Europa, hon minns inte längre vilka länder hon 

och hennes familj har passerat. Som tidigare nämnt talade Laila mest om båtresan under 

intervjun. Eftersom båtflykten var prövande ansåg hon att resten av vägen genom Europa 

var förhållandevis smärtfri. Johansson menar att den narrativa analysen inte är en 

redovisning av vad som faktiskt hänt, utan det informanten väljer att berätta. Det som 
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informanten minns och vad som påverkat hen mest är i fokus.79 När det gäller Lailas 

berättelse är det tydligt att båtresan gav störst intryck och då gjort att andra händelser delvis 

har glömts bort.  

Intervjuare: Vart fortsatte du till efter Kroatien? 

Laila: Hm, vad hette den? Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte längre ihåg, vi 

passerade så många länder, vi åkte till Serbien och från Serbien till Kroatien, och 

från Kroatien till det där landet jag kommer inte ihåg och sen till Österrike, och sen 

till Tyskland 

Enligt Tarek gick det rykten om hur människor blev behandlade i Ungern. Tarek berättade 

att alla var lite rädda inför ankomsten. När de väl passerade gränsen stod militären och 

väntade på dem, de stod på långa rader längs vägen från gränsen till tågstationen. Tarek och 

de andra flyktingarna fick gå emellan militären hela vägen till tågstationen.  

Tarek: Folk, alla vi var lite rädda på grund av det vi hört om Ungern och hur de 

behandlar människor och hur hårda de är mot människor. Utmed båda sidorna av 

vägen stod militären på rader. Vi gick emellan dessa två raderna, det var en lång 

väg och det var många militärer, vi fortsatte gå tills att vi kom fram till tågstationen, 

där var ett tåg som väntade på oss [...]  

Innan tåget åkte iväg från Ungern kom folk från Röda Korset som gav flyktingarna mat och 

undersökte om någon var skadad. Tåget tog dem till Österrike, där tog Tarek en taxi som 

körde dem vidare till Wiens tågstation. Under hela resan fram till Wien vilade Tarek och 

hans vänner aldrig, de ville bara ta sig framåt till nästa statsgräns. De försökte köpa 

tågbiljetter till Hamburg men blev nekade, de fick bara höra att det inte fanns några biljetter, 

trots att andra kunde köpa biljetter. Vid detta tillfälle var de ensamma på tågstationen, 

varken Röda Korset eller någon annan hjälporganisation fanns på plats. Utan 

organisationerna på plats som tidigare ordnat med biljetter var det omöjligt för Tarek och 

hans vänner att köpa biljetter. Tack vare en civilperson kunde de köpa biljetter till Hamburg. 

När de kom fram till Tysklands gräns fick de än en gång stiga av tåget innan gränsen.  

Tarek: Alla som inte var tyskar eller européer fick gå av tåget och det var en 

kontrollstation vid gränsen och de tog fingeravtryck där. De sa till oss att vänta, ett 

annat tåg skulle komma efter att vi har tagit era fingeravtryck tåget tar er direkt till 

Berlin. Så, vi väntade och vi ville inte lämna våra fingeravtryck och de sa att det var 

bara för den här polisundersökningen, för att se om du har gjort någonting på 

vägen. Vi ville inte göra det, för att i Tyskland finns det inget sådant, antingen 

ansöker du om asyl eller inte. Vi visste att om de tog våra fingeravtryck skulle vi 

behöva stanna där [...] vi hade tur, de sa till oss okej, vi tog inte era fingeravtryck, 

ni måste gå på tåget och ni kan lämna era fingeravtryck i Berlin.  

