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Abstract

Denna studie syftar till att undersöka hur personer som sökt asyl tillsammans med sina
familjer har upplevt sin livssituation i väntan på uppehållstillstånd, där fokuset läggs på
barnfamiljer. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod och resultatet analyseras med
hjälp av en innehållsanalys. Empirin är framtagen genom semistrukturerade intervjuer med
män och kvinnor som sökte asyl i Sverige under den så kallade flyktingkrisen. Studiens
teoretiska ramverk utgörs av teorin om känsla av sammanhang samt utgår från teoretiska
begreppen liminalitet och resiliens. Resultatet visar att personer som söker asyl tillsammans
med barn i familjen kan stå inför en rad olika påfrestningar under vänteperioden; nämligen
ekonomiska svårigheter, otrygga boendeförhållanden, ovisshet inför framtiden och en
dubbel orosbörda. Den ovissa framtiden gör det svårare att uppleva nuet som begripligt
och hanterbart när man inte vet om man kommer få stanna i landet eller inte. Oron om
barnets framtid och tankar om hur ett avslag kan påverka barnets liv präglar tillvaron i
väntan. Men samtidigt är det barnen och familjen som ökar motivationen att fortsätta hålla
ut. Studien lyfter också på vilket sätt det var möjligt för asylsökande att hantera sin
situation. Resultatet visar att intervjupersoner har använt sig av olika resiliensstrategier och
resurser för att känna sammanhang i sin tillvaro. Studien kommer slutligen fram till att en
lång asylprocess påverkar asylsökande barnfamiljer på flera olika plan och för att individer i
dessa familjer ska känna sig kunna hantera sin situation bör man satsa på att förstärka deras
känsla av sammanhang.

Nyckelord: Asylsökande barnfamiljer, asylprocess, uppehållstillstånd, kvalitativ
innehållsanalys, KASAM.

Keywords: Asylum seeking families with children, asylum process, residence permit,
qualitative content analysis, sense of  coherence
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INLEDNING

Omkring 65 miljoner människor i världen har befunnit sig på flykt de senaste åren, vilket är en
historiskt hög siffra. Ungefär sex procent befinner sig i Europa, vilket motsvarar ungefär fyra
miljoner människor (Tinghög et al, 2016). År 2015 inträffade den största flyktingkrisen i Europa
sedan andra världskriget. Under det året sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige (SOU
2017:12). Många asylsökande hamnade i långa väntetider, från månader till flera år, för att få
besked från migrationsverket på sin asylansökan. Även om det gjordes ett avtal mellan
mottagarländer att korta ner på behandlingstiden på asylansökan (SOU 1988:2), ledde
komplicerade ärende tillsammans med önskan om att skydda sökandes rätt till rättvis behandling
till långvarig ärendehantering (Brekke, 2010). I januari 2017 hade 50 595 personer ännu inte fått
beslut i asylfrågan (Migrationsverket, 2016; SOU 2017:12). Skälen till flykten varierar från familj
till familj, men för de flesta var krig, ekonomiska svårigheter och politisk förföljelse anledning till
flykten (Migrationsverket, 2016). Väntan på asyl innebar för dessa familjer en ovisshet om
framtiden, en beroendesituation i ett främmande samhälle och en svår boendesituation (Brekke,
2010).

Att ha barn i familjen kan göra situationen mer svårhanterlig då man ställs inför andra typer av
utmaningar jämfört med andra flyktinggrupper. Flyktingföräldrar oroar sig inte bara över sin egen
situation, utan även om vad ovissheten för framtiden innebär för deras barn samt de
begränsningar de ställs inför innan asylbeslutet. Då deras ärende slussas genom systemet under
obestämd tid blir planering av ett liv eller framtid nästan omöjlig, vilket har en stor effekt på hur
familjer upplever sin tid i väntan på uppehållstillstånd (Brekke, 2010).

Asylsökande familjer är en stor målgrupp inom det sociala arbetets praktik och insatser för denna
grupp kommer från det sociala arbetets olika delar. Kunskap om deras upplevelser av
asylprocessen är dock bristfällig (Ottosson et al, 2017; Svensson, 2017). Mot bakgrund av detta
har denna studie för ambition att undersöka hur personer, som tillsammans med sina familjer
sökte asyl under flyktingkrisen, beskriver sina upplevelser av tiden i väntan på asylbeslut. Fokuset
i studien läggs på familjer med barn. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till förbättrade
villkor i asylprocessens väntrum och ge en fördjupad förståelse för asylsökande barnfamiljers
situation i väntan på uppehållstillstånd.

Bakgrund
Asylprocessen
Den som söker asyl eller skydd i Sverige får vanligtvis lämna in sin ansökan om asyl på en av
migrationsverkets ansökningsenheter eller hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige.
Har man ingen möjlighet att ta sig till Sverige, ska man vända sig till UNHCR eller en svensk
ambassad i det egna landet (Migrationsverket, 2021). Migrationsverket är den myndighet som av
staten har fått ett omfattande ansvar att ta emot flyktingar. Ansvaret för mottagandet innebär att
människor på flykt som anländer till Sverige och söker asyl registreras, får möjlighet att bo på en
förläggning och möjlighet till ekonomiskt bistånd. Migrationsverket beslutar även om ersättningar
till kommuner och de offentliga biträden som tagit emot asylsökande. Andra ansvar är att verka
för att bevilja uppehållstillstånd, återvändande, medborgarskap och återvandring beroende på
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vilken respons man får efter beslutet (SOU 2017:12, s. 43, 113). Vanligtvis när beslutet görs att
bevilja en asylsökande rätten att stanna i Sverige, får personen eller familjen antingen ett
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ger en
asylsökande rätt att resa in i och vistas i Sverige under den tid som anges i tillståndet. Däremot
ger det inte rätten att arbeta i Sverige, om inte tillståndet är förenat med ett arbetstillstånd. Ett
permanent uppehållstillstånd ger asylsökande rätt att resa in, uppehålla sig och även arbeta i
Sverige under obegränsad tid (SOU 2017:12, s.57).

För att beviljas uppehållstillstånd som flykting ska man ha välgrundade skäl som att vara rädd för
förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning
eller tillhörighet till viss samhällsgrupp och inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna
sig av detta lands skydd (Migrationsverket, 2021). Det bör även noteras att sedan 20 juli 2016
började lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige gälla. Även om lagen trädde i kraft 2016 ska den som huvudregel tillämpas vid
asylprövning för de människor som flydde till Sverige under 2015. Lagen innebär bland annat
begränsade möjligheter till familjeåterförening och skärpta försörjningskrav (SOU 2017:12, s. 57).
Om den asylsökande får avslag, har denne rätt att få sin ansökan omprövad genom ett skriftligt
överklagande till migrationsverket. Myndigheten går igenom överklagande och om de inte finner
anledning att ändra beslutet skickas överklagandet vidare till migrationsverkets domstol som
prövar överklagandet. Har avslagsbeslut vunnit laga kraft, verkställs den enligt bestämmelserna i
utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97), enligt SOU (2017:12, s. 118).

Mottagandet under flyktingkrisen 2015
Innan flyktingkrisen 2015 hade migrationsverket redan ett ansträngt läge, då
handläggningstiderna i asylprövningen ökade under de senaste åren (SOU 2017:12, s. 18). Under
2013 var den genomsnittliga tiden från ansökan om asyl till utredning 49 dagar. År 2015 ökade
den genomsnittliga tiden från ansökan till utredning till 152 dagar; detta för att migrationsverket
tidigare hade balanser med ärenden som gällde dem som sökt asyl under 2014. Migrationsverket
brast i form av tillräckliga resurser för att ta emot alla asylansökningar, vilket innebär att
nyanlända, inkluderade barnfamiljer, fick vänta längre perioder i tillfälliga evakueringsboenden
(ibid, s.127ff). För att lösa detta fick migrationsverket rekrytera flera medarbetare samt förenkla
ansökningsförfaranden. Individuella samtal angående asylprocessen prioriterades ned och kvinnor
(även kvinnor som kom med en make) fick inte informationen på samma villkor som män (ibid,
s. 136, 384).

I slutet av november 2015 uppgav migrationsverket att de trots ansträngningar att hitta boende
eller åtminstone tak över huvudet till alla inte lyckades med det. Människor fick sova utomhus
eller ordna ett eget boende, men barn och barnfamiljer prioriterades när det gällde lediga platser i
boende systemet (SOU 2017:12, s. 111). Det civila samhället hade en viktig roll under den tiden
då de gett stöd till Migrationsverket genom att sköta olika delar av dess arbete, såsom mottagande
av asylsökande och organisering av aktiviteter och sysselsättning riktat till asylsökande (ibid, s.396,
472).

Migrationsverket hade också ett ansvar att erbjuda samtal till barn, både ensamkommande barn
och barn i familjer (Utlänningslagen 2005:716, 1 kap 11§). Barn i familj kan ha egna asylskäl och

6



Karungi & Nurmalinova

det är därför viktigt att barnen får information om sina rättigheter. När ansökningsamtal
prioriterades ned fick barnen i familj i stort sett ingen individuell information och de träffade
överhuvudtaget inte någon handläggare på mottagningsenheten (SOU 2017:12, s. 384). Av
utredning framgick att bristen på information ledde till känslor av frustration, oro och rädsla hos
barn, vilket även var starkt sammankopplat med barnens mående såväl psykiskt som fysiskt (ibid,
s. 485).

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att studera hur personer, som tillsammans med sina familjer sökt asyl
i Sverige under den stora flyktingvågen i 2014-2015, har upplevt sin livssituation i väntan på
asylbeslut.

För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågeställningar:

● Hur beskriver intervjupersonerna sin och sin familjs livssituation under tiden i väntan på
uppehållstillstånd?

● Hur kan vi förstå upplevelsen av att söka asyl tillsammans med barn och hur har det
påverkat intervjupersonernas känsla av sammanhang?

Avgränsningar
Denna uppsats har tillkommit på uppdrag av Rädda Barnen i Uppsala som intresserar sig för en
uppföljningsstudie om asylsökande barnfamiljers upplevelser och erfarenheter från asylprocessen
under tidsperioden 2014–2015. Studiens forskningsfråga har således formulerats med
utgångspunkt i Rädda Barnens uppdragsbeskrivning, vilket inneburit en del avgränsningar för
uppsatsen vad gäller val av metod och urval. Det centrala i uppdragsbeskrivningen har varit att
undersöka barnfamiljers upplevelser av asylprocessen under en specifik tidsperiod vilket
motiverat formuleringen av urvalskriterier för deltagandet i studien. Detta motiverar även valet av
forskningsmetoden.

Centrala begrepp
Nedan redogörs för några centrala begrepp för denna studie:

Asylsökande – betecknar utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men
som ännu inte fått svar på sin asylansökan från migrationsverket (Tinghög et al, 2016, s.10).

Flykting – enligt Tinghög et al (2016, s.10) finns det ingen konsensus kring hur ordet flykting
bör användas. Ibland har ordet en strikt juridisk betydelse där endast personer som beviljats
uppehållstillstånd eller skydd i enlighet med Genevekonventionen innefattas. I denna uppsats
syftar begreppet flykting på personer som flydde från sina hemländer för att söka skydd i Sverige.

Asylprocess – enligt SOU (2017: 12, s.113) betyder ordet asylprocessen den tiden då asylsökande
mottas av migrationsverket tills personen fått tillståndet att bo kvar i landet. Med andra ord är det
den tidens upplevelser i väntan på asylbeslut som vi intresserar oss av i uppsatsen.
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Asylbeslut – syftar till beslut om uppehållstillstånd eller avslag.

Uppehållstillstånd – kan vara tidsbegränsat eller permanent. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
ger en utlänning rätt att resa in i och vistas i Sverige under den tid som anges i tillståndet. Ett
permanent uppehållstillstånd ger utlänningen rätt att resa in, uppehålla sig och även arbeta i
Sverige under obegränsad tid.

Disposition

Utöver inledningen är uppsatsen indelad i sex kapitel. Fortsättningsvis följer ett kapitel som
redogör för studiens forskningsöversikt. Kapitlet består av tre underrubriker och avslutas med en
reflektion kring forskningsöversikten. Därefter följer ett kapitel om studiens teoretiska
utgångspunkter, som består av KASAM och de teoretiska begreppen liminalitet och resiliens.
Vidare följer metodkapitel vilket redogör för uppsatsens valda metod, forskningsansats, urval,
genomförande och analysmetod. Kapitlet behandlar även reflektioner kring uppsatsens
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt etiska och metodologiska överväganden.
Därefter presenteras ett resultatkapitel som redogör för uppsatsens empiriska fynd. Kapitlet
inleds med en kort presentation av intervjupersoner. Vidare följer redogörelse av tre huvudteman
som i sin tur är indelade i flera underrubriker. Det femte kapitlet presenterar en analys av
resultatet med utgångspunkt i teori. Slutligen följer ett diskussionskapitel där det analyserade
resultatet sammanställs i relation till studiens syfte och frågeställningar samt diskuteras i ljuset av
tidigare forskning. Kapitlet innefattar även en teori- och metoddiskussion och avslutas med
reflektioner av studiens relevans för socialt arbete samt förslag till framtida forskning.

FORSKNINGSÖVERSIKT

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitlet inleds med en
redogörelse av sökprocessen som följs av en genomgång av tidigare forskning om asylsökandes
villkor och livssituation. För att skapa en övergripande bild av forskningsfältet har tidigare
forsknings resultat sammanställts och delats upp i tre teman som presenteras i följande
underrubriker: Integration, Livskvalitet och Barnets situation. Kapitlet avslutas med våra reflektioner
kring forskningsöversikten och positionering av vår egen studie i forskningsfältet.

Sökprocess
Sökprocessen inleds på Uppsala universitetsbibliotekets sökfunktion där vi använde
kombinationer av sökord som asylprocess, flykting, asylsökande, invandrare, integration,
migrationsverket, hälso- och sjukvård, skola och flyktingfamiljer med avgränsning för
peer-reviewed artiklar. Detta har resulterat i en lagom stor mängd träffar, men mycket bedömdes
inte vara relevant till vår forskningsfråga.

Vi fortsatte sedan med engelska sökord: asylum seeker*, asylum seeking process, asylum seeking
children, asylum seeking families, refugee*, migrant* och integration. Dessa sökord har vidare
kombinerats med ord som migration board, school och health. Utifrån relevanta träffar sökte vi
oss vidare med kedjesökning utifrån artiklarnas referenslistor.
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Integration
Under denna rubrik kommer det presenteras både svensk och internationell forskning vad gäller
integrationsprocesser av asylsökande samt nyanlända som de kallas i de flesta studier. Frågorna
om integration som diskuteras i dessa studier inkluderar sociala aspekter, hälso- och sjukvård,
arbetsmarknad, språket, hur både svenska och internationella myndigheter organiserar
integrationsprocessen och mycket mer (Björnberg, 2011; Hugelius, Semrau, & Holmefur, 2020;
Ekblad, Abazari & Eriksson, 1999; Sandström, 2020).

