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Abstract   

   

Author: Amina Hassan & Ronhi Ak   

Title: Impact of asylum on asylum seekers   

Supervisor: Gunilla Carstensen   

   

   

The purpose of this study is to investigate the impact of asylum seekers and understanding 

the asylum process and the perceived illness during the asylum process. The study also aims 

to map stigmatization in the concept of illness among asylum seekers. The theoretical basis of 

the essay is the theory of Antonovsky salutogenesis about the sense of context and Elias & 

Scotsons stigma theory. Qualitative interviews have been conducted with four people, all of 

whom have undergone an asylum process where the analysis was conducted using a thematic 

method of analysis. The result of the study shows that it is a psychologically and emotionally 

stressful process to apply for asylum, which affects the health. The uncertainty of not 

knowing whether to stay in the country in combination with the severe trauma from their 

country of origin give the interviewees an impression that the asylum process is stressful and 

places great mental demands on people. The main cause has been understanding of the 

asylum process, all interviewees showed a low sense of comprehension and it could be a 

contributing factor to the deterioration of health among asylum seekers. This results in their 

health deteriorating and they are likely to suffer from stress, depression and PTSD for the 

trauma they have experienced. As regards stigmatization, the results show that asylum 

seekers tend to avoid seeking help because of the fear of being isolated and stamped as a 

deviation of their own ethnic group.   

    

Keywords: Asylum seekers, PTSD, stigma, sense of cohesion, health, depression   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning    

   

Syftet med den här studien är att undersöka asylsökandes stresspåverkning och förståelse för 

asylprocessen samt den upplevda ohälsan under asylprocessen. Studien har även som avsikt att 

kartlägga stigmatiseringen i begreppet ohälsa bland asylsökande. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter är Antonovskys salutogenes teori om känslan av sammanhang och Elias & 

Scotsons stigmatiseringsteori. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra personer som alla 

har genomgått en asylprocess där analyseringen gjorts med hjälp av en tematisk analysmetod. 

Resultatet av studien visar att det är en psykiskt och känslomässigt påfrestande process att 

ansöka om asyl, vilket också påverkar hälsan. Ovissheten kring att inte veta om man får stanna 

kvar i landet i kombination med svåra trauman från sitt hemland resulterar i att 

intervjupersonerna upplever asylprocessen påfrestande och ställer stora psykiska krav på 

personerna. Det som har varit den väsentliga påverkningsorsaken har varit förståelsen över 

asylprocessen, samtliga intervjupersoner uppvisade en låg känsla av begriplighet vilket kan 

vara en bidragande faktor till att hälsan försämras hos de asylsökande. Detta resulterar i att 

deras hälsa försämras och de riskerar att drabbas av stress, depressioner och PTSD p.g.a.  

trauman de har upplevt. När det gäller stigmatisering visar resultaten att asylsökande tenderar 

att undvika att söka hjälp på grund av rädslan för att bli isolerade och stämplade som avvikande 

av den egna etniska gruppen.     

   

   

Nyckelord: Asylsökande, PTSD, stigma, känsla av sammanhållning, hälsa, depression.   
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Kapitel 1 Inledning.   

   

Det flyr nu allt fler människor från sina hemländer för att försöka komma undan krigen. De 

flesta flyktingarna är från Syrien där inbördeskrig har tvingat bort människor som inte 

uppfyller deras värderingar (UNHCR, 2016). UNHCR:s årliga rapporter visade att i slutet av 

2015 var ungefär 65,3 miljoner människor på flykt (UNHCR, 2016). Detta har orsakat stora 

påfrestningar för en flykting, där denne kommer till ett nytt främmande land, behärskar inte 

språket, tillvaron känns osäker och mötet med en ny kultur ställer stora krav på individen. 

Trots att flyktingar har lämnat en ännu svårare och mer utmanande tillvaro bakom sig så blir 

mötet med en annan kultur och livssituation för många svår att hantera.  En studie visar att 

många flyktingar drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller en annan form av 

ohälsa på grund av traumatiska händelser som drabbat deras liv (Kemp 2004 s 31f).   