Tarek och hans vänner gick på tåget som tog dem till Berlin, från tågstationen fanns det 

bussar redo som tog dem till ännu ett läger, men först stannade de till vid en brandstation. 
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Tarek sa till de som arbetade där att han inte ville åka till lägret. De sa till honom att han var 

tvungen att åka dit, men att när han väl kom till lägret kunde han lämna det. Än en gång 

rymmer deltagarnas berättelse ett bevis på att vagabonder inte har egen kontroll över sin 

rörelsefrihet. Tarek och hans vänner sov en natt på brandstationen, han beskriver stationen 

som ett stort garage med sängar uppradade. Dagen efter blev de förflyttade till ett läger nära 

brandstationen, där tog de Tareks och hans väns pass och gav dem ett tält att sova i, där de 

skulle stanna tills de fick ett godkännande att lämna. Det fanns varken elektricitet, värme 

eller vatten i lägret. För att få mat var man tvungen att köa länge och Tarek sa att maten var 

väldigt dålig.  

Tarek och hans vänner sov ingenting under de fyra dagarna de var i lägret eftersom det var 

så kallt i tältet på natten och väldigt varmt på dagen. Tarek och hans vänner kände att 

situationen var ohållbar och att de tvingades att stanna kvar i Tyskland, trots att de ville 

vidare. Tarek fick rådet att stanna kvar i lägret av en vän i Sverige, som varnade honom att 

om de skulle ge sig iväg utan rätt papper skulle de bli tillbakaskickade till Tyskland. Följande 

dag fick Tarek och hans vänner information om att de skulle bege sig till Berlin och där skulle 

de lämna sina fingeravtryck för få tillbaka sina pass. Men eftersom pengarna började ta slut 

så beslöt sig Tarek för att ta sig vidare till Sverige istället, även om han förväntades ta sig till 

Berlin. Tarek var rädd för att bli registrerad i Tyskland och fastna där eller bli tillbakaskickad 

till Grekland. Gruppen tog sig till Rostock med tåg och med hjälp av Röda Korset fick de tag 

på biljetter till en färja som tog dem till Sverige.  

Som Harding påpekar finns det en allmän bild på flyktingen som fattig som däremot inte 

alltid stämmer. Flyktingar är inte nödvändigtvis fattiga innan resan men löper en stor risk 

att bli det under resans gång. Smugglarna tar höga priser på sina tjänster då de vet att 

flyktingar som vänder sig till dem inte har något annat val.80 I Tareks fall började pengarna 

ta slut och då tog han beslutet att inte hämta sitt pass i Berlin eller riskera att fastna i lägret 

och använde de sista pengarna till att ta sig till Sverige. Även Laila uttryckte en rädsla om 

att fastna i Tyskland om hon följde med de som arrangerade bussarna. Laila och hennes 

familj flydde från bussen och polisen när den stannade i Tyskland. De hittade någon som 

talade arabiska och frågade efter vägbeskrivning till tågstationen, där köpte de biljetter 

direkt till Sverige. 

Laila: Vi kom från Österrike till Tyskland, vi kom med buss […] om vi stannar kvar 

med dem så kommer vi bli tvungna att stanna kvar i Tyskland, men vi ville ju 

komma till Sverige, så när bussen stannade så rymde vi ifrån dem, från polisen […] 

I jämförelse med Tarek och Laila, kunde Aron fortsätta sin väg till Sverige utan att behöva 

stanna i Tyskland. Han berättar att när han befann sig i Tyskland fanns det ingen som 

tvingande honom att stanna. I Tareks fall får vi känslan av att myndigheterna försökte hålla 
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kvar honom i landet. Aron åkte tåg och färja den sista biten till Sverige, även han fick hjälp 

av Röda Korset att lösa ut biljetter.  

Drömmen om Sverige  

I intervjuerna framkom det att alla deltagarna ville ta sig till Sverige. Det fanns en generell 

uppfattning att i Sverige kunde de skapa sig ett tryggt liv, delvis genom möjligheten att 

studera och arbeta. Även i Jörum Lundgrens studie hade informanterna en positiv 

uppfattning om Sverige. Sverige framställs som ett land där det är fred, att det finns 

möjlighet till utbildning och att landet styrs på en demokratisk grund med respekt för de 

mänskliga rättigheterna.81  

Aron: Ja, mitt mål från början var att komma till Sverige, för att jag har vänner och 

bekanta här [...] Men det var min dröm att ta mig till Sverige och mina planer var 

att på alla möjliga vis inte bli tillfångatagen, då som jag sa jag har nära och kära 

här. Och det var den största anledningen till att jag valde komma till Sverige, och 

folket här är trevliga [...] Jag är utbildad idrottslärare och vill fördjupa mig i mina 

studier här. 