Inom svensk forskning har Ekblad et al. (1999) gjort en kvalitativ intervjustudie där de
undersöker hur livskvalitet uttrycks och uppfattas av flyktingpatienter av iransk härkomst jämfört
med svenska patienter som söker sjukvård. De intervjuade iranska patienterna upplevde hälsa
annorlunda i jämförelse med svenska patienter. Ekblad et al. (s. 336) menar att iranska patienter
uttryckte behovet för god hälsa och att vara ekonomiskt oberoende med ett jobb samt att
accepteras av det svenska samhället. I en liknande svensk studie visar Hugelius et al. (2020, s. 9)
på asylsökandes behov av att ha daglig sysselsättning som ett viktigt steg för välbefinnandet.

I en kvalitativ studie undersöker Björnberg (2011) hur asylsökande barnfamiljer i Sverige upplever
den sociala aspekten av asylprocessen. Utifrån begreppet socialt kapital, resiliens, socialt förtroende och
sociala relationer resonerar Björnberg (ibid, s. 2) att socialt nätverk är en viktig resurs för både barn
och vuxna vad gäller att motstå hälsoproblem. Resiliens för de flesta respondenter i Björnbergs
studie verkar inhämtas från den egna familjen. För att att upprätta en social interaktion måste
man känna ett förtroende för de normer och regler som råder i samhället, enligt författaren. I
allmänhet innebär detta att man intar en så kallad “wait-and-see strategy” (ibid, s.7). Björnberg
skriver också att familjernas förmåga att bygga socialt kapital begränsas både av landets sociala
och juridiska omständigheter och sin egen position i värdsamhället. Misstro till föräldrar och barn
såväl som skam över sin status som asylsökande, boendesituation och begränsad ekonomi i
asyltiden är några faktorer som påverkar familjernas möjligheter till att stärka sitt sociala nätverk
och bygga relationer. I stället väljer familjer att undvika kontakt med andra, något som i studien
beskrivs som en resiliensstrategi (ibid, s. 8).

Att kunna förlita sig på sin egen familj som ett sätt att klara av svårigheter och ensamhet lyfts
även i en brittisk studie. Phillimore (2011) beskriver asylsökandes upplevelser av ensamhet i det
nya landet. Han beskriver att många av respondenterna inte känner sig som en del av samhället.
Den viktigaste källan till hjälp var deras egna kamrater (ibid, s. 14). Utifrån ackulturationsteori
visar Phillimore hur en rad grupp och individuella erfarenheter relaterade till flyktingars
ursprungsland samt värdlandet påverkar ackulturationsstrategier som antagits av olika flyktingar.
Exempelvis visar studien att de flyktingar som har kunnat få jobb bättre kunde integreras än de
som inte hade jobb (ibid, s. 12). Phillimore lyfter även asylsökandes motivation till att integrera sig
och påpekar en rad faktorer som upplevs som hinder till integration. Det handlar om sådana
faktorer som språkliga barriärer, kulturella skillnader, långa väntetider samt begränsad tillgång till
arbete och utbildning (ibid, s. 584ff). Även oro och ovisshet angående asylansökan och framtiden
påverkar viljan att integreras. I övrigt beskriver Phillimore, i likhet till Björnberg (2011), att dessa
personer uttrycker känslor av skam om sin status som asylsökande. Vidare skriver Phillimore
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(2011, s. 538f) att asylsökande uppfattar sin situation som att de lever i ett slags pausläge eller
limbo, samt utan möjligheter att planera sin framtid.

Vad gäller hur svenska och internationella myndigheter organiserar integrationspolitik, läggs
generellt mycket fokus på flyktingar eller asylsökande (Breidahl, 2017). I en komparativ studie
lyfter Breidahl (s. 13) att de skandinaviska välfärdsstaterna skiljer sig åt på ett antal punkter
gällande invandringskontroll, integrationspolitik samt syn på medborgarskap. Författaren påpekar
dock några likheter och menar länderna har ett fokus på aktivering av nyanlända invandrare
genom aktivt deltagande i utbildning, arbetsmarknaden eller språkkurser.

Liksom flera andra studier, påpekar Sandström (2020) i sin doktorsavhandling att arbete anses
som en viktig faktor i integration av nyanlända. Sandström menar att det är genom arbete som
man får inträde till ett samhälle och ses som en del av det. I ett försök att definiera målen med
integration landar Sandström i att det handlar om deltagande och tillhörighet i det nya samhället
(ibid, s. 226). Att inte få eller kunna arbeta upplevs således som ett stort hinder när det gäller
integration både för asylsökande såväl som övriga nyanlända. Sandström beskriver att arbete
innebär för många nyanlända en plats att träffa nya människor och bygga sitt sociala nätverk
(ibid, s. 227).

Livskvalitet
Livskvalitet eller Quality of Life är ett förekommande tema i fältet som lyfts fram i flertalet
studier. Begreppet är mer aktuellt inom hälsoforskning, men enligt Ferriss (2004, s. 48f) börjar det
ta fast inom det sociologiska forskningsfältet. När det gäller forskning om asylsökande personer
så är begreppet ändå mer aktuellt i studier som undersöker hälsofrågor, men då dessa studier
lyfter även den sociala aspekten av livskvalitet på ett eller annat sätt har vi valt att inkludera dem i
forskningsöversikten.

Ekblad, Abazari och Eriksson (1999, s. 331) gör en kvalitativ studie som undersöker
uppfattningar av livskvalitet hos iranska flyktingar i Sverige. Författarna påpekar att definitionen
av begreppet är ett föremål för diskurser i forskningsvärlden. I studien refererar de till WHO:s
definition av livskvalitet som individens uppfattning av sin livssituation i relation till rådande
kultur och normer, och i förhållande till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen.
De menar att livskvalitet omfattar både de positiva och negativa aspekterna av ett liv som sker i
fysiska, psykiska, sociala och miljömässiga livsdomäner (Ekblad, et al., 1999, s. 331). I studien
identifieras tre kategorier där informanter uttrycker sina uppfattningar av den egna livskvaliteten:
självständighet, sociala relationer och miljön (ibid, s. 339). Författarna sammanfattar vidare några
utvecklingsområden som respondenter har påpekat i sina berättelser: ökad empowerment,
ekonomisk självständighet, jämställdhet, att inte ses som invandrare i det svenska samhället och
integration (ibid, s. 340f). Generellt uppfattar dessa personer sin livskvalitet som låg, något som
Ekblad et al. kopplar till tidigare traumatiska erfarenheter i hemlandet och nuvarande utmaningar
i värdsamhället.

Dagens forskning visar att asylsökande och flyktingar i Sverige fortfarande upplever en låg
livskvalitet (Leiler, Bjärtå, Ekdahl & Wasteson, 2019). Leiler et al. (2019) gör en kvantitativ studie
som undersöker psykisk hälsa och livskvalitet hos asylsökande som bor i Migrationsverkets
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anläggningsboende (ABO). Med bakgrund i flyktingströmmen som skett under året 2015 och lett
till en situation där asylsökande varit tvungna att stanna i ABO i längre perioder, undersöker
studien dessa människors livskvalitet i denna kontext. I studien skattas livskvaliteten hos
asylsökande som lägre än normen, där miljömässiga aspekten visar sämst resultat (ibid, s. 546).
Det framgår vidare att psykisk ohälsa har ett negativt samband med självskattad livskvalitet,
särskilt när det gäller symptom av depression och PTSD (ibid, s. 547).

I en liknande studie kommer Puthoopparambil, Bjerneld och Källestål (2015) också fram till att
livskvalitet hos asylsökande är låg. En faktor som påverkar detta är den limbosituationen som
väntan på beslut om uppehållstillstånd innebär för asylsökande personer (ibid, s. 6). Leiler et al.
(2019) påpekar också att nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd visar bättre resultat
när det gäller livskvalitet än asylsökande. Författarna lyfter också flera andra faktorer. Till
exempel, miljömässiga faktorer såsom levnadsvillkor i ABO, samt social isolering och sociala
relationer har en stor påverkan på hur asylsökande uppfattar sin livskvalitet. Psykisk hälsa är
också en viktig faktor, då psykisk ohälsa visar sig vara prevalent i denna grupp (ibid, 548).

Dessa studier går i linje med internationell forskning. En nederländsk studie (Laban, 2009) visar
att långa väntetider i asylprocessen korrelerar negativt med sämre livskvalitet. Även i denna studie
visar asylsökande sämre livskvalitet i den miljömässiga domänen, där det ingår aspekter som
trygghet, levnadsmiljö, ekonomisk situation, informationstillgänglighet, tillgång till meningsfull
aktivitet, tillgång till sjukvård och så vidare (ibid, s. 513). I en engelsk studie gör van der Boor,
Amos, Nevitt, Dowrick & White (2020) en systematisk översikt av faktorer som associeras med
livskvaliteten hos asylsökande och flyktingar i höginkomstländer. Översikten visar att psykisk
ohälsa såsom PTSD eller depression associeras med en låg livskvalitet, medan starka sociala
nätverk och integration höjer livskvaliteten (ibid, s. 21f). Författarna påpekar att migrations- och
integrationspolitik har en stor påverkan på asylsökandes livskvalitet. Långa väntetider visar sig ha
en negativ effekt på asylsökandes förmåga till att integrera sig i värdsamhället vilket i sin tur leder
till sämre livskvalitetet (ibid).

Sammanfattningsvis, finns inom gränser för flyktingforskning flertal studier som undersöker
livskvalitet hos denna grupp, där även asylsökandes situation sätts i fokus. De studier som vi har
hittat pekar generellt på låg livskvalitet hos asylsökande, där särskilt miljömässiga och sociala
aspekter beskrivs som bristande.

Barnets situation
Eftersom vår studie sätter fokus på asylsökande barnfamiljer i asylprocessen är det viktigt att ta
fram forskning om barns upplevelser av asylprocessen. Flera studier upplyser om en
underrepresentation av forskningen om barn i asylsökande familjer (Ottosson et al, 2017;
Zetterqvist et al, 2016). I synnerhet är lite känt om barns egna perspektiv vad gäller upplevelser i
asylmottagning. En etnografisk fältstudie undersöker barns utmaningar och förmågor att forma
deras vardagsliv med tanke på deras tvetydiga position som asylsökande (Ottosson et al, 2017).
Studien visar att många barns strävanden var inriktade på att skapa ett normalt liv och en plats för
sig själv i det svenska samhället (ibid, 2017).
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Asylsökande barns meningsfullhet i vardagen i väntan på beslut diskuteras också i andra studier
(Björnberg, 2011; Svensson & Eastmond, 2013; Svensson, 2017). Dessa studier lyfter fram viktiga
faktorer som barn behöver för att klara av den tvetydiga positionen som de befinner sig i, där de
delvis accepteras i det nya samhället genom att berättigas vissa rättigheter, såsom skolplikten,
samtidigt som dessa rättigheter begränsas i samband med deras status som asylsökande och kan
när som helst tas ifrån dem. De faktorer som beskrivs som viktiga för dessa barn inkluderar
skolan, den sociala interaktionen med omgivningen och det emotionella stödet, bland annat
(Björnberg, 2011; Svensson, 2017). I sin doktorsavhandling beskriver Svensson (2017) rätten till
utbildning för asylsökande barn som en del av en politik för att främja ett normalt liv under
asylprocessen. I avhandlingens delstudie som Svensson har gjort tillsammans med Eastmond
(2013, s. 162, 165) skriver dem att de flesta av de intervjuade barnen beskrev skolan som en viktig
plats för att skapa sociala relationer och meningsfullhet i vardagslivet. De betraktade skola och
utbildning som en källa till hopp om ett bättre liv i framtiden. Däremot visar forskning att barnets
sociala nätverk i skolan inte riktigt kan beskrivas som särskilt starkt (Björnberg, 2011, s. 5). Vissa
barn har det svårt med att hitta sin plats i skolan, särskilt i ordinarie klasser. Ändå beskrivs skolan
som en betydelsefull plats för barn som ger dem struktur och förutsägbarhet i en annars hopplös
och tvetydig situation som kännetecknar perioden i väntan på uppehållstillstånd. Svensson (2017)
använder sig av det teoretiska begreppet liminalitet för att beskriva deras position. Ett begrepp
som ställer dessa barn i en period av “övergång” mellan nationalstater där de är separerade från
ursprungslandet och dess skydd men har ännu inte fullständigt accepterats i det nya landet.
Svensson menar att den tvetydiga positionen fyllde asylsökande elever med en ovisshet för
framtiden.

I fråga om det emotionella stödet, undersöker Björnberg (2011) asylsökande familjers upplevelser
utifrån begreppen socialt kapital, resiliens, förtroende och socialt erkännande. Social kapital refereras i
termer av resurser som kan vara till nytta eller användbara för individen medan resiliens menar
författaren gäller individens eller familjens förmåga att motstå motgångar som kan vara skadliga
för ens psykologiska välbefinnande (ibid, s. 2). Begreppen förtroende och socialt erkännande är
av särskilt intresse för att överväga socialt kapital. Förtroende är de socialt lärda och socialt
bekräftade förväntningar som människor har på varandra, på organisationer och institutioner där
de bor. Björnberg menar att asylsökande barn verkar ha förlorat förtroende för deras
ursprungsländer men istället känner sig bekväma och trygga i det nya landet (ibid, s. 3). Studien (s.
8) kommer fram till att skolor och andra institutioner som kyrkor, frivilliga organisationer och
vårdinstitutioner spelar en viktig roll i att ge socialt erkännande och förtroende för föräldrarna
och barn. Dessa i samband med familjen och föräldrarnas stöd fick barn känslan av befrielse från
utestängning till följd av att inte kunna umgås på liknande villkor med klasskamrater (ibid, s.3).

Sammanfattningsvis finns det varierande forskning om asylsökande barn, men samtidigt är
asylsökande barn underrepresenterade i skolforskning och omfattas oftast av den bredare
kategorin nyanlända barn. Forskning som gäller barn i föräldrarnas omsorg, lägger stor fokus på
hela familjen och föräldrarnas uppfattning av barns situation förbises till stor del.

Reflektioner över kunskapsläget
Det har varit en utmaning att orientera oss i forskningsfältet då det finns ett flertal aspekter och
perspektiv som man kan studera när det gäller asylsökande barnfamiljer. Det kan handla om
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flykten, integration, asylpolitik, psykisk ohälsa, trauma, barnperspektiv, rasism och relationer inom
familjen. Forskningsämnet kan även undersökas inom olika delfält såsom sociologiskt,
psykosocialt, hälso- och genusperspektiv samt inom socialt arbete. Vi har således syftat till att
avgränsa forskningsfältet utifrån studiens syfte och problemformuleringen, men har ändå hållit
oss öppna för andra typer av studier som också kan vara av relevans till vår studie även om de
inte konkret handlar om vårt forskningsämne. Ett problem med fältet kan dock vara att
asylsökande som kategori brukar överskuggas av den bredare kategorin flyktingar som omfattar
både de som sökt asyl och de som har fått uppehållstillstånd i värdlandet. Ännu mindre fokus
ställs specifikt på asylsökande barnfamiljer och av dessa anledningar har vi valt att inkludera även
dessa studier som inte direkt berör den gruppen, utan handlar mer generellt om flyktingar eller
asylsökande individer.