   

I hemlandet har individer levt under svåra förhållanden med förtryck, hot och svår stress, 

men för individen är detta ändå välbekant med landets kultur samt sociala normer. Individen 

har en identitet som denne förhåller sig till. I det nya landet har individen ingen identitet att 

förhålla sig till, individen har svårt att hitta sin position i samhället. Samhället runt omkring 

är nytt och obekant och man går miste om det sociala nätverket som individen hade i sitt 

hemland (Psykologiguiden 2016).    

   

Enligt Världshälsoorganisationen så benämns begreppet psykisk ohälsa generellt av tankar, 

beteenden samt relationer med andra (Migrationpolicy 2018). De huvudsakliga 

hälsoförhållandena som påverkar de asylsökande är PTSD, depressioner samt ångest. Andra 

asylsökande kan även missbruka alkohol och narkotika för att bedöva trauman som de har 

upplevt (Migrationpolicy 2018). Den grekiska ön Lesbos, som har fungerat som en viktig 

nyckelstation för de asylsökande som passerar från Turkiet, har rapporterat flera fall där 

asylsökande uppvisade självskadebeteende och psykotiska episoder betydligt mer under 

sommaren 2017 jämfört med året innan. Precis efter att flyktingkrisen började rapporterade 

majoriteten av de icke-statliga organisationerna att EU- institutionerna och medlemsstaterna 

hade ett osunt inflytande på psykisk ohälsa hos dem som sökte skydd. Man menade att 

levnadsförhållandena var ett faktum där flyktingar hade svårt att få den hjälp de behövde. För 

flyktingarna innebär det att de lever under svåra förhållanden såsom överbeläggningar av 

läger och brist på resurser (Migrationpolicy 2018).    
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1.1 Problemformulering.    

Många flyktingar har upplevt trauman både före, under samt efter deras resa till Europa. 

Vilka faser i deras livsresa är det som skapar psykisk ohälsa? Det är en fråga som är viktig att 

belysa och som den här studien ämnar besvara. Flyktingar bemöts med våld, hålls i arrest 

men utsätts även för tortyr i vissa länder (Kemp, 2004: 38f). När flyktingarna kommer fram 

till sina destinationer väntar långa väntetider i överfulla lokaler och isolerade 

mottagningsanläggningar. Det kan orsaka en känsla av hopplöshet och misstro till en ljus 

framtid (Migrationpolicy 2018). Hur flyktingarna själva upplever den här tiden är kärnfrågan 

som den här uppsatsen avser att besvara.     

1.2 Syfte   
  

Syftet med den här studien är att undersöka asylsökandes stresspåverkan och förståelse för 

asylprocessen samt den upplevda ohälsan under tiden som asylsökande. Studien har även 

som avsikt att kartlägga stigmatiseringen i begreppet ohälsa bland asylsökande.   

   

1.3 Frågeställningar.   
  

• Hur uppfattar asylsökande sin hälsa under asylprocessen?   

• Vilka faktorer påverkar asylsökandes hälsa under asylprocessen?      

• Kan ohälsa leda till stigmatisering bland asylsökande?   

  

1.4 Centrala begrepp för asylprocessen.   

I detta kapitel redogörs de begrepp som är centrala för studien. Samtliga begrepp kommer att 

användas endast på det sätt som presenteras nedan.    

   

- Uppehållstillstånd: Uppehållstillstånd kan man få på olika grunder. Ett av de vanliga 

är ett skyddsbehov (asyl). Permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att få 

vistas i landet så länge man vill, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är som det antyder 

att man enbart får vistas i ett land en viss tid och oftast handlar det om tre eller 13 

månader. Självfallet har man rätt att ansöka om mer tid när den tiden passerat. Om 

man är mellan 17–24 år och läser på ett gymnasium eller ett universitet så kan man i   

vissa fall få ett förlängt uppehållstillstånd för att kunna läsa klart utbildningen 

(Migrationsverket, 2018).   
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- Asylsökande: En asylsökande är en person som av olika skäl lämnat sitt land för att 

kunna söka skydd i ett annat land, men som ännu inte har fått beslut om hen får stanna 

i det nya landet eller inte. Migrationsverket är det organ som besitter alla utredningar 

och beslut gällande den asylsökande (Migrationsverket, 2017).   