Tarek: Jag hade läst på om Sverige innan jag lämnade, och det var mitt mål att 

komma hit för att studera och arbeta. Jag vill avsluta mina studier och sen arbeta.  

Intervjuare: Innan du lämnade Syrien, visste du att det var Sverige du ville komma 

till?  

Miriam: Ja, för att vi kom hit med arbetstillstånd. 

De anledningar informanterna lyfter till varför de valde att söka sig till Sverige är tydliga 

pull-faktorer. Enligt Kivisto och Faist kan dessa pull-faktorer se olika ut för olika 

människor.82 I studien blev det dock tydligt att informanterna hade liknande anledningar 

till varför de valt att söka sig till Sverige. För Miriams del var även arbetstillståndet en av 

dessa pull-faktorer. Aron nämner att en av anledningarna till att han ville komma till Sverige 

var på grund av att han har vänner och bekanta i Sverige. Det är vanligt förekommande att 

flyktingar försöker ta sig till länder där de kan ta hjälp av sociala nätverk, även kallat 

exilkontakter enligt Harding. Detta sociala nätverk kan underlätta för flyktingar i sökandet 

efter bostad, arbete eller andra sociala förmåner. På resans väg finns det dock risk att bli 

upptäckt som flykting och då tvingas flyktingen antingen söka asyl i landet hen befinner sig 

i eller bli tillbakaskickad. Önskan om att ta sig till ett land där flyktingen har ett befintligt 

socialt nätverk kan tolkas som ett logiskt val. Dessvärre benämns detta ofta som 

asylshopping av EU och förknippas med något negativt.83 

Deltagarna uttryckte en tacksamhet mot att de har klarat sig hela vägen till Sverige, dock 

talar de om den frustration som den långa väntetiden på asylsamtal innebär. Vid 

                                                     

81 Jörum Lundgren, s. 34 ff. 
82 Kivisto & Faist, s. 34 ff. 
83 Harding, s. 26 f. 
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intervjutillfället har Nour befunnit sig i Sverige i sju månader och väntar fortfarande på sitt 

första asylsamtal, vilket även Aron, Laila och Tarek gör. Miriam är den enda av deltagarna 

som har fått uppehållstillstånd och väntar på att få en egen bostad. Jörum Lundgren menar 

att permanent uppehållstillstånd är en trygghet för flyktingen, det ger en stabil och trygg 

grund för hen att påbörja sitt nya liv i Sverige.84 De som ännu inte fått göra sina första 

intervjuer har ännu inte upplevt denna trygghet och uttrycker en frustration över den långa 

väntan. Oron över att inte veta om de kommer få stanna eller inte har gjort dem rastlösa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

84 Jörum Lundgren, s. 34 ff. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att erhålla djupare kunskaper om flyktingars upplevelser 

och erfarenheter på resan från Syrien till Sverige. Vårt mål var att lyfta flyktingars personliga 

berättelser och tolka dessa i anknytning till EU:s migrationspolitik. Studien har svarat på 

följande frågor: 

 Hur ser flyktingens resa ut från Syrien genom Europa, baserad på dennes 

upplevelser? 

 Hur kan flyktingens upplevelser av påtvingad migration förstås utifrån deras 

livsberättelser? 

 Hur avspeglas EU:s migrationspolitik i flyktingens berättelser? 