Frågor som återkommer i tidigare forskning rör områden som integration och livskvalitet. Inom
ramen för integration, läggs mycket fokus på tiden efter att man får uppehållstillstånd i värdlandet
då det är då som man får de juridiska och sociala rättigheterna som gör det möjligt att integrera
sig i samhället. När det gäller personer mitt i asylprocessen så talas det om villkorliga rättigheter
som är mycket begränsade i sin karaktär. Det handlar exempelvis om tillgång till arbetsmarknaden
och utbildning. Arbete i sig anses vara en nyckel till en lyckad integration, men studier lyfter även
andra aspekter och faktorer som påverkar asylsökandes möjligheter att integrera sig. Studier
beskriver deras situation i termer som limbo, pausläge, utanförskap och liminalitet. Livskvalitet hos
asylsökande uppfattas generellt som låg, särskilt i områden som gäller miljömässiga och sociala
aspekter av deras liv. Levnadsvillkor, sociala relationer och längden av väntetider är några faktorer
som har en betydelse för hur asylsökande uppfattar sin livskvalitet.

När det gäller barnets situation så belyser studier vikten av skolan, sociala interaktioner och
emotionellt stöd för asylsökande barn. Skolan beskrivs som en viktig plats för dessa barn som ger
dem trygghet och stabilitet, men som även fungerar som en bro till en bättre framtid. I de studier
som vi har hittat undersöks barnets situation utifrån teorier som social kapital, hopp och
liminalitet, som syftar till barnets tvetydiga position i värdsamhället på grund av de villkorliga
rättigheter som deras status som asylsökande ger dem. Föräldrarnas uppfattningar av barnets
situation undersöks dock i mindre utsträckning.

Generellt finns det brister i forskning om barnfamiljer som sökt asyl i Sverige under så kallade
flyktingkrisen. Vår studie har således en ambition att fylla den kunskapsluckan med syfte att förstå
hur dessa familjer upplever sin situation i väntan på uppehållstillstånd.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som utgör studiens teoretiska ramverk.
Inledningsvis presenterar vi Antonovskys teoretiska modell känsla av sammanhang och motiverar
modellens relevans till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare redogörs det för begreppen
resiliens och liminalitet och motiveras kopplingen till modellen om känslan av sammanhang.
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Känsla av Sammanhang
Antonovsky (1987/2005) utvecklade modellen känsla av sammanhang (KASAM) för att identifiera
och förstå vilka faktorer och resurser som gör det möjligt för människan att hantera de olika
stressorer och påfrestningar som kan drabba en. Han menar att människor har olika
motståndskraft och påfrestande situationer hanteras bäst av människor som besitter stödjande
resurser såsom pengar, jagstyrka, socialt stöd och liknande (ibid). Sådana resurser benämner
Antonovsky som generella motståndsresurser. Dessa kan innebära allt från personliga egenskaper hos
människan till resurser som finns i omgivningen och färdigheter som man skaffar under sitt liv
(Almedom, Tesfamichael, Saeed Mohammed, Mascie-Taylor & Alemu, 2007, s. 92). Som framgår
av tidigare forskning så kan en människa som befinner sig i asylprocessen uppleva många olika
påfrestningar; såsom trauma, brist på sysselsättning, ekonomiska och sociala begränsningar, oro
inför beslut om asylansökan, diskriminering och ensamhet. Hur man hanterar dessa påfrestningar
beror, enligt Antonovsky (1987/2005, s. 16f), på de motståndsresurser som man har tillgång till.
Dessa motståndsresurser hjälper till att göra stressorer, som man ständigt bombarderas av,
begripliga. Genom att gång på gång ge oss sådana erfarenheter skapar de med tiden en stark
KASAM. De människor som har stark KASAM besitter alltså verktyg och resurser som hjälper
att hantera stressorer och påfrestningar. Medan människor som har svag KASAM saknar sådana
resurser och har därmed svårt med att hantera påfrestningar som drabbar dem (ibid).

I sin forskning fokuserar Antonovsky (1987/2005) på identifieringen av hälsofrämjande faktorer,
vilket inte är syftet med vår uppsats. Vi kommer istället använda KASAM som en teoretisk
utgångspunkt för att förstå hur våra intervjupersoner har upplevt sin och sin familjs livssituation
och möjligheter till en meningsfull tillvaro i väntan på asyl. Vi utgår ifrån förförståelse att väntan
på ett asylbeslut innebär en svår situation för många familjer och att detta har en stor påverkan på
hur våra informanter har upplevt sin familjs situation som asylsökande.

Definition av känsla av sammanhang
KASAM bygger på tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
(Antonovsky, 1987/2005, s. 42f). Begriplighet är en kognitiv komponent som handlar om i vilken
utsträckning man upplever det som händer i världen som gripbar. Det handlar också om att ha
struktur och förutsägbarhet i sin tillvaro; att de påfrestande situationerna som man kan finna sig i
upplevs som förutsägbara eller, om dessa kommer som överraskningar, går åtminstone att ordna
och förklara (ibid, s. 44). Det går att föreställa sig att den asylsökande kan finna sin tillvaro
obegriplig för att man väntar på beslut om uppehållstillstånd. Detta drabbar i sin tur strukturen
och förutsägbarheten hos dessa personer då man inte vet huruvida man ska få stanna i
ankomstlandet och har därmed begränsad möjlighet att föreställa och planera inför sin framtid.

Den andra komponent är hanterbarhet som handlar om hur människan upplever sig ha tillgång
till resurser och verktyg för att hantera motgångar och stressorer i sin omgivning (Antonovsky,
1987/2005, s. 17f). Dessa är generella motståndsresurser som kan syfta till inre resurser såsom
jagstyrka och resiliens eller resurser som finns i omgivningen samt färdigheter som man skaffar
under sitt liv (Almedom et al., 2007). För asylsökande familjer kan hanterbarheten vara låg i
samband med att de har begränsade rättigheter och möjligheter under asylprocessen.
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Meningsfullhet, som är en motivationskomponent, handlar om huruvida människan upplever att
de olika utmaningar man ställs inför är värda att engagera sig i (Antonovsky, 1987/2005, s.18f).
Det handlar om att vara engagerad i sin vardag och känna att livet är meningsfullt. Den
komponent betraktas som den viktigaste och kommer därmed utgöra grunden för vår analys.
Antonovsky menar att även om man upplever att situationen känns begriplig och det finns
resurser som kan hjälpa hantera situationen, men inte bryr sig om det hela så kommer man snart
förlora mer och mer av sin förståelse och kontrollen över resurserna. Däremot om livet känns
meningsfullt så blir det även lättare att känna att livet har ett sammanhang.

Närliggande begrepp
För att komma åt djupet i vår analys av studiens resultat kommer vi att använda oss av en del
andra teoretiska begrepp som är närliggande till känslan av sammanhang och kan relateras till de
tre komponenterna som modellen består av. Dessa redogörs för nedan.

Resiliens
Ett teoretiskt begrepp som tycks ha en koppling till känslan av sammanhang är resiliens
(Lundman, 2010). Begreppet har flera olika definitioner, men det som är gemensamt för alla
dessa är att resiliens förekommer i närvaron av motgångar (Ungar, 2008, s. 220ff). Inom
resiliensforksning har man intresserat sig för personer som utsatts för avsevärda påfrestningar
under utvecklingsåren, men som trots detta kunnat återhämta sig från allvarliga trauman (Werner
& Smith, 2001, s. 3). Centralt för forskningen har varit vilka skyddsfaktorer som lindrat
individens reaktion på påfrestande situation och vilka anpassningar har varit framgångsrika.
Werner och Smith (2001) definierar begreppet resiliens (eller som den också kallas inom svensk
forskning - motståndskraft) som den dynamiska process som leder till positiv anpassning trots
påtagliga utmaningar och motgångar. En annan definition av begreppet formulerades av Ungar
(2008). Han definierar resiliens som en förmåga att navigera sig fram och negotiera för
hälsofrämjande resurser vid exponering för motgångar, vare sig psykiska, miljömässiga eller både
och. Navigation i denna kontext handlar både om individens egen förmåga att söka stödresurser
såväl som tillgängligheten av dessa resurser. Ungar menar att man kan endast navigera sig till det
som finns tillgängligt och som man har tillgång till. Asylsökande personer som vill vara en del av
samhället behöver exempelvis ha tillgång till sociala relationer och sysselsättning för att kunna
integreras. Den andra delen av definitionen, negotiering, handlar om individens förmåga att
förhandla de resurser som är meningsfulla för dem.

Resiliens refererar även till en förmåga att klara av motgångar (Ungar, 2008, s. 220). Ungar ger ett
exempel på resiliens hos barn där motståndskraftiga barn som utsätts för stress kan visa en
förmåga att hantera faror och hot mot sitt välbefinnande. Resiliens betraktas också som
copingstrategier där motståndskraft ses som en positiv funktion som indikerar återhämtning från
trauma (ibid). De olika definitioner av begreppet syftar dock till att resiliens påverkas av
individens miljö och de risk- och skyddsfaktorer som finns i denna miljö (ibid).

När det gäller begreppets koppling till KASAM, finns det teoretiska och empiriska
överlappningar mellan dessa två begrepp. Lundman et al (2010) beskriver att både resiliens och
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KASAM betraktas som inre resurser som är viktiga för återhämtning efter man har utsatts för
stress och motgångar. Wagnild och Young (1993) har identifierad fem komponenter som utgör
resiliens: jämnmod, uthållighet, meningsfullhet, existentiell ensamhet och självtillit. Resiliens
beskrivs som en anpassningsbar egenskap som kan aktiveras för att bidra till upprätthållandet av
självständigheten och måendet för att minska risken för ohälsa och depression (Lundman et al,
2010, s. 252). Både inom KASAM och resiliensforskning talar man om motståndskraft eller
motståndsresurser för att klara av stressorer och utmaningar. Mot bakgrund av detta används
begreppen resiliens och motståndskraft synonymt i uppsatsen.

Liminalitet
Svensson och Eastmond (2013) använder teoretiska begreppet liminalitet för att förstå
asylsökandes tvetydiga sociala position i värdsamhället. Liminalitet är ett begrepp hämtat från
socialantropologin och som framför allt används när det gäller initiering av unga personer i
vuxenlivet (ibid, s. 46). Inom forskning om flyktingskap används begreppet som en metafor för
hur människor på flykt görs till en tvetydig juridisk, social och moralisk kategori i en
världsordning av nationalstater. Genom att ha lämnat någon form av socialt sammanhang men
samtidigt inte fullt ut ha formell tillhörighet i det nya samhället, positioneras asylsökande familjer
och barn i liminalitet (ibid). Denna position kan förstås som antingen här eller där, då familjerna
har vissa rättigheter som låter de befinna sig i landet legalt, men dessa rättigheter är villkorliga och
kan tas ifrån dem i princip när som helst. I uppsatsen används begreppet även som en metafor
som beskriver asylprocessens tidsrum där asylsökande befinner sig på en kontinuum mellan nuet
och framtiden.

METOD OCH MATERIAL

I det här kapitlet presenteras uppsatsens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, metodval, urval och
genomförande samt analysmetod. Vidare redogörs för reflektioner kring studiens trovärdighet,
tillförlitlighet och överförbarhet. Avslutningsvis reflekterar vi över studiens etiska och
metodologiska överväganden.

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt
Den vetenskapsfilosofiska ansatsen som använts i denna uppsats är hermeneutiken som har sina
historiska rötter i olika traditioner för tolkning och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2016, s. 266).
Ett huvudtema för hermeneutiken har alltid varit att “meningen hos en del endast kan förstås om
den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 134). I sin tur kan helheten
endast förstås om den sätts i samband med delarna då den består av dessa (ibid). Man ställs alltså
inför en s.k. hermeneutisk cirkel där delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur
delarna (ibid). Inom hermeneutiken finns det olika inriktningar, men för vår uppsats utgör den
hermeneutiska fenomenologin en viktig grund. Inom denna inriktning betonas livsvärld och levd
erfarenhet, där fokus sätts på att belysa detaljer och till synes triviala aspekter av en livserfarenhet,
som kan annars tas för givet, med syftet att skapa mening och förståelse (Laverty, 2003, s. 24).
Detta används som en utgångspunkt för vår studie för att vi ska kunna komma åt djupet när det
gäller upplevelser av tiden i väntan på ett asylbeslut.
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Inom denna forskningsansats betonar man vikten av förförståelse. Den betraktas som något som
inte kan sättas åt sidan, utan att den alltid finns med oss när vi försöker tolka och göra mening av
något (Laverty, 2003, s. 24). Eftersom människan ses som från början präglad av sitt meningsfält
är man således aldrig fri från egna subjektiva förföreställningar och förutfattade meningar
(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 176). Redan det faktum att människan existerar i världen innebär
att man ser världen ur en viss synvinkel (McCaffrey, Raffin-Bouchal & Moules, 2012, s. 218).
Detta kan leda till en ond cirkel där förförståelse utgör ett hinder för förståelsen samtidigt som
den är en förutsättning för den (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 176). Däremot genom att
kontinuerligt pendla mellan inträngande i den andras värld och återkoppling till sitt eget
referenssystem kan man bryta denna cirkel. Förståelse skapas alltså genom reflexivitet och
tolkningsarbete och skulle följaktligen kunna framställas som en revidering av våra förutfattade
meningar (ibid).

Uppsatsens forskningsansats kan återkopplas till studiens syfte och problemformulering. Studien
har ambitionen att undersöka personliga erfarenheter och upplevelser kring asylprocessen i en
kontext av barnfamiljer. Den empiriska data som är grunden för uppsatsen är således individers
egna berättelser och upplevelser. Vi som gör studien kommer in med vår egna förförståelse och
förföreställningar kring forskningsfrågan som konstrueras och förändras under hela vårt liv. Då vi
är människor och är subjektiva varelser kan vi inte bli helt fri från vår förförståelse. I stället är vår
uppgift att lyssna på de berättelser som framkommer i möte med studiedeltagarna och breda ut
vår egen förståelsehorisont med hjälp av tolkningsarbete och reflektion. Uppsatsen har därmed
en abduktiv ansats som sätter fokus på förståelse. I en abduktiv studie utgår man från empiriska
data, men avvisar inte teorin (Alvesson & Sköldberg, 2017, 14). Vilket lämpar väl för vår uppsats
då den bygger på analys av empirin med utgångspunkt i en teori.

Metod
Eftersom denna uppsats syftar till att studera personliga upplevelser av asyltiden, så ses den
kvalitativa metoden som ett lämpligt val. Enligt Padgett (2008, s. 16) riktar sig den kvalitativa
forskningen mot att förstå den levda erfarenheten ur ett inifrånperspektiv. Reflektion och
tolkning av empiriska data är grunden inom den kvalitativa forskningen. Empirisk forskning
präglad av reflektion sätter inte fokus på att fastställa sanningar, utan har en ambition att ge ett
underlag till kunskapsbildning som ger möjligheter till förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.
19f). Inom denna metod hamnar således tolkning i centrum för forskningsarbete där alla
referenser till empirin är tolkningsresultat (ibid, s. 21). Det andra elementet, reflektion, är i sin tur
en förutsättning för att tolkandet kan uppnå en kvalitet. Det handlar om reflektion mot
forskarens egen person, men även mot de olika kontexterna som forskaren befinner sig i, såsom
forskarsamhället eller samhället som helhet (ibid). Metoden går därmed i linje med uppsatsens
vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, som betonar betydelsen av tolkningsarbete och reflexiviteten
kring sig själv och där personliga upplevelser betraktas som en viktig utgångspunkt för kunskap.