   

- Psykisk ohälsa: Är ett samlingsbegrepp för både lindrigare och allvarligare psykiska 

problem. Det kan till exempel vara oro, nedstämdhet eller mer allvarliga symptom 

som uppfyller kriterierna för en diagnos (Migrationsinfo,2017).    

   

- Asyltiden: Tiden som en person är asylsökande.    

   

Kapitel 2 Metod   

2.1 Val av metod.   

Studien utgår från ett kvalitativt förhållningssätt. Enligt Alan Bryman (2011) är en kvalitativ 

forskningsstrategi tolkande och konstruktionistisk. Metoden fokuserar på hur respondenterna 

i en specifik miljö väljer att se på den miljön samt hur dessa individer integrerar sig i samspel 

med andra individer i olika miljöer (Bryman 2011: 511 ff.).  I den kvalitativa 

forskningsstrategin beaktas även respondenternas erfarenheter och beteenden för att kunna 

studera ett fenomen, vilket även är fokuset med den här metoden. Den här studien är 

fokuserad på att undersöka asylsökandens upplevelser av deras hälsa under asylprocessen.  

För att kunna få den förståelsen hade vi tänkt intervjua fyra asylsökanden som får berätta om 

sina upplevelser om processen och hur de uppfattade sin hälsa under den tiden.    

   

Som tillvägagångssätt har vi valt att göra en semistrukturerad intervju med stöd av en 

intervjuguide. Med en semistrukturerad intervju skapas det möjligheter för forskaren att ställa 

följdfrågor och fördjupa intervjun med respondentens upplevelser gällande ämnet. Detta 

skapar möjlighet för forskaren att föra en konversation med respondenten och skapa en 

förståelse för hur denne resonerar (Bryman 2011: 413f). Detta kan ge intervjuaren en 

detaljerad och sammansatt bild av de förhållanden som forskaren vill undersöka.   

Intervjuguiden innehåller frågor och teman som ska tas upp under en intervju. Frågorna ska 

utgå från studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011: 414) menar vidare att 
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Intervjuguiden är uppbyggd på ett sätt som berör områden som är nödvändiga för att kunna 

besvara studiens syfte, men också kunna kategorisera de teman som genereras av 

intervjuerna.    

   

Det som har varit svårt med metodvalet, speciellt semistrukturerade intervjuer, är att de som 

intervjuas lätt kan vilja prata om något annat. Utmaningen är då att man som intervjuare 

vägleder de till rätt spår, vilket vi fick erfara ganska snabbt.    

  

2.2 Urval.   

Tanken bakom denna studie är att undersöka asylsökandes stresspåverkan och förståelse för 

asylprocessen samt den upplevda ohälsan under asyltiden. Studien har även som avsikt att 

kartlägga stigmatiseringen i begreppet ohälsa bland asylsökande. Målet har varit att utifrån 

studiens syfte försöka hitta de bästa kandidaterna till studien. Intervjupersonerna valdes 

oberoende av kultur eller ursprungsland. Till intervjupersonerna har vi förvissat oss om att 

inte ställa frågor som är för psykiskt påfrestande, detta för att det av etiska skäl inte är rimligt 

att utsätta dessa asylsökande för psykiska belastning i onödan. Frågorna för intervjuerna har 

varit formade på så sätt att de enbart ska syftar till att besvara studiens frågeställningar, till 

exempel att ge respondenten möjlighet att förklara sitt upplevda hälsotillstånd när denne 

genomgick asylprocessen.   