För att uppfylla syftet använde vi oss av narrativ metod och gjorde intervjuer med flyktingar 

som kommit till Sverige från Syrien. Resultatet av studien visar att EU:s syn på migration 

och flyktingar får stora konsekvenser för de som flyr från krig och dess konsekvenser. FN:s 

definition av en flykting är en person som flyr på grund av fruktan för förföljelse för hens 

religion, etnicitet, nationalitet eller politiska åskådning. Det blir tydligt i denna studie att 

definitionen är bristfällig då den inte erkänner människor som flyr på grund av 

konsekvenserna av krig.  Informanterna i denna studie har flytt Syrien delvis då de inte har 

kunnat fortsätta med studier eller arbete och vi har haft otaliga diskussioner gällande 

huruvida de räknas som flyktingar eller ekonomiska migranter enligt flyktingdefinitionen. 

Den tidigare forskningen visar på svårigheten att definiera olika former av migration och det 

är även något denna studie vittnar om.  

Flyktingarnas resa från Syrien 

Informanterna berättade att livet i Syrien var bra innan kriget men att framtiden kändes 

osäker. Vår tolkning utifrån deltagarnas berättelser är att om det inte hade varit krig, så hade 

de med största sannolikhet inte lämnat Syrien. I migrationsforskningen talas det om push- 

och pull-faktorer som förklaringar till varför migranter och asylsökande lämnar sina 

hemländer och söker sig till vissa destinationsstater. Push-faktorer utgörs av de anledningar 

som leder till att asylsökande beslutar att lämna sitt hemland. De push-faktorer som är 

synliga i informanternas berättelser är det krig som utspelar sig i Syrien, dess konsekvenser 

och avsaknad av trygghet och säkerhet. Pull-faktorer å andra sidan är de faktorer som gör 

att de söker sig till en specifik stat. De pull-faktorer som blivit tydliga i studien är möjligheten 

till säkerhet och att skapa ett tryggt liv, delvis genom möjligheten att arbeta eller studera.  

Fyra av deltagarna tog den så kallade ”flyktvägen” till Sverige. Flertalet av deltagarna i 

studien har känt sig tvungna att använda sig av irreguljära tillvägagångssätt, exempelvis 

smugglare, under sin resa till Sverige; enbart en av informanterna tog sig till Sverige genom 

arbetstillstånd. Det framkommer i studien att informanterna inte ville använda sig av 

smugglare men att de inte såg några andra alternativ.  Samtliga av informanterna beskriver 
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att det var relativt enkelt att komma i kontakt 

med smugglarnätverk, men oron för att bli lurad eller råka illa ut på andra sätt är 

återkommande. Flertalet uppger att de i förväg varit medvetna om vilka faror resan till 

Europa skulle innebära, men de har inte upplevt sig ha något annat val än att genomföra 

den. Att stanna kvar i Syrien var inte ett alternativ och därmed kände de sig tvungna att göra 

denna farliga resa, trots att de visste på förhand att resan skulle bli svår. Resan över 

Medelhavet, som de flesta korsade med fiske- eller gummibåt var den svåraste delen. Denna 

osäkra resväg har lett till otaliga dödsfall. De informanter vi har träffat har lyckats ta sig till 

Sverige välbehållna trots den riskabla resan. Med detta i åtanke är vi medvetna om att inte 

alla flyktingar överlever den farliga resan till Europa. Den 21 april rapporterade UNHCR att 

hittills i år har 179 552 flyktingar korsat Medelhavet och Egeiska havet för att ta sig till 

Europa och minst 761 personer har försvunnit eller förlorat sina liv och denna siffra ökar 

ständigt. Under den period som denna studie har skrivits har siffran ökat till mer än 2 856 

personer som drunknat eller försvunnit i Medelhavet.85 

Vidare efter Medelhavet har fyra av deltagarna tagit sig igenom Grekland, Makedonien, 

Serbien, Kroatien, Ungern, Österrike och Tyskland för att till slut komma fram till Sverige. 