Då individens egna beskrivningar av sin upplevelse är en utgångspunkt för denna studie så har
semistrukturerade kvalitativa intervjuer valts som ett tillvägagångssätt för insamlandet av empiri.
Detta går även i linje med studiens vetenskapsfilosofiska ansats, där intervjuer är en vanlig metod
för datainsamling (Vandermause & Fleming, 2011, s. 369). I kvalitativa intervjuer riktas intresse
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mot den intervjuades ståndpunkter och det är önskvärt att låta intervju röra sig i olika riktningar,
då det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Bryman, 2002, s.
300). Även denna uppsats har en ambition att ge intervjupersonerna utrymme att styra
inriktningen av sina berättelser. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av flexibilitet och ger
möjlighet att anpassa undersökningens fokus efter de viktiga frågor som dyker upp under
intervjuer (ibid). Inom den hermeneutisk-fenomenologiska traditionen är syftet med intervjuer att
komma fram till en förståelse av en mening och att begripliggöra en upplevelse (Vandermause &
Fleming, 2011, s. 369). Intervju framställs som en dialog som syftar till att generera förståelse. I
och med att uppsatsen har en förstående ansats motiverar detta ytterligare val av
forskningsmetoden.

Vad gäller struktureringen av intervjun så har vi valt den semistrukturerade metoden. Detta för
att den typen av intervju ger intervjupersonerna friheten att utforma svaren på sitt eget sätt,
jämfört med strukturerade intervjuer som tenderar leda intervjupersonerna i en viss riktning
(Bryman, 2002, s. 300f). I vår intervjuguide har vi utgått från Padgett (2008). Vi tematiskt
formulerade intervjuguiden (se bilaga 2) utifrån studiens frågeställningar. Vi följde inte
intervjuguiden strikt, utan kunde även ställa spontana frågor eller följdfrågor.

Urval och genomförande
Vi använder oss av ett ändamålsenligt urval som baseras på personernas relevans för uppsatsen.
Eftersom vi ville studera nyanlända barnfamiljers upplevelser av asyltiden under perioden
2014-2015 intervjuade vi personer som tillsammans med sin familj sökte asyl i Sverige under
angivna perioden. Vi valde perioden 2014-2015 eftersom det var tiden flyktingkrisen hände i
Sverige. Då en av frågeställningar berör barnets situation var det även ett kriterium att familjerna
kommit hit med barn. Ett ytterligare kriterium var att familjerna hade väntat för asylbeslut i mer
än 6 månader, då studien intresserar sig för hur en lång asylsökandeperiod inverkar på familjernas
känsla av sammanhang. Att intervjupersoner kunde flytande svenska var också av vikt för att
undvika missförstånd på grund av språk som kan påverka studiens resultat och därmed
tillförlitlighet.

Studien baseras på sex personers berättelser, varav fyra är kvinnor och två är män. Rekrytering av
intervjupersoner skedde via annonsering på sociala medier och genom våra privata nätverk. De
flesta informanter har själva kontaktat oss med intresse att delta i studien. Vidare fick de ett
informationsbrev om studien (se bilaga 1) samt ett samtyckesbrev som de skrev under och
skickade tillbaka till oss. Totalt var vi i kontakt med tio personer, varav tre rekommenderades av
Rädda barnen i Uppsala. Dessa tre personer har dock fallit bort på grund av de inte passade vårt
urvalskriterium. Resterande sju bokades in för intervju. En av dessa har dock också fallit bort
från studien på grund av privata omständigheter.

När det gäller genomförandet av intervjuer var tanken från början att genomföra de i ett digitalt
möte i samband med pandemin. Under arbetets gång har ett erbjudande kommit från Rädda
Barnen att genomföra intervjuer i en av två lokaler som föreningen har tillgång till. För att
undvika situationer där intervjupersonerna känner sig tvingade till att ses i ett personligt möte,
bestämde vi att utgå ifrån deras egna önskemål och förutsättningar. Alla intervjuer genomfördes
därmed via Zoom. För att spela in intervjuer använde vi oss av inspelningsfunktionen i Zoom,
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där vi har säkerställt konfidentialiteten genom att kryptera det digitala rummet. Eftersom
informanterna har goda kunskaper i svenska så har intervjuer genomförts på svenska utan
användning av tolk. Intervjuerna pågick mellan 45–70 minuter. Generellt funkade tekniken utan
stora problem på båda sidor. I början av intervjutillfällen påmindes informanterna om att deras
personliga uppgifter skulle anonymiseras samt att intervjun skulle spelas in för att senare kunna
transkriberas och att man när som helst kunde avbryta sitt deltagande.

Analysmetod – kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys är en empiriskt baserad metod som används för att dra pålitliga och
giltiga slutsatser från en text (Jernbro et al, 2017, s. 11). Analysmetoden beskrivs vidare som en
teknik som gör det möjligt för forskaren att analysera relativt ostrukturerad data med tanke på de
betydelser, symboliska kvaliteter och uttrycksfulla innehåll de har (Krippendorff, 2019, s. 51). Ett
av de mest grundläggande besluten vid användning av innehållsanalys är att välja analysenheter.
Dessa beskrivs som olika stora studieobjekt. Till exempel en person, ett program eller
organisation och till med intervjuer samt mängden av den tiden som tilldelats i intervjun
(Graneheim & Lundman, 2004, s.106). I denna studie har vi därför valt intervjuer som våra
analysenheter för att samla material.

Materialet som erhållits ur intervjuer har transkriberats följt av flera grundliga genomläsningar.
Kodningsprocessen har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004). Redan vid
transkriberingen började vi färgmarkera fraser eller meningsenheterna som tycktes vara relevanta
för syftet med studien. Meningsenheterna valdes sedan från resten av texten och kondenserades
för att korta texten utan att ändra ursprungliga meningar. Detta gjordes i en tabellform. Därefter
kodades och grupperades alla kondenserade meningsenheterna i underkategorier (se tabellen
nedan). Efter detta steg, gjorde vi tre huvudtema och under dessa har vi formulerat elva
underteman som presenteras i resultatavsnittet. Tolkningen har främst fokuserat på det latenta
innehållet i texten som betyder en tolkning av det underliggande, djupare innebörden av empirin.

Exemplet på kodningsprocessen:

Kod Undertema Huvudtema

boendesituation
livssituation

positiv bild av sverige
anpassning till ny kultur

sociala begränsningar
ekonomiska
begränsningar

boendesituation

mötet med svenska samhället (hur de
upplevt det svenska samhället)

begränsningar i väntan

Det dagliga livet

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet
Forskningsresultat bör vara så trovärdig som möjligt och varje forskningsstudie måste utvärderas i
förhållande till procedurerna som används för att generera resultat (Graneheim & Lundman,
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2004, s. 109). Frågan om trovärdigheten uppstår när man fattar ett beslut om studiens syfte,
urvalsgrupp, deltagare och sättet att samla in data. Graneheim och Lundman (s. 110) ger några
råd kring hur man kan uppnå trovärdigheten i sin forskning. Det första är att välja den
lämpligaste metoden för datainsamling samt analysenheter. Eftersom vår uppsats syftar till att
studera individens beskrivningar av upplevelser av asyltiden, ansåg vi att den kvalitativa metoden
och intervjuer var bäst lämpad för denna studie. För att säkerställa trovärdigheten och rikare
variation av fenomenen i denna studie, har vi genom vår urvalsgrupp som är 2014–2015
asylsökande familjer som väntat på beslut i minst sex månader, kunnat samla förstahands
data/information genom intervjuer. På det sättet kunde deras levda erfarenheter genom
berättelser spelas in och transkriberas (Padgett, 2008, s.16). En annan viktig fråga för att uppnå
trovärdigheten illustreras i hur vi har kondenserat meningsenheterna genom att gruppera
liknande svar. Graneheim och Lundman (2004, s.110) råder emot att föra samman för breda
meningsenheterna då dem kan vara svåra att hantera och kan sannolikt innehålla olika betydelser.
Samtidigt kan för smala meningsenheter, till exempel ett enda ord, resultera i fragmentering. För
att undvika detta använde vi en tabell där vi kunde sammanfoga liknande svar och placera dem i
varsin kategori utan att ändra ursprungliga meningar.

En ytterligare poäng som diskuteras av Graneheim & Lundman (2004, s.110) är aspekten av att
söka överenskommelse bland forskare, experter och deltagare för att intyga alla nivåer i
forskningen. Detta har uppnåtts genom vår handledares och medstudenters kommentarer på
uppsatsens utkast under opponeringsseminarier. Varje handledningstillfälle har gett oss en insikt
om hur vi borde gå till väga i att till exempel söka urvalsgruppen, utformningen av
intervjuguiden, vilka frågor man borde ställa och så vidare.

Trovärdighet inkluderar också frågan om överförbarhet som hänvisar till vilken omfattning
resultaten kan överföras till andra relevanta sammanhang. Forskare kan ge förslag på
överförbarhet, men det är läsarens beslut huruvida resultaten kan överföras till ett annat
sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). För att säkerställa överförbarhet är det
viktigt att ge en tydlig beskrivning av kultur, urval och egenskaper hos deltagare, datainsamling
och analysprocessen. En rik presentation av resultat som kommer ihop med lämpliga citat
kommer också förbättra överförbarheten (ibid, s. 110). Denna studie har tydligt beskrivit varje
moment och kan överföras till liknande sammanhang där flyktingfamiljer har genomgått väntan
på asylbeslut.

Etiska överväganden
Forskningsetiska frågor genomsyrar intervjuprocessen och blir även en del av hela
forskningsprocessen. Vetenskapsrådet & HSFR (2002) tar upp fyra grundläggande områden för
etiska riktlinjer när det gäller forskning; informationskravet, samtyckes, konfidentialitetskravet
och nyttjandekravet.

Informationskravet har tillämpats genom att alla intervjupersoner fick ta del av studiens syfte och
frågeställningar, metoden samt vår kontaktinformation innan de bestämde sig för att delta. Alla
intervjutillfällen inleddes med en genomgång av intervjuguiden, information om möjligheten att
när som helst kunna avbryta eller inte svara på frågorna om de inte vill det samt att intervjun
skulle spelas in för att senare kunna transkriberas.
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Samtyckeskravet syftar på att inhämta intervjupersonernas samtycke att delta i studien. Samtycket
för denna studie har inhämtats i skriftlig form. Även när intervjupersoner samtyckt till att
medverka i studien, har de rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de
ska delta. Detta har uppnåtts genom överenskommelse om när och vilken tid de skulle vilja
intervjuas. Utifrån den överenskommen tiden bokade vi tiden för intervjuer för varje deltagande.

Konfidentialitetskrav i forskning betyder att alla intervjupersoners personuppgifter, ska med
största möjliga konfidentialitet förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I
denna studie har intervjupersoner anonymiserats redan vid transkriberingen i den utsträckning
som varit möjligt. Detta gjordes genom att fingera deras namn och andra personliga uppgifter.
För att säkerställa konfidentialiteten har digitala möten i Zoom krypterats med “end-to-end
encryption” och ljudfiler av inspelningar har förvarats enbart på våra personliga datorer. Efter
transkribering av intervjuer har inspelningar raderats från datorerna.

Nyttjandekravet har att göra med de uppgifter eller material insamlade om enskilda personer.
Materialet får endast användas för studiens ändamål. Efter att vi skrivit klart vår uppsats har vi för
avsikt att radera all information vi har samlat om våra intervjupersoner.

Metodöverväganden
I avsnittet om studiens forskningsansats har vi kommit fram till att människan alltid bär med sig
förförståelse och att allt tolkas utifrån en synvinkel. Förförståelse ses dock inte som något
negativt, utan att kan betraktas som en del av tolkningsarbete (Vandermause & Fleming, 2011, s.
369). Däremot kan det fortfarande vara en begränsning för denna studie. För att inte styras av sin
förförståelse och att istället kunna vidga sin förståelsehorisont krävs det en kontinuerlig
reflexivitet genom uppsatsens alla steg. Det krävs öppenhet både mot empirin och egna
reflektioner.

I början av rekryteringsprocessen fick vi kämpa för att komma i kontakt med potentiella
intervjupersoner vilket gjorde att vi fick tag på intervjupersonerna endast i senare skedet av
uppsatsskrivandets process. Trots det har vi kunnat nöja oss med det framtagna materialet och
beslöt därför att avsluta datainsamlingen efter den sjunde intervjun. En av intervjuer har dock
sedan fallit bort, men vid den tidpunkten kände vi att vi har uppnått den analytiska mättnaden.
Padgett (2008) beskriver att en studie uppnår mättnaden när inga nya koder utvecklas och teman
och underteman utarbetats helt. Dessutom menar författaren att studier med relativt homogena
domäner och/eller samplingsstrategier kommer troligen att nå denna slutpunkt snabbare än de
med bredare räckvidd och ambition (ibid, s. 127). Då denna studie har ett avgränsat urval samt
syfte innebär det att informationen som framkommit i intervjuer har handlat om liknande
upplevelser. Padgett (2008, s. 173) ger några tips på hur man kan generera flera koder med
mindre intervjupersoner, där en av dem är att använda en lista på öppna frågor som ger fler svar.
På samma sätt har vi också använt oss av följd- och spontana frågor för att få djupare svar om
informanternas upplevelser. Med hänsyn till detta anser vi därför att intervjuer med sex personer
har gett oss tillräckligt resultat vad gäller denna studie.
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När det gäller intervjuer så krävs det en förståelse och samarbete mellan intervjuaren och
deltagarna (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Intervjuaren behöver skapa känslan av
förtroende och respekt för att intervjupersonen ska kunna öppna upp sig. Då intervjuer berör
personliga upplevelser som kan vara känsliga, har det varit viktigt att skapa en relation med
intervjudeltagaren där han eller hon känt sig bekväm. Dock har detta varit svårt för att intervjuer
genomfördes digitalt via zoom. Enda relationen vi kunde etablera var via facebook messenger
samt mejl vilket ändå har fungerat bra.

Sista överväganden i studiens metodarbete är att vi bestämde oss att intervjua en person per
familj. Från början var tanken att intervjua föräldrarna parvis, för att få varierande svar från
personer i samma hushåll, men då dynamiken i deras relation kan påverka intervjun bestämde vi
emot det. Vi beslöt oss även för att inte båda delta i en och samma intervju med tanke på att
detta skulle kunna skapa en obalans i maktrelationen mellan intervjuare och den intervjuade. Vi
ville undvika en situation där den intervjuade skulle riskera känna sig pressad eller obekväm med
tanke på att detta riskerar även påverka studiens resultat.

RESULTAT

I detta kapitel redogörs för studiens empiriska resultat. Materialet presenteras i tre huvudteman
med respektive underteman som utarbetats med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen.
Kapitlet inleds med en kort presentation av våra intervjupersoner och deras familjer. Alla namn
är fingerade.