   

Till den här studien har ett målstyrt urval använts och ett snöbollsurval eftersom vi upplevde 

det som att det underlättar att låda personerna tipsa om våran studie än att leta efter 

respondenter. Risken var att många inte har handskats med sina upplevelser ännu och för att 

undvika det så valde vi snöbollsurval där de som kände sig villiga att ställa upp trädde fram. 

Potentiella intervjuare kontaktades genom informella sociala kontaktnät, där förfrågan sändes 

ut om att delta i studien. Enligt Bryman (2011) är det målstyrda urvalet användbart då 

forskaren kan fokusera på de individer som kan vara relevanta för studiens syfte (Bryman 

2011: 392). I samband med att vi tog kontakt med våra respondenter gick det från ett målstyrt 

urval till ett snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) fokuserar metoden på att initialt få kontakt 

med ett mindre antal människor som är relevanta för studien (Bryman 2011: 196).   

Respondenterna har i samband med intervjuer kunnat ge tips på andra potentiella 

respondenter. De intervjuade personerna som valdes ut var baserade på deras tillgänglighet 

samt personliga kontakt, vilket medför sina för och nackdelar. Fördelarna är att man inte 
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behöver leta länge efter intervjupersoner eller riskera att intervjua någon som kan påverkas 

av frågorna då alla kan medge att de har bearbetat sina känslor men sen visar det sig att de 

inte har. Nackdelen är att det hos de intervjuade kan skapas en bekvämlighetskänsla till 

intervjuaren vilket kan göra att de intervjuade kan svara i en viss riktning. Detta riskerar att 

svaren inte blir ärliga då respondenten får en avsikt att hjälpa intervjuaren i dennes forskning.   

   

2.3 Metodens för- och nackdelar.   

För respondenten underlättar en kvalitativ metod att, med hjälp av tankar och känslor 

beskriva sin sociala verklighet till motsats till den kvantitativa metoden som utgår från ett 

matematiskt förhållningssätt där siffror är huvudfokuset (Bryman 2011: 341f). Den 

kvalitativa metoden utgår från tre traditioner: naturalism, som innebär en tradition som 

strävar efter att nå en förståelse av den sociala verkligheten utifrån dess egna termer (Bryman 

2011: 342:). Etnometodologi som har den utgångspunkten att försöka uppnå en förståelse för 

hur den sociala verkligheten skapas och formas med hjälp av samtal och observationer. 

Denna tradition är av arten naturalistisk inriktning (Bryman 2011: 342f). Emotionalism som 

har den utgångspunkten att fånga respondentens inre verklighet av det sociala fenomenet, 

fånga känslor och attityder kring ett givet ämne.   

   

I den kvalitativa metoden finns det utrymme för respondenten att genom känslor och tankar 

förmedla sin sociala verklighet till skillnad från den kvantitativa metoden (Bryman 2011: 

342f). Den kvalitativa metoden har samtal, observationer eller annan metod som 

utgångspunkt, men den innefattar också begränsningar som gör att den skiljer sig från den 

kvantitativa metoden (Bryman 2011: 342f). Bryman (2011) menar att den kvantitativa 

metoden är gynnsam då den studerar flera objekt av sitt fenomen för att sedan skapa sig en 

mer generell syn på verkligheten (Bryman, 2011: 342f). Den kvalitativa metoden skiljer sig 

från den kvantitativa metoden i den meningen att den inte på samma sätt generaliserar som 

den kvantitativa metoden även om metoden inte i lika utsträckning studerar sitt fenomen på 

ett djupare förhållningssätt (Bryman, 2011: 343ff).   