Resvägen för deltagarna har varierat men de har passerat samma länder. Större delen av 

denna resväg har skett med bussar och tåg men även till fots periodvis. Röda Korset har varit 

en viktig tillgång för flyktingarna under resans gång. Enligt informanterna var resterande 

del av resan förhållandevis enkel i jämförelse med båtresan över Medelhavet. Med detta 

sagt, innebär det inte att resten av resan var enkel. De stötte på flera mellanliggande hinder 

såsom stängda gränser, långa avstånd och myndigheter som tog deras pass eller stoppade 

bussar som transporterade flyktingar. Med hjälp av Röda Korset kunde informanterna klara 

av dessa mellanliggande hinder. Hjälporganisationen har delat ut mat och vatten vid 

gränserna och även assisterat med inköp av biljetter till tåg, färjor och plats på bussar. 

Frågan är om deltagarna i denna studie hade klarat resan till Sverige utan hjälp från Röda 

Korset. Den roll Röda Korset har haft för deltagarna i studien var inte något vi förväntade 

oss utan var något som deltagarna själva lyfte kontinuerligt under intervjuerna.  

Upplevelser av påtvingad migration 

Deltagarna i studien kände som tidigare nämnt att de inte kunde stanna kvar i Syrien, de 

kände sig tvungna att lämna sitt hemland. Denna påtvingade migration försatte deltagarna 

i en svår situation. Som påvisat i analysen trivdes intervjudeltagarna i Syrien men att kriget 

gjorde det omöjligt för dem att stanna kvar och fortsätta sina vardagliga liv. Avbrutna studier 

och inget arbete att gå till, är några av de anledningar som lyftes i intervjuerna som ledde till 

valet att fly från Syrien. Det fanns en önskan hos informanterna om att ta sig till Sverige 

reguljärt men detta visade sig vara nästintill omöjligt. Enda chansen för de flesta av 

                                                     

85 UNHCR, Refugees/Migrant Emergency Response - Mediterranean, (2016), 
www.data.unhcr.org/mediterranean/regional.php (2016-06-14). 

http://www.data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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deltagarna, förutom för Miriam, var att ta hjälp av smugglare och att ta sig igenom Europa 

på egen hand. Att ta sig till Sverige blev relativt enkelt för Miriam med hjälp av 

arbetstillstånd som gav henne möjligheten att köpa flygbiljett direkt till Sverige. För de 

övriga deltagarna blev smugglarna deras enda val i sitt sökande efter trygghet och säkerhet. 

Att ta kontakt med smugglare visade sig vara relativt enkelt, däremot uttryckte deltagarna 

en stor oro över att lägga sina egna och sina barns liv i deras händer.  

Något som är återkommande i deltagarnas berättelser är hur lite smugglarna brydde sig om 

deltagarnas eller andra flyktingars säkerhet, det viktigaste var att tjäna pengar. Då flyktingar 

är beroende av dessa smugglare behöver de inte ta hänsyn till människors säkerhet då deras 

båtresor oftast är flyktingarnas enda väg till Europa. I liknelse med den tidigare forskningen 

har vi sett att desto fler gränser som stängs och att de reguljära vägarna för flyktingar har 

tagits bort leder till en ökning av migrationssmuggling. Aron berättade att när Ungerns 

gräns var stängd utvecklades en människohandel och att flera olika smugglare erbjöd resor 

in i Ungern. Att stänga gränser leder således först och främst till en ökad 

migrationssmuggling.   

EU:s migrationspolitik och hur denna avspeglats i berättelserna 

När det gäller EU har migration blivit en fråga om säkerhet och regleringen av migration har 

blivit en viktig fråga. Skapandet av den inre marknaden och fri rörlighet för EU medborgare 

har lett till att de yttre gränserna förstärkts och därmed gjort det svårare för människor att 

ta sig in i medlemsstaterna. EU:s reglering av migration har blivit extern på flera sätt och 

lett till en ökning av migrationssmuggling. Anledningen till att människor riskerar sina liv 

på dessa farliga båtturer är avsaknaden av reguljära möjligheter för flyktingar att resa in i 

EU. På grund av visumkrav och direktivet som gör icke statliga aktörer betalningsskyldiga 

om de transporterar, vad EU kallar, icke behöriga invandrare kan numera en flykting inte 

köpa en flygbiljett direkt till Stockholm utan tvingas riskera sitt liv på Medelhavet.  