Presentation av intervjupersoner
Lena kom till Sverige i 2015 tillsammans med sin man och två barn. Familjen har beviljats ett
tillfälligt uppehållstillstånd efter åtta månader. Under tiden som asylsökande bodde familjen i ett
anläggningsboende som tidigare var en campingplats.

Delara kom till Sverige i slutet av 2014 tillsammans med sin man och två barn. Familjen har fått
tre avslag från Migrationsverket och har ansökt om asyl på nytt. De har bott i Sverige i sex år,
varav åtta månader bodde familjen i ett anläggningsboende. Idag bor familjen hos en bekant.

Amira flyttade till Sverige tillsammans med sin mamma och fyra yngre syskon i början av 2016.
Här har hon sin far och en annan släkting, som har invandrat till Sverige för flera år sedan.
Amiras familj har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd efter åtta månaders vänta.

Fatima kom till Sverige i 2015 tillsammans med hennes barn, medan hennes man fick stanna i
hemlandet. Familjen har fått ett permanent uppehållstillstånd efter tio månader och under
asyltiden bodde de i ett anläggningsboende.

Samir kom till Sverige i slutet av 2014 tillsammans med sin fru och småbarn. Efter ankomsten till
Sverige fick familjen flytta runt en bit innan de placerades på ett hotell, som gjordes till ett
anläggningsboende, där de bodde i några månader innan de fick en egen lägenhet. Familjen har
fått permanent uppehållstillstånd efter ett år.
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Karam kom till Sverige under 2015 tillsammans med sin dotter som då var i tidiga tonåren.
Resten av familjen stannade kvar i hemlandet. De har fått permanent uppehållstillstånd efter
nästan ett år. Under den tiden fick de först bo på ett hotell, som omvandlats till ett asylboende,
men sedan anordnades en studiolägenhet av Migrationsverket.

I asylprocessens väntrum

Oro i väntan och den ovissa framtiden

När de intervjuade personerna beskriver sina erfarenheter av att vänta på asyl uppvisar de flesta
gemensamma upplevelser. Tiden i väntan kännetecknades av oron inför det slutgiltiga beslutet
och tankar om framtiden. Att vänta på asylbeslut var en situation som har präglats av
oförutsägbarhet för informanterna. Även när informanterna försökte hålla sig positivt till tanken
om att få sin asylansökan beviljad, försvann inte rädsla för ett negativt utfall. Ett citat nedan ger
ett exempel på hur tiden i väntan upplevdes av informanter:

Man väntar och vet inte vad som ska hända – blir det ett positiv beslut eller inte? Det vet
man inte. Jag bara väntat för inget. Man känner sig inte bra. Jag vet inte vad som ska hända.
Ska jag få uppehållstillstånd? Ska de säga nej, du får gå tillbaka? Vad ska hända med mig och
min familj? Så det var jättetråkigt och det var inte bra. Och när man frågar Migrationsverket
så ger dem aldrig ett tydligt svar, de säger bara att de behöver lite tid och att de ska svara
snart. (Karam)

Karam lyfter flera aspekter av väntan som framträder även i andra intervjuer, nämligen ovisshet
om när och vilket beslut de skulle få, rädsla för utvisning, oro om den egna och familjens framtid
och oklarhet i kommunikationen med Migrationsverket. Handläggningsprocessen beskrivs som
otydlig i samband med den till synes slumpmässiga processen där vissa får vänta på ett besked
från Migrationsverket längre än andra. Det var svårt att inte jämföra sin väntetid med andra
asylsökande.

Du vet, jag har pratat med Migrationsverket flera gången, jag ringde dem. För att det fanns
några som fick beslut före oss även om de kom efter oss (Samir).

Väntetiden guidades alltså av elementen av oförutsägbarhet – oklar framtid kastar en skugga över
nuet då man inte vet huruvida man kommer få stanna i landet eller inte. Den ovissa väntan
innebar även att möjligheter till att relatera framåt i tiden, gå vidare med sitt liv och förverkliga
sina planer var begränsade. Informanterna berättar hur denna ovetskap gjorde det svårt att
planera framtiden då alla planer satts på paus under väntandet trots att det fanns stor vilja att göra
något för att ändra sin situation. Väntan på ett asylbeslut upplevs därmed som en förlust av tiden;

Min fru är en ingenjör och det var svårt då man inte vet hur man kan gå vidare och börja
jobba som ingenjör. Problemet är att man förlorar mycket tid hos Migrationsverket. (Samir)

Det var ju typ såhär… det var viktigt att jag skulle gå till skolan och om man inte går till
skolan så kan man inte planera framtiden. (Amira)
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Generellt beskrivs alltså tiden i väntan som stressfylld och frustrerande. Några kommer ihåg den
som värsta tiden av sitt liv. För våra intervjupersoner var det inte lätt att beskriva sina upplevelser.
Minnen om den tiden har gett upphov till många komplexa känslor, ofta negativa. Däremot
berättar fler informanter att asyltiden bär med sig även många positiva upplevelser. Fatima
berättar att hon inte hade lika mycket oro angående sin asylansökan då det fanns vetskap om att
de flesta som kom från Syrien fick ett positiv beslut. Detta underlättade delvis väntan för
familjen, trots att det fortfarande fanns stress angående när beskedet skulle komma. För några
andra, som Samir och Lena, var den tiden ett tillfälle att lära känna det svenska samhället och
bygga ett socialt nätverk. Lena betonar särskilt hur viktigt det var för hennes och hennes familj att
inte förlora tiden under väntandet; i stället för att oroa sig över framtiden var det viktigare att
fokusera på nuet genom att lära sig språket, söka jobb och integreras med svenskar.

Den dubbla orosbördan

En annan aspekt som lyfts av samtliga informanter är vad tiden i väntan på asyl innebar för deras
barn och hur detta har i sin tur påverkat dem. Väntan beskrivs redan som en lång och stressfylld
process som väcker orostankar hos de asylsökande. Att behöva gå igenom detta i månader och
ibland år, utan något slut i sikte, och samtidigt ansvara för sina barn är en enorm påfrestning både
för barnen och föräldrar. Delara, som har väntat i sex år och ännu inte fått uppehållstillstånd,
uttrycker starka känslor av oro och frustration när hon berättar om detta. Situationen i väntan
innebär en stor stress för familjen. Den äldste barnets fortsatta utbildning sätts exempelvis på
spel när de inte vet om de får stanna i landet eller inte. Sådan stress sliter på kroppen och
påverkar måendet.

Nu är jag här i Sverige, jag kan inte sova på nätterna. Kanske en timme eller två timmar bara.
Hela tiden tänker jag, jag tänker på framtiden för mina barn (Delara).

Fler intervjupersoner uttrycker känslor av oro om hur situationen påverkar deras barn. Att
behöva vänta flera år och sedan få ett avslag kan vara väldigt påfrestande för barn, som under
väntans tid hunnit vänja sig till livet i Sverige. Av intervjuerna framgår även att barnen hade olika
uppfattningar om familjens situation; där äldre barnen beskrivs ha större medvetenhet om den
tvetydiga och oklara positionen som deras familjer befann sig i. Detta tog sig uttryck genom att
barnen oroade sig angående ansökans utfall, rädsla för återvändande och oro om sin framtid. För
några av dem innebar den långa väntan även en förlängd separation med resten av familjen.
Karam exempelvis berättar att hur hans dotter hade påverkats av det. Hon saknade sin mamma
och kunde inte förstå varför hon inte kunde få träffa henne. Det psykiska måendet, som var
redan sårbart på grund av tidigare trauma från hemlandet, fick lida. Detta påverkade andra
aspekter av hennes liv, såsom trivseln i skolan och förmågan att knyta an till andra barn. För
Karam innebar den tiden också en stor utmaning:

Även kriget i Syrien var lättare. Många bomber och sånt, men vi var tillsammans. Men
separationen… jag kan inte beskriva vad jag har känt (Karam).

Att behöva gå igenom denna process i månader och ibland år, utan något slut i sikte, är en enorm
påfrestning i sig själv, men att genomgå det tillsammans med sina barn innebär att man ansvarar
inte endast för det egna livet, utan bär en dubbel börda för sig och sina barn.
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Det dagliga livet

Vardagen
Upplevelser om vardagen i väntan på ett beslut varierar hos intervjupersonerna. En del berättar
att vardagen kännetecknades av sysslolöshet och brist på ett aktivt sammanhang. Det fanns ett
behov för en meningsfull sysselsättning, delvis för att ha något att göra förutom att vänta på
asylbeslutet, delvis för att kunna integreras i samhället. För de flesta bestod dagarna av enstaka
promenader och mycket fritid. Ibland fylldes vardagen med flertal aktiviteter som ordnades på en
ideell basis av volontärer, boendepersonal, kyrkan eller ideella föreningar. Aktiviteterna beskrivs
dock vara riktat mer åt barn. Till exempel, säger Delara att barnen fick många aktiviteter som att
spela musik eller dansa, rita och pyssla. På Fatimas boende fick barn lära sig att dansa och spela
cirkus med hjälp från volontärer. För en del fanns det en möjlighet att vara aktiv inom
svenskundervisning, som också ordnades på en ideell basis, men den skedde på eget initiativ från
nyanlända och många saknade möjlighet att ta sig dit.

Informanter delar olika meningar angående dessa aktiviteter. Några uttalar sig om positiva
upplevelser och menar att aktiviteterna hjälpte att fylla tiden, medan andra inte fann mycket
mening i dessa. Helst velat man delta på ett mer meningsfullt sätt, genom att vara engagerat i det
egna yrket eller utbildning. I för sig har alla informanterna uppvisat en stor motivation för att
snabbt integreras i samhället. Alla betonade vikten av att lära sig språket och komma in i arbete så
fort som möjligt.

Jag kände att jag måste också lära mig språk. Det funkade med engelska också, men själva
känslan att du kan prata… och för att kunna jobba (Lena).

...jag hade stor vilja att lära språket, komma in på det här med nya kulturen och jobba. Vi
hade ju den där viljan att ’jag vill delta i samhället också’ (Amira).

Möjligheter till det var dock begränsade för asylsökande personer i samband med villkorade
sociala och civila rättigheter, såsom rätt till utbildning och tillstånd att arbeta, men även på grund
av språk och bristande kontaktnätverk. Vissa beskriver dock att den långa väntan påverkade
motivationen och att viljan att göra något började minska ju längre man väntade.

Men efter tre månader blev det tråkigt, jag tyckte varför ska jag lära mig språket om de
kanske säger nej till mig. Så jag bara satt och tittat på tv, och pratat med min fru och barn i
Turkiet. Det var en jättetråkig period (Karam)

En del ordnade en annan sysselsättning på egen hand eller genom sina kontakter. Till exempel,
Samir arbetade som volontär på asylboendet där han och familjen var placerade och hans fru
organiserade en studiecirkel för andra kvinnor med hjälp av boendepersonal. Lena hittade ett
jobb genom sina kontakter, vilket var avgörande för familjen då det var det som hjälpte familjen
att stanna i Sverige.

Att bo i ett asylboende
När vi talade om livssituationen under asyltiden så hade en stor del av samtalet handlat om
boendeförhållanden under väntandet. Samtliga informanter hade erfarenhet av att bo i ett
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anläggningsboende (även kallat asylboende) under sin asyltid. Boenden beskrivs generellt som en
plats där ett stort antal människor vistades, alla från olika bakgrund och kulturer, och där bodde
både hela familjer, splittrade familjer och ensamma personer. Detta medförde bland annat olika
dygnsrytmer, språkliga barriärer och kulturkrock. Trångboddhet var ett särskilt bekymmer för
samtliga informanter då hela familjen placerades i ett och samma rum där de fick bo under en
relativt lång tid.

Lena beskriver att hennes familj av fyra personer fick bo i ett rum under åtta månader. Fler
intervjupersoner beskriver att förutom sängar fanns det inga möbler i rummet. I Amiras fall
räckte inte heller sängar till hela familjen – de fick istället sova på madrasser.

Då hade vi toalett, men inget kök eller nånting. Så det var sovrum, vardagsrum och kök i ett
rum, och sen vi hade dusch och toalett. Och då vi alla fyra var där (Lena)

…där tog de emot oss i ett litet rum utan ingenting och där bodde vi i åtta månader (Delara)

Flera påpekar att maten som serverades i boenden ofta var av låg kvalitet, ej barnanpassad och att
menyn var enformig. Måltiderna serverades vid en bestämd tid och att missa en måltid innebar att
man förblev hungrig eller var tvungen att köpa något att äta, vilket innebär extra utgifter vid en
redan begränsad ekonomi, men indikerar även avsaknad av kontroll. Det var svårt att trivas och
känna sig hemma i en sådan miljö. Anläggningsboendet beskrivs generellt som en miljö som inte
tillbringar trygghet och som står för många krockar, både kulturella och sociala. Fler
intervjupersoner vittnar om bråk mellan individer och mellan etniska/kulturella grupper. Samir
beskriver också att det inte var ovanligt med att människor där missbrukade narkotika och
alkohol. Han tillskriver det till känslor av ensamhet, isolering och en sysslolös tillvaro som blev en
vardag för många som vistades på asylboendet. Men för hans och många andra familjer innebar
det en otrygg miljö för barn. Oro om barnets trygghet och hur den sociala miljön påverkar hur
barnet trivs i boendet var ett återkommande tema i flera berättelser som våra intervjupersoner
delade med oss.

...men du vet, det med droger och alkohol. De som dricker mycket... Det var jättejobbigt
eftersom de fanns de som kom att sälja droger i hotellen. Och det var jobbigt. [...] Det var
inte en bra miljö och man måste ta extra hand om sina barn (Samir)

Upplevelserna från anläggningsboenden beskrivs därmed som påfrestande och kännetecknas av
bristande kontroll, trygghet och stabilitet. I en sådan miljö erbjuds man inte ett eget utrymme att
bara vara eller att få en studiero för barn. Boendet beskrivs som en egen värld, separerat från
resten av Sverige. Att få lämna och åka på besök till sina vänner eller bekanta beskrivs som en
möjlighet att glömma bort den verkligheten som var livet på asylboendet och en möjlighet att få
en känsla av normalitet. Det var dock inte något som alla våra informanter hade möjlighet till.

Boendeförhållanden beskrivs alltså som svåra, men samtidigt uppskattar våra informanter det
faktum att de välkomnades i Sverige med mat, kläder och en plats att sova. Flera av dem betonar
vikten av att vara tacksamma och jämför situationen med asylsökandes situation i andra länder
där bemötandet ligger på en mycket lägre nivå. Boendepersonal beskrivs också spela en stor roll i
hur de upplevde tiden i asylboendet. Personal som var hjälpsam och engagerad kopplas till
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positiva upplevelser; däremot beskriver en del av informanter att viss personal kunde vara
kontrollerande och diskriminerande.

Socialt nätverk
Ett socialt nätverk beskrivs som en viktig resurs för asylsökande personer. Samtliga informanter
påpekar vikten av att ha ett socialt nätverk under asyltiden och menar att det skulle varit svårt att
klara sig i ett nytt land utan ett kontaktnätverk. Det upplevs som viktigt att ha någon som kan
förklara hur saker fungerar och vart man kan vända sig vid behov av hjälp.