   

Den kvalitativa metodens tillvägagångssätt bygger på att skapa en relation mellan 

respondenten för att kunna få ut rätt mängd användbar data. Respondenten måste under 

intervjutiden känna sig trygg och säker med intervjuaren och frågorna som ställs (Bryman, 

2011: 345f). Beroende på hur bra och djupgående frågorna är genererar det en hög 

svarsfrekvens som skapar goda chanser att svara på studiens syfte.    
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I en kvantitativ forskningsmetod är det svårare att få ut mer djupgående frågor från en enkät, 

chansen för återkoppling i den här metoden är liten (Bryman, 2011: 414f). I den 

semistrukturerade intervjuformen som är en del av den kvalitativa metoden, ger intervjun 

respondenten chansen att själv styra samtalet i vilken riktning som helst och intervjuaren har 

då som uppgift att hålla frågorna så att de endast besvarar undersökningens syfte (Bryman, 

2011: 415ff). Intervjumetoden går ut på att intervjuaren med stöd av en intervjuguide ställer 

frågor från redan angivna teman och utifrån dessa teman kategoriseras frågor som sedan 

ställs till respondenten. En annan intervjuform som skiljer sig från den semistrukturerade 

intervjuformen är den strukturerade intervjun där forskaren har ett antal frågor som ska ha ett 

givet svar. I den intervjuformen så är alla delarna i en intervju noggrant strukturerade, 

frågorna är nedskrivna i förväg, respondenternas bedömningar är strukturerade i förväg där 

man har utgått från en bedömningsskala och checklista (Bryman, 2011: 204ff).    

   

I den semistrukturerade intervjumetoden har respondenten valmöjligheter när det kommer till 

intervjuns fokus. Det kan vara en begräsning då den semistrukturerade intervjumetoden är fri 

i sitt handlingsutrymme. Risken är att intervjun flyger iväg utanför de angivna teman utan att 

komma fram till ett specifikt syfte. Men det finns en positiv sida till den semistrukturerade 

intervjuformen och det är att respondenten ges möjlighet att diskutera ämnen och teman som 

är av intresse för respondenten.   

  

2.4 Genomförande.   

För att komma i kontakt med relevanta respondenter till studien, skickades informationsbrev 

ut där syftet med studien redogjordes. Intervjusituationen spelades in via telefoner där en 

ljudupptagare användes, men innan inspelningen, informerades deltagarna om vår 

förhoppning att kunna spela in intervjun, detta för att kunna få in ett samtycke till 

inspelningen. Respondenterna informerades även om sekretessen för ljudinspelningen att 

ingen annan än författarna för studien kommer att lyssna samt att dessa inspelningar kommer 

att förvaras på ett säkert ställe i författarnas datorer och deras namn kommer inte att 

presenteras i studien. Intervjupersonen ska känna att deras deltagande har varit givande och 

hjälpsamt.   
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Efter själva intervjusituationen transkriberades intervjumaterialet så att respondenternas 

namn och plats skyddades. Fiktiva namn användes för att öka anonymiteten för 

respondenternas trygghet. Genom den tematiska analysmetoden bearbetades den inhämtade 

data. Eftersom vår studie kännetecknas av en kvalitativ forskningsmetod anses den tematiska 

analysmetoden vara lämplig. Analysen i studien har utgått från den teoretiska utgångspunkten 

och tidigare forskningar som sedan sammanställts med studiens syfte och frågeställningar. 

Studien hade som syfte att studera asylsökandes stresspåverkan och förståelse för 

asylprocessen samt den upplevda ohälsan under asyltiden. Studien har även som avsikt att 

kartlägga stigmatiseringen i begreppet ohälsa bland asylsökande. Den inhämtade empirin 

kommer att stå i relation till respondenternas svar.    

  

2.5 Val av analysmetod.   

Genom att intervjumaterialet transkriberades har det skapat en möjlighet att återvända till det 

insamlade materialet för att säkerställa att transkriberingen överensstämde med intervjuerna 

(Bryman 2011: 428). Efter transkriberingen kodades det insamlade materialet för att sedan i 

analysen rubricera de återkommande orden eller begreppen. Kodningen fungerade i detta 

sammanhang som ett verktyg för att kunna skapa strukturer och ordning på insamlade data 

(Bryman 2011: 242f). Kodningen skedde för hand då alla transkriberingar skrevs ut och 

ströks under med hjälp av överstrykningspennor. Nyckelord eller meningar som 

identifierades av transkriberingen skrevs ner på ett separat papper för att sedan kategorisera 

de till respektive fråga i studien. De kodningar som identifierades utifrån den inhämtade data 

är: En påfrestande tid som asylsökande, ett instabilt och kontroversiellt psyke samt påverkan 

under asylprocessen.   