EU:s direktiv har därmed begränsat flyktingarnas rörlighet, vilket visar på att en flyktings 

rörlighet oftast är bortom egen kontroll och vilja. EU har försvårat för flyktingar att använda 

sig av säkrare transportmedel som exempelvis flyg, vilket i sin tur har lett till att en flyktings 

rörlighet oftast sker i smyg, något som EU har valt att benämna som illegal eller irreguljär 

migration. Att flyktingar ses som kriminella är en följd av de regler och direktiv som EU har 

fastställt, vilka indirekt tvingar flyktingar att använda sig av smugglare.  

Begreppet Fästning Europa känns fortfarande relevant då diskussionen handlar om 

säkerheten inom EU, gentemot de som försöker ta sig in i EU. Individens säkerhet ställs 

emot den kollektiva säkerheten. Flyktingarna i denna studie sökte efter en tryggare och 

säkrare framtid, borde inte det vara alla människors rätt? Så länge EU arbetar emot, så 

kallad oönskad invandring, kommer det alltid finnas migrationssmuggling. Skulle det 

istället upprättas reguljära vägar eller andra sätt att söka asyl inom EU i sitt hemland skulle 

det troligen inte vara någon som riskerade sitt eller sina barns liv ute på Medelhavet. Att EU 

ska välja vilka människor som är tillräckligt ”bra” för att få leva och arbeta i EU, vilka som 
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är önskade migranter och vilka som ovälkomna öppnar upp för en ny dimension av 

ojämlikhet.  

I försöket att upprätthålla EU-medborgares möjlighet till fri rörlighet gentemot asylsökande 

och migranter reglerar Dublinförordningen tillvägagångssättet för asylsökande. Det främsta 

syftet med Dublinförordningen är som tidigare nämnts, att asyl ska sökas i det land som den 

asylsökande först anländer till. Tillsammans med EU:s avsaknad av reguljära vägar in i EU 

har de flesta flyktingar lämnats med en möjlig väg, den farliga resan över Medelhavet. Detta 

har medfört enorma risker för flyktingar och ett extremt tryck mot länder som exempelvis 

Grekland. Följden av detta är att länder som Grekland har ett intresse av att dessa 

människor inte ska kunna ta sig dit, eller medvetet undvika det som destinations- eller 

genomfartsland. Här ställs således staters intresse mot mänskliga rättigheter.  

Det går att utläsa i informanternas berättelser att individers säkerhet undermineras av EU:s 

migrationspolitik, som främst gynnar medlemsstaternas säkerhet. Den fria rörligheten för 

EU:s medborgare anses vara viktig, men borttagandet av interna nationsgränser förutsätter 

att EU tillhandahåller gränsbevakning. Detta har i praktiken inneburit att de som är utanför 

som är i störst behov av skydd, har sett sina möjligheter minimeras till irreguljära vägar. 

Vilket utsätter dem för ännu större fara. Dublinförordningen behöver utvecklas då den 

skapar ett tryck på länder som ligger längs med EU:s yttre gränser.  

Mot bakgrund av denna studie anser vi att flyktingar borde ha rätten att välja vilket land hen 

vill söka asyl i, att söka sig till ett land där bekanta redan befinner sig tror vi kan underlätta 

integrationen. I informanternas berättelser nämns det att valet att söka sig till Sverige 

grundades på att personen ifråga har ett redan befintligt nätverk i landet och kan genom 

detta få hjälp med exempelvis bostad eller arbete.  