...och samtidigt så får man massa erfarenheter av de andra, hur de har gjort... vad finns det
för regler, vad är det som är olagligt, hur ska man gå, vad finns det för olika ställen här, så det
var jättebra att få information av de andra (Amira).

Fatima berättar att det inte var lätt att skapa sociala relationer när man bodde på asylboendet,
särskilt när det gäller relationer med svenskfödda personer. Kontakten med svenskar var minimal
då hon inte fick gå i skola och hade inte möjlighet att träffa svenska personer om inte de själva
kom till boendet. För några bestod således nätverket av andra asylsökande som också bodde på
samma anläggningsboende. Det såg informanter som en fördel för att inte känna sig ensam i den
miljön. Nätverket var dock begränsat till personer som talade samma språk då det var svårt att
överkomma språkliga och kulturella barriärer med de personer som kom från andra länder.

En del informanter hade dock lyckats skapa nära relationer med några svenskfödda personer och
utifrån informanternas berättelser får man en känsla att dessa relationer var viktiga för dem. Det
handlar delvis om att ha ett umgänge med någon som inte var i samma situation som en själv,
men även om att påbörja sin integration in i samhället.

...hon [väninnan] var som en lärare som förklarar allt. Om jag inte hade henne då skulle det
vara svårare att veta hur saker funkar, hur man kan göra, osv. Hon var som en lärare för mig
(Lena).

Det sociala nätverket upplevdes ändå som begränsad. Relationer med svenskar var få och
kontakten skapades till stor del genom ett initiativ från den lokala befolkningen. Generellt
beskriver intervjupersoner att deras barn hade lite lättare med att skapa sociala relationer och
bygga ett nätverk kring sig. Det fanns många barn på anläggningsboenden som de kunde leka och
spendera tiden med. Fatima berättar att det fanns flera barn som bodde på samma boende som
hennes familj. Även om det ibland uppkom konflikter, vittnar Fatima att vikten av ett sådant
sammanhang för barnen. Barnen fick också gå i skola där de kunde träffa jämnåriga barn, särskilt
svenska barn, samt andra vuxna som inte var i samma situation som deras familj. Fatima berättar
vidare att första tiden på dagis för hennes son var ganska jobbig då han inte förstod språket, men
efter flera månader hade sonen hunnit få några kompisar på dagis som han trivdes bra med.

Han trivs, han fått kompisar som gick till skolan och han var mycket glad, de som var från
dagis, de flyttade med honom till skolan (Fatima).
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Delara berättar också att hennes barn har hittat vänner som både var från deras ursprungliga land
samt de som hade fötts i Sverige. Hon betonar också vikten av en relation med de svenska barnen
och vad en sådan relation innebar för hennes egna barn;

Ja, de tycker om svensk kultur så mycket, därför är de hela tiden i skolan. De har svenska
vänner, de vet om samhället här i Sverige (Delara).

En generell uppfattning är att barnen hade fler möjligheter att bygga ett mer divers socialt
nätverk. Samtidigt var inte det lika lätt för alla barn att skapa vänner även i skolan. Karam
beskriver exempelvis att hans dotter var för upptagen med sin situation och sina egna känslor och
trauma vilket påverkade hans förmåga att knyta an till andra barn. Språk beskrivs också som ett
hinder i att skapa vänner både i skolan och på anläggningsboendet på grund av att barn som
vistades där kom från olika länder och pratade ofta inte samma språk.

Ekonomiska och sociala begränsningar
De samtliga informanterna beskriver flera begränsningar i samband med att de saknar ett svenskt
personnummer. Lena berättar att det blir svårare att hyra en lägenhet och hitta ett jobb utan de
sista fyra siffrorna. Det är även svårt att vidareutbilda sig då vuxna asylsökande personer inte har
rätt till utbildning och kan därmed inte gå på SFI (Svenska för invandrare) eller läsa på
vuxenutbildning.

Att inte ha tillgång till eget kök och möjlighet att laga egen mat eller äta den maten som man vill
upplevdes också som en begränsning. Lena berättade vidare att ibland önskade barnen att få äta
något annat, men det var inte möjligt på grund av den bristande ekonomin. Man hade ingen val
än att ta den maten som serverades.

...när vi gick på affären och vi hade de 2000 kronor, och ville köpa glass men vi fick inte göra
det, förstår du? Vi måste köpa något annat för barn och det fanns inga pengar. Det var så
(Lena).

Informanterna menar att de var tvungna att göra prioriteringar och upplevde den ekonomiska
situation begränsad. Även om man fick boende och mat, fanns det andra saker som de behövde
köpa, såsom hygienprodukter, tvättmedel och kläder eller leksaker till barn. Men pengarna räckte
inte alltid till. Fatima menade i hennes berättelse att de hade det nödvändigaste på boendet, men
ibland ville hennes barn ha vissa leksaker som hon inte hade råd att köpa.

...till exempel, leksaker i sverige är mycket dyra, det är mycket dyra för leksaker, så man kan
inte köpa (Fatima).

Mötet med det svenska samhället
Samtliga intervjupersoner ger en samstämmig bild av upplevelserna av det svenska samhället. Det
första som verkar märkas för en nyinflyttad är de svenska befolkningens attityd mot asylsökande
och mötet med den svenska kulturen. Lena beskriver positiva upplevelserna av möte med
svenskar. En särskild situation som hon beskriver var när hon och hennes familj brukade ta långa
promenader, gick förbi svenska personer som alltid hälsade på dem med ett leende. Detta gjorde
att hon och hennes familj kände sig hemma och välkomna i Sverige, något som hjälpte att vänta.
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...och då promenerade vi ganska ofta. Vi gick varje dag, fram och tillbaka, nästan 5 km. Och
då träffade vi människor där och de, liksom, människor som kände inte igen oss - de sa ”hej”
och pratade med oss. Det var alltid leende mot oss (Lena).

Dessutom gav Sverige en känsla av tillit och trygghet. Om man råkade glömma något på bussen
kunde man hitta det senare utan att behöva oroa sig för tjuvar. Delara berättar att hennes barn
kunde gå till skolan själva utan att föräldrarna oroade sig för deras trygghet. Sverige upplevs som
ett tryggt land för henne och familjen jämfört med hemlandet.

Nu är det okej, inte som i mitt hemland, du kan inte lämna barnen att åka själva till skolan,
det är farligt även för vuxna (Delara).

Särskilt lyfts den svenska attityden mot frågor som rör barn. Sverige upplevs som en trygg och
positiv miljö för barnen; en plats med möjligheter till ett bättre liv för deras barn.

Vad gäller kulturen beskriver informanterna olika upplevelser kring kulturkrock och bemötande.
Karam beskriver exempelvis att vissa moment i möten med svenskar har ibland upplevts som
nedlåtande och respektlös. I intervjun berättar han:

Det var inte en bra upplevelse när de lärde oss hur man ska tvätta händerna och ta hand om
hygien. Vi vet hur man gör det, vi kom inte från öken. Ibland är de lite konstiga (Karam).

Amira tar upp frågan om diskriminering och rasism som inte går att undvika när man kommer till
ett annat land som asylsökande. Dessa upplevelser lämnade sitt spår, men mötet med andra
svenskar som ville hjälpa och initierade stöd för asylsökande tillbringade positiva känslor vilket
hjälpte att se sin situation i ett ljusare perspektiv och att inte fastna vid de negativa upplevelserna.

Resilienstrategier och motståndsresurser

Egna strategier och resurser
En stor del av motståndskraften kom från informanternas egna resurser. Majoriteten av
informanterna har kunskaper i engelska, vilket betydligt underlättade livet som nyanländ i Sverige.
Detta har hjälpt att breda ut sitt sociala nätverk och öppnat en väg till flera möjligheter att
påverka sin situation. En del beskriver även att den egna personen var en resurs för dem; genom
att bara våga göra något eller be om hjälp kunde man känna att saker och ting går att hantera. Till
exempel, betonar Lena hennes förmåga att kunna fråga om hjälp även när hon visste att svaret
ibland kunde vara ett nej.

En grej som hjälpte mig ganska mycket… är att jag har inte svårt att umgås. Jag är inte blyg
med människor. Jag kan ganska lätt ställa frågor, när jag frågar om hjälp då förstår jag
samtidigt att det kan vara “nej” i svar, jag vet det. När jag frågar om människor kan hjälpa
mig eller om de vet någon som kan hjälpa, då nästan alltid fick jag hjälp (Lena).

Det som hjälpte i övrigt relateras till uppfattningen av livet i Sverige som bättre än i hemlandet
(eller andra länder). Genom att söka det positiva i det nya samhället, som en god attityd mot barn,
känslan att det finns lösningar till problem och att människor i Sverige vill hjälpa, upplevdes
tillvaron i väntan som något man kan handskas med eller uthärda. Några beskriver att det som
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motiverade dem att hålla ut var tanken att man inte har ett annat alternativ, att man inte kan
återvända och att man måste fortsätta kämpa. Det var även viktigt att veta vad man kan göra för
att påverka sin situation och känna sig i kontroll; genom att exempelvis själv söka strategier för att
stanna i Sverige (t.ex. genom arbete) eller engagera sig i en meningsfull aktivitet, både för att
känna mening i tillvaron och för att kunna distrahera sig från tankar om sin situation. Till
exempel berättar Samir att han och hans fru engagerade sig i volontäruppdrag under asyltiden;

Jag jobbade som volontär, hela dagen. Vi hjälpte med att översätta papper, med kläder, med
städning, så. [...] Det hjälpte mig mycket med stressen. Men när vi kom tillbaka till rummet,
sen satt jag själv och började tänka och stressa. Samma med min fru (Samir).

Att inte tänka på framtiden var också en strategi som beskrivs av en av informanterna. Då
framtiden ändå inte gick att förutsäga, var det bättre att fokusera på nuet:

Så jag var såhär att jag vill inte tänka på framtiden, utan jag vill leva i tiden som den är just
nu. Och sen får vi se när vi får uppehållstillstånd kan man börja planera (Amira).

Familjen och barnen som källa till resiliens
Det framkommer av materialet att familjen var en viktig resurs för det emotionella stödet. Att ha
sin familj med sig och kunna lita på varandra underlättade väntan. Några av informanter berättar
att familjen var de enda som man kunde dela med sig sina orostankar. Familjen beskrivs vidare
som en källa för motivation och resiliens. Särskild refererar informanterna till sina barn på fråga
om vad hjälpte dem att hålla ut. Att komma hit med barn var en utmaning för dem, men
samtidigt var barnen den största drivkraften under den svåra tiden. Allt gjordes med barnen i
åtanke;

...så vi tänkte, det ska löna sig, mina barn ska ha ett bra liv här i Sverige, därför tänkte jag
måste göra så, jag måste, man ska kanske ha lite svårt först eller jobbig och sen ska det bli
bättre för mina barn, mina barn har ett bra liv här i Sverige (Fatima).

Informanterna resonerade att den svåra situationen i väntan var tillfällig och att detta kommer att
belönas till slut genom ett positivt beslut om uppehållstillstånd. Man måste därför fortsätta vänta
och kämpa. Men samtidigt innebar detta även en enorm press för informanterna, eftersom man
är konstant orolig för barnens mående och deras framtid i fall familjen får avslag;

Det är ju hela familjen, och barn. Det är jätteviktigt. Där var det svårt ansvar där mycket
hänger på hur blir det, förstår du? Hur blir det efter barn i så lång tid… den här lång väntan,
det handlar om att barnet vänjer sig, med språket, med skolan, allt möjligt. Okej, om det är 8
eller 5 eller 3 månader, men om det är 2 år eller 2,5 år ibland och då barnet vänjer sig och sen
blir helt annorlunda (Lena)

Stöd från omgivningen
Samtliga informanter vittnar om vikten av att få stöd och hjälp från omgivningen under den tiden
som de väntat på asylbeslut. Stöd från omgivningen var en av de viktigaste resurserna som
underlättade livssituationen i väntan. Stödet kom från olika källor i form av socialt, ekonomiskt,
praktiskt/materiellt och emotionellt stöd. Det är svårt att säga om en typ av stöd var viktigare än
den andra, men flertalet av informanterna betonar vikten av det sociala och emotionella stödet.
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Särskilt betonas vikten av det sociala nätverket; gemenskap hjälpte göra situationen i väntan mer
hanterbar. Detta framgår av intervjuer där på frågan om vad ger dem kraften att hålla ut har
flertal av informanterna besvarat “vänner”. Övrigt socialt nätverk, och även vännernas eget
sociala nätverk, var till stor hjälp även när det gäller integration och arbete.

Det var ganska viktigt det, när man sökte jobb utan fyra sista siffror. Jag vet inte vilka ställen
som helst [där man kan söka jobb], men det som hjälpte var rekommendation. Någon som
kan rekommendera dig (Lena).

Ibland var det andra asylsökande på anläggningsboenden som delade med sig viktig information.
Det kunde handla om vilka regler som gäller i Migrationsverket och var man kan vända sig för att
få praktiskt eller materiellt stöd, men även allmän information om Sverige och samhället. Fatima
berättar att hon som ensamstående mamma hade vissa svårigheter med att komma åt vissa
stödinsatser riktade mot asylsökande, såsom att gå på språkskola för asylsökande, eftersom det
inte fanns en annan person som kunde ta hand om barnen. Stödet kom dock från hennes grannar
på anläggningsboendet: ibland fick hon lämna sina barn hos dem.

Frivilligorganisationer och volontärer utgjorde också en viktig resurs för stöd och hjälp. De
ställde upp med olika sorters hjälp för flyktingar. Även personal på anläggningsboenden bidrog
med olika stödinsatser. Fler intervjupersoner nämner insamlingar av kläder, leksaker och pengar
som ett exempel. Pengarna kunde gå till att köpa extra mat eller till att ta barnen som bodde på
anläggningsboenden till ett inomhuslekland. Stödet kom också i form av olika aktiviteter och
språkcafe som organiserades av personal på boenden, kommunen eller frivilligorganisationer.
Vissa informanter hade även stöd från det privata nätverket. Amira berättar att hennes familj fick
mycket stöd från hennes moster, som bodde i Sverige i många år och som har etablerat sig i
samhället.

Samtliga informanter betonar att stödet som kom från omgivningen var en viktig faktor som
underlättade den svåra situationen som den långa vänta inneburit för dem. Det var viktigt att
känna att det finns någon som ha resurser att hjälpa och som man kan vända till vid problem eller
frågor. Å andra sidan vittnar Delara att hon ville helst inte beror för mycket på stöd från andra
och betonar vikten av att vara självständig.

Att en person som inte är i samma situation kan komma in och hjälpa, så det var ju väldigt
bra. En person som är utanför och kan knyta sig in och försöka hjälpa. Det var ju väldigt
positiv än att vara utan hjälp eller känna att det finns ingen som kan hjälpa oss här (Amira).

Jag har vänner, men jag kan inte säga till dem att hjälpa mig hela tiden, de är jättesnälla med
mig, men vill inte fråga om hjälp hela tiden, det går inte, jag måste kämpa själv (Delara)

Skolan – en viktig plats för barn
På migrationsverkets webbsida står det att alla asylsökande barn har rätt att gå i förskola och
skola. Kommunen där barnen bor ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra
barn och ungdomar i kommunen. Det står även att förskola inte bara är till för att passa barnen
medan föräldrar studerar eller arbetar men att barnet också kan ha egna behov av att delta i
förskolans verksamhet för att må bra och utvecklas även om föräldrarna finns hemma
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(Migrationsverket, 2021). Det faktum att staten ser skola som en möjlig plats för barnens
utveckling stämmer överens med föräldrarnas berättelser om skolans roll. Alla intervjupersoner
vittnar att det var svårt för deras barn eller syskon att komma in i skolan på grund av språket, de
första månader eller första året. Efter den första introduktionstiden, hade barnen hunnit lära sig
mycket av det svenska språket, så att de kunde gå i den stora klassen där alla andra barn hade sina
lektioner. Intervjupersoner tillskriver deras barns utvecklingsmöjligheter skolan, då de menar att i
skolan kunde barn inte bara lära sig det svenska språket men också fick möjlighet att lära sig
mycket om svenska kulturen och umgicks även med andra barn.

Bland de positiva möjligheter skolan gett till asylsökande barn med deras familjer var möjligheten
av att kunna komma bort från asylboendet. När situationen kändes som svårast, då familjen hade
nekats uppehållstillstånd, sågs skolan som den enda tillflyktsplats åt barnen. Delaras familj fick
uppleva svårigheten av att inte beviljas uppehållstillstånd, i berättelsen säger hon så här om
barnens skola;

Det är jättejätteviktigt för barnen, när vi haft problem med migrationsverket har det varit
viktigt för de att vara i skolan, för där trivs dem, dem kan göra allt de vill och har mycket att
göra i skolan (Delara).

I skolan kunde barn alltså syssla med mycket annat samtidigt som de hann ventilera bort de
jobbiga nyheterna som familjen fick från migrationsverket. Precis som Delara hade Amira samma
upplevelser av skolans positiva påverkan på hennes syskon. För syskonen sågs skolan som den
vanliga Sverige med möjligheter att se Sverige i en annan bild än den vanliga asylsökande miljön
de var vana med. I skolan hade syskonen möjligheter att se hur svenskar är samt kunna ser en
annorlunda kultur.  I egna ord säger hon;

Men skolan var en väldig positiv grej för dem. Det var ju typ en annan värld. När man går
från hotellet till en annan värld, till den vanliga Sverige. Så det var ju bra att de fick veta hur
Sverige är eller hur svenskar är, hur den andra kulturen är (Amira).

Att kunna komma bort från asylboendet och vara i skola var liksom att byta på miljön. Att inte
behöver umgås bara med asylsökande barn i asylboendet skulle hjälpa barnen att interagera med
svenska barn och hinna lära sig svenska innan man ens fick uppehållstillstånd. Detta var en
inställning som Fatima uppskattade när hon följde hennes son till förskola i de kalla tidiga
morgnarna. Vid frågan om vad hon tyckte hennes barns förskola spelade för roll i sonens livs,
svarade Fatima;

...han kunde börja lära sig svenska innan vi fått uppehållstillstånd och att man inte stanna
hela tiden i asylboende och träffa andra barn (Fatima).

Skolan beskrivs alltså som en betydelsefull plats för barn som ger barnen struktur, möjligheter till
tidig integrering i samhället och en plats för att bygga ett socialt nätverk. Skolan uppfattas som en
viktig stödresurs för familjer. Däremot vittnar några intervjupersoner att stödet från skolan var
ibland bristande. Karam beskriver till exempel att det tog flera samtal med skolan innan de
började stödja hans dotter som har lidit av trauma i samband med separationen från resten av
familjen och flykten från krig.
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ANALYS

I detta avsnitt presenteras analys av resultatet med utgångspunkt i KASAM och dess tre
komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Analysen fördjupas ytterligare med
hjälp av andra närliggande teoretiska begrepp som resiliens och liminalitet.

Antonovsky (1987/2005, s. 47ff) menar att de tre komponenterna i KASAM bör ses i relation till
varandra eftersom de utgör en helhet. Han beskriver åtta möjliga kombinationer som framträder
när man dikotomiserar var och en av komponenterna. Två av dessa kombinationer ligger högt
eller lågt på alla tre komponenter vilket tyder på antingen hög eller låg graden av sammanhang,
vars mönster kan förväntas vara ganska stabilt. Detta anser vi inte vara fallet för våra informanter.
Vi kan inte med stor säkerhet påstå att samtliga informanter ligger lågt eller högt på de tre
komponenterna och detta är inte heller syftet med studien. Däremot kan vi se generella mönster i
hur de olika komponenterna har upplevts av informanterna och vilka faktorer som påverkar
detta.

Vi kan se att begriplighet ligger generellt lågt hos informanterna då tiden i väntan präglades av
osäkerhet, oklarhet och oförutsägbarhet kring framtiden, både den egna och barnets. När
osäkerhet rådde inför framtiden skapades även en osäkerhet i nuet. Vi tolkar det som en sorts
limbo där man saknar en klar bild av sin situation och där verkligheten upplevs varken som
strukturerad eller förståelig. Antonovsky (1987/2005) menar att hög känsla av begriplighet
kännetecknas av förutsägbarhet, något som vi inte ser i informanternas beskrivningar av sin
livssituation under väntandet, snarare tvärtom. Att kunna relatera till framtiden, genom att
föreställa och förutse var familjen kommer troligtvis befinna sig om några månader eller år, är
väsentligt för upplevelsen av nuet (Brekke, 2010). Det vi ser är att våra informanter befann sig på
en sorts kontinuum, ett liminalt tidsrum, där å en sida begränsas deras möjligheter att planera och
förbereda inför framtiden och å andra sidan präglas hela tillvaron av konstant vänta inför denna
framtid och oron om hur detta skulle påverka hela familjen, men särskilt barnen. Det som
utmärker personer som sökt asyl med sin familj är den dubbla orosbördan som informanterna
beskriver i sina utsagor. Informanterna hanterar den situationen på olika sätt. Några föredrar att
inte tänka på framtiden och istället fokusera på nuet, vilket dock visade sig vara svårt att göra i
praktiken när situationen i nuet upplevs som påfrestande och villkorat av sociala, ekonomiska och
civila begränsningar. Samtidigt finns det även yttre faktorer som hjälper öka begriplighet som
framgår av resultatet. Ändå präglades dagarna av framtidstankar: när kommer denna vänta att ta
slut? Vad händer efter?

Detta påverkar i sin tur känslan av hanterbarhet hos informanterna. Antonovsky (1987/2005, s.
48) menar att hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet. Om man inte upplever
världen som gripbar och de motgångar som man står inför som möjligt att handskas med, blir det
ingen överraskning att även känslan av hanterbarhet får lida. Hanterbarhet syftar på huruvida
man upplever sig ha inre eller yttre resurser till förfogande för att hantera stimuli och krav i en
påfrestande situation (ibid, s. 45). Här kan vi ställa oss frågan om informanterna har upplevt att
de hade tillräckliga inre och yttre resurser för att hantera de motgångar och påfrestningar som de
ställdes inför? Antonovsky skriver om generella motståndsresurser och menar att dessa är
resurser som bygger individens resiliens och kan ge kraft att bekämpa en mängd olika stressorer.

33



Karungi & Nurmalinova

Informanterna använder sig av ett råd resiliensstrategier för att göra situationen mer hanterbar,
både för sig själv och hela familjen. Man kan diskutera hållbarheten av vissa sådana strategier. Att
inte tänka på framtiden och fokusera på nuet kan vara svårt att göra i längre sikt när nuet upplevs
varken som gripbart eller säkert. Det visar också resultatet; även om man engagerar och aktiverar
sig på olika sätt försvinner inte oron inför det okända.

Bristen på motståndsresurser beskriver Antonovsky (1987/2005, s. 57) i termer av generella
motståndsbrister och menar att detta i sig kan komma att utgöra en stressor. Vilka resurser det
handlar om beror på vilka livssektorer som individen själv upplever som viktiga (ibid, s. 51). För
samtliga informanter var det viktigt att uppleva stabilitet och klarhet för sin familj, att känna att
barnet trivs, att uppleva sig kunna påverka sin situation och få möjlighet till snabbare integration.
I resultatet kan vi se att alla dessa områden brast för våra informanter. Det dagliga livet utgjorde
också en källa till låg hanterbarhet.

Den tredje komponenten i KASAM är meningsfullhet, som är en motivationskomponent. Här
ställer man en fråga om huruvida de motgångar och krav som man ställs inför är värda att
engagera sig i (Antonovsky, 1987/2005, s. 45). Å en sida så ser vi att alla våra informanter har
visat en enorm motivation bara genom att lämna sina hemländer, ta sig på en resa genom världen
tillsammans med sina barn och söka asyl i ett helt främmande land, utan några garantier på att de
skulle lyckas. Informanterna presenterar sina berättelser som om de hade inget val än att söka asyl
och hålla ut; detta uttrycks i termer som “vi måste”, “vi kan inte gå tillbaka” och “vi hade inget
alternativ”. Att lämna sitt hemland och söka asyl i Sverige var alltså meningsfullt för dessa
personer och deras familjer. På basis av det tolkar vi att motivationen att stå emot utmaningar och
integreras i samhället borde vara stark, även om begriplighet och hanterbarhet ligger lågt för dem.
Antonovsky (ibid, s. 49) menar också att hög meningsfullhet i en sådan situation (när andra
komponenter brister) kan leda till ett starkt tryck mot förändring. En sådan människa kan
förväntas visa stort mod och vara djupt engagerad i sitt sökande efter förståelse och resurser
(ibid). Detta ser vi också i resultatet genom att informanterna söker olika strategier och resurser
inom sig själv och sin omgivning för att påverka sin situation och på det sättet känna att det finns
mening i det de gör.

Men vi kan också se att många av dem upplevde sin situation som mycket påfrestande och att det
var svårt att känna meningsfullhet i vardagen. Den liminala positionen som asylsökande och alla
utmaningar och begränsningar som den medförde hade en negativ verkan på meningsfullheten.
När situationen inte känns begriplig eller hanterbar och man inte upplever sig kunna påverka den,
minskar också motivationen.

När vi talar om vilka konkreta hinder det fanns för att känna stark KASAM för personer som
söker asyl med barn i familjen, kan visar resultatet att dessa relateras främst till ekonomiska
begränsningar (extra utgifter för barn), boendesituationen (asylboende som instabil och otrygg
miljö för barn) och en dubbel orosbörda (att känna ansvar för sitt och barnets liv). Ett annat
hinder kan sägas vara det som Ungar (2008) menar med navigation. För att man ska kunna
använda sig av motståndsresurser måste man först veta vilka resurser det finns och var man söker
dessa. Detta är särskilt utmanande för asylsökande personer som framgår av resultatet och
tidigare diskussion om begriplighet. När man inte har en klar bild om sin situation och världen
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omkring blir det svårt att söka sig fram till rätt stöd. Även om resurser finns tillgängliga kan det i
praktiken vara svårt för en del att faktiskt komma åt dem. Detta ser vi är en särskild utmaning för
de informanter som har kommit hit med barn utan en partner.

Sammantaget kan vi utläsa att i resultatet finns det både positiva och negativa yttranden som tyder
på hur de tre komponenterna i KASAM har upplevts av våra informanter under väntetiden.
Antonovsky (1987/2005) menar dock att de tre komponenterna är oupplösligt sammanflätade
och bör ses i relation till varandra. För att ha en stark KASAM bör man alltså ligga högt på alla
tre komponenter. Detta var inte fallet för våra informanter.

DISKUSSION

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån teorin om känslan av sammanhang studera hur
personer, som tillsammans med sin familj (inkl. barn) sökt asyl i Sverige under flyktingkrisen i
2014–15, har upplevt sin livssituation i väntan på asyl. Uppsatsens resultat bygger på intervjuer
med sex personer. Nedan följer kort summering och diskussion av resultatet med utgångspunkt i
studiens frågeställningar.

Summering av resultatet
Resultatet visar att en långdragen asylprocess påverkar asylsökande familjers livssituation på flera
olika sätt. Vi ser att personer som har sökt asyl tillsammans med sina barn upplever specifika
påfrestningar och utmaningar. Främst på den emotionella planen, såsom den upplevda dubbla
bördan som manifesterar sig i oro om den egna, men särskild barnens framtid och ansvar för
deras liv. Tiden i väntan har präglats till stor del av oro, osäkerhet och ovisshet om framtiden och
rädsla för utvisning. Detta påverkar upplevelsen av nuet; världen upplevs som kaotisk och osäker.
Livet kan sägas sätts på paus i samband med sociala och civila restriktioner som omfattar
asylsökandes verklighet. Hur kommer det negativa beslutet påverka familjen? Hur kommer det
påverka barnen? Vad kommer hända med deras framtid? Föräldrarna önskade en kontinuitet och
stabil tillvaro för deras barn. Tankarna för att inte kunna stanna i landet och samtidigt inte se en
möjlighet att återvända till det ursprungliga landet skapade mycket frustration och stress.

Informanter hade svårt att relatera till framtiden då de inte kunde planera något på grund av
ovetskap om de kommer få stanna i Sverige eller inte. Detta i samband med de ohållbara
levnadsvillkor som kännetecknade deras boendesituation innebar en påfrestande och stressande
situation för våra informanter. Trots det uppvisar de glädje och tacksamhet för att ha kommit till
Sverige och det mottagandet som de bemötts av upplevdes i stort positivt. Tiden i väntan ger
alltså upphov till mycket komplexa känslor, men det som är gemensamt för alla våra informanter
är att den långa väntan innebar en svår och utmanande situation för dem och deras familjer.

Så hur kan vi förstå deras upplevelser utifrån KASAM? Vi kan se att våra informanter har låg
begriplighet och hanterbarhet. Detta tror vi är en gemensam upplevelse för de flesta asylsökande.
För personer som söker asyl tillsammans med sin familj manifesteras låg begriplighet och
hanterbarhet i den dubbla orosbördan som vi har diskuterat ovan. Situationen kan förstås vara
dubbelt så påfrestande eftersom föräldrar bär ansvar för sina barn. I praktiken visar det också att
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dessa personer står inför en del svårigheter specifika för denna grupp. Med barn i bilden blir det
svårare att komma åt vissa stödresurser, särskild om man har kommit hit utan en partner. Men
det som också framgår av resultatet är att familjen är samtidigt en viktig källa till motivation som
ger kraften att hålla ut. Vi förstår det som att våra informanter har funnit mening i sin situation
genom att se på den som något som de måste gå igenom för sin familjs och sina barns skull.

Vad säger detta om den upplevda känslan av sammanhang? Asylsökande barnfamiljer står inför
en rad påfrestningar och hinder som kan göra det svårare att uppleva sammanhang i tillvaron. Vi
kan se att våra informanter har upplevt situationen i väntan som svår att begripa och hantera.
Motståndskraften som hjälpte att uthärda den svåra situationen har hittats i omgivningen, men
inhämtats också från familjen och särskild från barnen. Däremot visar resultatet att stöd från
omgivningen har inte alltid upplevts som meningsfullt och att oron om barnets framtid har ökat
stressen under väntan. Resultatet visar att det finns behov att satsa på att förstärka KASAM hos
asylsökande barnfamiljer med fokus på komponenterna begriplighet och hanterbarhet. Detta kan
göras genom exempelvis en mer öppen handläggningsprocess, återkoppling från
Migrationsverket, flera integrationsmöjligheter och stödinsatser riktade åt denna målgrupp utifrån
deras specifika behov.