Slutsatsen efter denna studie är att reguljära vägar in till EU behöver upprättas och att 

flyktingar bör kunna söka asyl i deras ursprungsländer, så att inga fler flyktingar behöver 

riskera sina liv på de irreguljära vägarna, den så kallade flyktvägen. Studien kan tänkas vara 

användbar som tidigare forskning till mer djupgående forskning kring EU:s 

migrationspolitik och dess konsekvenser för flyktingar. Vi anser även att flyktingens 

perspektiv behöver breddas i den akademiska världen. Trots att det är en mycket omtalad 

grupp inom media och politik lyfts sällan flyktingens berättelse. Flyktingar framställs ofta i 

siffror eller som grupp men med denna studie vill vi poängtera att varje flykting bär på 

personliga upplevelser, vilka är av värde för oss alla. 
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Bilaga 1  

Information gällande intervju om migration till Europa 

En studie kommer att utföras av två studenter på Linköpings universitet, Campus 

Norrköping som läser sjätte terminen på programmet Samhälls- och kulturanalys. Vi 

arbetar för tillfället med vår kandidatuppsats som kommer belysa upplevelsen av flyktingars 

migration till ett EU-land. Vi söker personer som kan tänka sig att delta i enskilda intervjuer 

där vi kommer ställa frågor kring upplevelsen av att migrera och vilken framtid hen önskar 

sig i bosättningslandet. Anledningen till varför vi gör denna uppsats är att vi anser att varje 

person som har migrerat är en unik individ som bär på personliga upplevelser.  

 

Medverkande i studien kommer att avidentifieras, vilket innebär att namn, ort eller 

personlig information inte kommer publiceras. Materialet vi samlar in kommer enbart 

användas av oss och vår handledare för studien. Detta innebär att vi inte kommer att föra 

materialet vidare till någon myndighet. Ditt deltagande i studien är frivilligt och skulle du 

vilja medverka har du möjlighet att avbryta när du vill utan anledning, det är även din rätt 

att avstå från att svara på vissa frågor utan att behöva ge en anledning.  

 

Är du intresserad av att delta? Kontakta: 

 

Sofie Ekberg 

E-post: sofek278@student.liu.se 

 

Maria Habib Davidsson 

E-post: marda601@student.liu.se 

 

Handledare: Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid REMESO, Linköpings Universitet. 

E-post: peo.hansen.@liu.se 

 

 

 

 

 

mailto:sofek278@student.liu.se
mailto:marda601@student.liu.se
mailto:peo.hansen.@liu.se
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Bilaga 2   

Information regarding interview on migration to Europe 

A study will be carried out by two students at Linköping´s University, who are currently 

studying the last semester of the bachelor program, Social and Cultural Analysis. We are 

currently working on our bachelor thesis which will highlight refugee’s experiences of 

migrating to EU member states. We are searching for individuals who are willing to 

participate in individual interviews in which we will ask questions about your experiences of 

migration and your wishes and plans for the future in your current country of residence. The 

reason why we are doing this study is that we believe that every person who has migrated is 

a unique individual who carries personal experiences. 

Participants in the study will be made anonymous, which means that your name will be 

altered and personal information will not be published. Anyone who reads this study, will 

not be able to know who the participants are. The material we collect will only be used by us 

and our supervisor, Peo Hansen. This means that the collected material will not be shared 

with any authorities. 

Your participation in the study is voluntary and if you would like to participate, you have the 

option to cancel your participation when you want, without reason. If you do not wish to 

answer one or more of our questions it is your right to say so, and choose which questions 

you would like to discuss. 

 

Are you interested in participating? Please contact, 

Sofie Ekberg 

Email: sofek278@student.liu.se 

 

Maria Habib Davidsson 

Email: marda601@student.liu.se 

 

Supervisor: Peo Hansen, Professor of Political Science at REMESO, Linköping University. 

Email: peo.hansen.@liu.se 

 

mailto:sofek278@student.liu.se
mailto:marda601@student.liu.se
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