Studien i ljuset av tidigare forskning
Av den tidigare forskning framgick att det finns otillräcklig kunskap kring asylsökande
barnfamiljers villkor i väntan på asylbeslut. Zetterqvist, Nelson och Hagström (2016) visar
exempelvis att asylsökande barn i familjer är underrepresenterade i forskningsfältet. Forskning
om asylsökande koncentreras dessutom på individer och mindre på familjer i stort. Det som vår
studie bidrar med är därmed insikten i familjernas livssituation i väntan på asyl med något mindre
fokus på barn i familjen.

Generellt framgår av tidigare forskning att väntan på besked om uppehållstillstånd beskrivs som
ett hinder för att relatera till framtiden (Svensson, 2017). Asyltiden kännetecknas av oro och
ovisshet om framtiden i samband med beslutets utfall och de långa handläggningstider (Brekke,
2010; Phillimore, 2011). Även i denna studie visar resultatet att både föräldrar och barn i familjen
upplever situationen i väntan som mycket påfrestande i samband med ovissheten om framtiden
och rädslan för ett negativt beslut, bland annat. Föräldrars tankar kretsar mest kring barnets
framtid och oron om hur barnen kan påverkas av ett negativt utfall är närvarande hos alla våra
intervjupersoner. Samtidigt är barnen en drivkraft och källa för motivation för sina föräldrar. I
tidigare forskning lyfts något liknande resultat, men med fokus på barn. Familjen beskrivs som ett
viktigt socialt sammanhang för barn, särskilt betonas syskonrelationer som viktiga (Björnberg,
2011; Svensson, 2017). I likhet med vad den tidigare forskningen visar inhämtar även våra
respondenter resiliens från familjen.

Hälsa och livskvalitet är två perspektiv som återkommer i tidigare forskning. Flertalet av studier
undersökt psykisk ohälsa och livskvalitet hos asylsökande där resultat pekar på låga nivåer av
upplevd hälsa och livskvalitet (Puthoopparambil et al, 2015; Laban et al, 2009; Leiler et al, 2019).
Resultatet kopplas till flera faktorer, men mest framträdande var långa väntetider, levnadsmiljö,
otrygghet, social isolering, bristande socialt nätverk och avsaknad av en meningsfull aktivitet,
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m.m. Denna studie antar ett annat perspektiv och undersöker asylsökandes upplevelsen av tiden i
väntan utifrån KASAM för att kunna förstå hur det tedde sig och vilka utmaningar asyltiden
medför för personer som sökt asyl tillsammans med sina barn/familj. De faktorer som tidigare
forskning lyfter som avgörande för den upplevda livskvaliteten framträder även här som
betydelsefulla för att kunna uppleva sammanhang i sitt liv. Jämfört med dessa studier fokuserar
dock vår analys även på motståndsresurser och strategier som kan göra situationen i väntan mer
hanterbar och tillvaron mer meningsfull.

Teoridiskussionen
Uppsatsen teoretiska ramverk utgörs av Antonovskys (1987/2005) teori om KASAM.
Användningen av KASAM har möjliggjort att belysa olika aspekter av situationen som tiden i
väntan innebar för våra informanter. Endast KASAM tycktes dock inte vara tillräckligt för en
fördjupad analys av studiens resultat, därmed har vi bestämt oss att komplettera den med hjälp av
andra teoretiska begrepp som resiliens och liminalitet.

KASAM var en teori som vi har valt redan från start för den tycktes vara passande i relation till
våra frågeställningar. Den har givit oss en god begreppsapparat att jobba med, till exempel
begreppet motståndsresurser som rymmer in både inre resurser som personliga drag och andra
resurser under individens kontroll, men även stödresurser som finns i omgivningen. Detta har
gjort möjligt att applicera KASAM på vårt forskningsproblem, trots att teorin används i det
vanliga fallet mest inom hälsoforskning. Resiliens (motståndskraft) är ett begrepp som ligger nära
KASAM och på det sättet tycktes det vara ett lämpligt val för att kunna fördjupa analysen av hur
motståndsresurser som lyfts i resultatet kan ha påverkat informanternas möjligheter att göra
situationen mer hanterbar. Liminalitet i sin tur användes igenom analysens samtliga delar som ett
begrepp som förklarar asylsökandes tvetydiga och villkorliga position i asylprocessen.

Metoddiskussion
Vi hade från början velat intervjua personer som redan har fått permanent uppehållstillstånd. För
att utvidga urvalet beslöt vi att även inkludera de med tidsbegränsat uppehållstillstånd, så länge de
också hade upplevt situationen i väntan på asyl i åtminstone sex månader. En av
intervjupersonerna har dock inget uppehållstillstånd, men inkluderades i studien eftersom hon
och hennes familj var självförsörjande och har vistats i Sverige under hela sin asyltid.

På grund av den rådande pandemin genomfördes intervjuer via Zoom. Vi var medvetna om att
detta kunde medföra en del tekniska problem och en främmande situation för våra
intervjupersoner. Trots detta anser vi att digitala intervjuer var det mest lämpligt tillvägagångssätt
för insamling av data under rådande omständigheter. Våra intervjupersoner har också visat en
utmärkt förmåga i att öppna upp sig för oss. En annan fördel med digitala intervjuer var att vi
inte behövt göra geografiska avgränsningar och att det var möjligt att boka intervjuer med kort
varsel.

En annan aspekt som bör tas hänsyn till är att vi efterfrågar om upplevelser som tog plats för
flera år sedan. Detta kan ses som en svaghet med studien eftersom minnen är inte längre fräscha
och uppfattning av den egna situationen kan ha ändrats med tiden. Detta ser vi dock inte som en
begränsning i sig. Man kan argumentera att det är nu när dessa personer är inte längre utsatta för
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de svårigheterna som de kan känna sig bekväma med att dela med sig sina upplevelser med mer
objektivitet.

Något annat som man bör ta hänsyn till är den språkliga aspekten under intervjun. Vår
urvalsgrupp består av personer som inte har svenska som deras modersmål. Även om de alla
hade goda kunskaper i svenska, kunde vi se att det ibland varit en utmaning för dem att sätta ord
på sina tankar. De var tvungna att använda enklare ord för att bli förstådda. Vi är medvetna att
det finns en chans att vi hade fått ett djupare resultat om informanterna erbjöds en möjlighet att
uttrycka sig i sitt modersmål. Detta för att det finns nyanser i språket som kan gå miste när man
använder sig av ett annat språk. Däremot anser vi att det finns en fördel med att låta den
intervjuade uttrycka sig på sina egna villkor utan att förlita på tolkens översättning.

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Genom denna uppsats har vi kunnat beröra ämnet om barnfamiljers livssituation i väntan på
asylbeslut. Fokus i uppsatsen var på den vuxna i familjen och hur hen uppfattade sin och resten
av familjens livssituation. I resultat och analys har vi bland annat diskuterat hur föräldrar upplever
barnets situation under den tiden. Det som var gemensamt för dem var att mycket av deras oro
kretsade kring barnets framtid. Vi har även gått in i hur barnet påverkas av positionen som
asylsökande, däremot har vi gjort en väldigt ytlig analys av hur barn i familj påverkas i
asylprocessen, då vi inte har intervjuat några personer som kom hit som barn, utan endast
intervjuade vuxna i hushållet. Ett förslag till framtida forskning skulle vara att vidare undersöka
hur barn i familj upplever sin tvetydiga position i asylprocessen. Det finns också behov för en
mer fördjupad analys av barnfamiljers specifika situationen och vilka specifika svårigheter de
upplever gentemot andra asylgrupper.

Vi ser även att inom det forskningsområde (det vill säga barnfamiljer i asylprocessen) finns det
mycket som skulle kunna undersökas. Hur påverkas exempelvis relationer i en familj under en
lång asylprocess? Tidigare forskning visar dessutom att barn tar ofta rollen som den vuxna i
familjen när det gäller till exempel kontakt med svenska myndigheter då barn tar på sig rollen av
tolk. En annan studie nämner att asylsökande föräldrar med psykiska besvär söker tröst hos sina
barn på grund av att det inte finns någon att förlita sig på. Vi tycker att det skulle vara intressant
att studera barns uppfattning av den upplevelsen och de olika rollerna som de intar i
asylprocessen.

När det gäller implikationer för praktiken tänker vi att kunskap om ett socialt problem måste
hämtas från dem som i första hand drabbas av problemet. Genom att ta hänsyn till deras
perspektiv ökar man kunskap om fenomenet och kan anpassa insatser efter de behoven som
faktiskt finns hos målgruppen. I vårt fall handlar det om asylsökandes livssituation i väntan på ett
beslut och hur den långa väntan påverkar olika aspekter av deras liv. Det har tidigare funnits en
del forskning som redan gav förslag att minska väntetider, något som även vår studie syftar till.
Däremot tycker vi att det finns ännu mer som borde göras. Att öka delaktigheten och aktivera
asylsökande under själva väntetiden borde också prioriteras. Vi tycker detta skulle bli till förmån
inte endast för asylsökande, men även för samhället i stort.
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV

Hej! Vi heter Dilnaz och Darlene. Vi är två socionomstudenter som skriver ett examensarbete vid
Uppsala universitet på uppdrag av Rädda Barnen Uppsala. I vårt examensarbete undersöker vi
barnfamiljer och deras upplevelser av sin situation i väntan på asylbeslut. Vi är intresserade av att
intervjua personer som tillsammans med sin familj (inkl. barn) sökt asyl i Sverige under “den
stora flyktingvågen” åren 2014-2015, men som idag har någon form av uppehållstillstånd. Vår
förhoppning är att denna studie kan bidra till förbättrade villkor och öka kunskapen om
asylsökande familjers situation.

Bra att veta om själva intervjun:
➢ På grund av pandemin kommer intervjuer ske digitalt, via zoom.
➢ För de som bor i Uppsala eller kan ta sig dit finns möjlighet att träffas fysiskt i en lokal,

som hyrs av Rädda Barnen.
➢ Intervjun kommer att spelas in (i zoom spelas in även videon)
➢ Det som spelas in kommer bara att användas till uppsatsen och kommer sedan att raderas!
➢ Inga uppgifter som kan knytas till enskild person kommer att publiceras. I uppsatsen

kommer vi inte att använda ditt namn!
➢ Alla deltagare kommer skriva på en samtyckesblankett och kan när som helst avbryta

deltagandet i studien utan särskild förklaring.

Om du väljer att delta i studien kommer vi bland annat att fråga dig om din sociala situation
under asyltiden, hur var vardagen i väntan, vad fick du göra och vilka svårigheter du och familjen
upplevde under tiden som ni var asylsökande. Vi ser fram emot intervjun och mötet med dig som
väljer att delta i studien! Vid frågor eller funderingar kontakta gärna oss. Kontaktuppgifter finns
nedan. Du kan också kontakta oss via sociala medier.

Uppsala den 17 april 2021.

Med vänliga hälsningar,
Dilnaz Nurmalinova och Darlene Karungi
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE

Introduktionsfrågor:

Namn, ålder? (till barn: hur gammal var de när de kom till Sverige)

Berätta kort om din familj (är du gift, hur många barn har du, hur gammal är de nu, hur gammal
var de vid ankomst till Sverige, kom hela familjen hit?)

Vilket land föddes du i?

När har du kommit till Sverige?

Har du fått uppehållstillstånd? Om ja, när? Har hela familjen fått det? Hur länge har ni väntat på
uppehållstillstånd?

Hur beskriver individer sin situation?

Var bodde ni under asyltiden? (kommun, boende, hur var boendet)

Hur skulle du beskriva den tiden som ni väntade på uppehållstillstånd? Beskriv den generella
situationen för familjen och hur du mådde under den tiden.

Hur har väntan på asylbeslut påverkat dig och din familj? Hur kändes det att vänta?

Kunde du planera framtiden när ni var asylsökande?

Fanns det något som var särskilt svårt eller jobbigt under den tiden? Hur hanterade ni de
svårigheterna?

Vad har varit bra under den tiden? Berätta om positiva upplevelser.

Fanns det något som underlättade väntan för dig och din familj? Hur orkade du kämpa? Vad gav
dig styrkan?

Hur var din hälsa? Fysisk och psykisk

Hur var ekonomin under den tiden? Räckte pengarna till att köpa det som ni behövde eller ville
ha?

Fanns det något som du eller en annan familjemedlem ville göra, men kunde inte pga er situation
som asylsökande? Känner du att din självständighet var begränsad under asyltiden?

Socialt nätverk

Hade ni släkter i Sverige eller någon som ni kände till innan ni kom till Sverige?

Vilka umgicks du med under asyltiden? Hade du mer kontakt med andra invandrare eller även
lokalbefolkning?

Hur gick det med att komma i kontakt med andra människor? Var det lätt eller svårt att skapa
relationer? Vad beror det på?

Hur var det för din partner och/eller andra i familjen?
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Hur bemöts du och din familj av omgivningen? Upplevde du att andra människor såg på dig som
en “invandrare” när du kom hit? Hur har det påverkat dig?

Var dina sociala kontakter till hjälp? Vilka kontakter var mest värdefulla/viktigaste och på vilket
sätt? (dvs vilket stöd de har fått)

Var vände du dig när du behövde prata med någon? (för att ventilera ut)

Hur upplevde du det stödet och hjälpen som du fick?

Hur skapade familjer meningsfullhet i vardagen?

Hur såg din vardag ut under asyltiden? Sysselsättning, jobb, skola eller något annat? Hade du det
under hela asyltiden eller periodvis?

Hur var det för andra i familjen? Vad gjorde din partner och dina barn under dagarna? (eller vad
gjorde föräldrarna?)

Fanns det något som hindrade dig eller andra i familjen från att delta i sysselsättning eller andra
aktiviteter? Tex språk, arbetstillstånd, brist på aktiviteter, osv.

Hur har väntan påverkat vardagen?

Kände du dig motiverat att integreras i samhället under den tiden som ni väntade? Ville du lära
dig språket, lära känna människor, skaffa ett jobb eller något annat?

Fanns det möjligheter till det? Tex fanns det ställen där du kunde lära dig språket och träffa andra
eller hur gick det till?

Hur beskriver individerna barnets situation?

Föräldrars perspektiv

Hur var det för barn? Hur mådde dem?

Har barnet förstått vad händer under asylprocessen? Har ni pratat med dem om det och vad det
innebär? Tex att ni kan få avslag och kan utvisas?

Hur var det i skolan? Trivdes barn?

Var fanns skolan? Var det lätt att ta sig till skolan?

Vad gjorde barn i fritid? Fanns det lekparker eller andra aktiviteter i närheten?

Hur var kontakten med skolan för dig som förälder? Fick ni information om hur skolan fungerar,
fick ni träffa lärarna, osv? Hur gick det till för er?

Var skolan till hjälp under asyltiden?

44