   

Analysmetoden som kändes relevant för studien var den tematiska analysmetoden som med 

hjälp av kodning kunde underlätta identifieringen av teman som var i likhet eller motsats till 

varandra i intervjuempirin. Enligt Bryman (2011: 242f) ska materialet struktureras upp och 

kategoriseras till olika teman/kategorier. Studien har därför valts att bli strukturerad på 

liknande sett. Genom att samla all insamlad data tillsammans med teorierna samt den tidigare 

forskningen har studien analyserats efter dessa grupper och frågeställningar.   
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2.6 Etiska överväganden.   

 När det gäller de etiska principerna diskuterar Bryman (2011) fyra grundprinciper som 

forskare måste förhålla sig till.  Principerna som man måste ta hänsyn till i sin studie är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Målet med 

principerna är att återge makten till intervjupersonen och inte inskränka deras privata 

integritet och inte utsätta dessa individer för psykiska påfrestning (Bryman 2011: 131ff). För 

vår studie har urvalet varit att intervjua personer som har integrerat sig väl i samhället, det 

vill säga individer som har jobb och bostad och som har lärt sig att leva med sin traumatiska 

upplevelse. Respondenterna som valdes till vår studie är kvinnor då kontaktkretsen var 

begränsad till ett kön.   

   

Informationskravet innebär att respondenten informeras om frivilligheten i studien och att de 

när som helst kan avbryta studien. Intervjuaren måste även informera om de olika momenten 

i studien samt syftet med studien (Bryman, 2011:131). I denna punkt har även respondenten 

chansen att veta hur studien är tänkt och uppbyggd. I studien har informationskravet uppfyllts 

genom att informationsbrev skickats ut i förväg till respondenterna där en övergripande 

information kring studien och tanken bakom den redogjorts. Under intervjuns gång blev 

respondenten påmind om att studien är frivillig och att respondenten när som helst kan välja 

att avbryta sitt deltagande.    

   

Principen om samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har makten över att 

bestämma över sin medverkan, det är även viktigt att den som intervjuar har förståelse över 

att respondenterna kan ha en ändrad åsikt över sin medverkan (Bryman 2011:132f). Denna 

princip är viktig för studiens syfte att respondenten är med på att deras medverkan är frivillig 

och att forskaren då har fått ett samtycke från respondenten att fortsätta med intervjun 

(Bryman 2011: 132f). Principen möts upp genom att namn ändras med respekt till 

intervjupersonernas önskan då de ville vara anonyma i denna studie. Deras riktiga namn har 

bytts ut till fiktiva namn genom hela studien.    

   

Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter såsom personuppgifter och andra 

uppgifter om respondenten i studien ska behandlas med största respekt (Bryman, 2011: 132).  

Principen uppfyllts genom att de inspelade ljudupptagningarna som fanns på 

mobiltelefonerna raderades och sparades på datorer där dom fått namn efter datum då 
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inspelningarna gjordes för att skydda integriteten av respondenten, men också för att 

underlätta tillgängligheten under studiens gång. Även transkriberingen behandlas på liknande 

sett där respondenterna gavs fiktiva namn.   

   

Den sista punkten, nyttjandekravet, behandlar respondentens rätt att uppgifter som samlades 

in endast får användas i forskningsändamål. Respondenterna informerades om att deras 

uttalanden och material endast kommer att användas i syfte av denna kandidatuppsats.    

  

Kapitel 3. Tidigare forskning.    
I detta kapitel redogörs de centrala delarna i asylprocessen samt hur det har påverkat 

asylsökanden, vilka psykiska och fysiska symptom de har upplevt. Kapitlet behandlar även 

begreppet stigmata och hur begreppet kan sättas i relation till asylsökandes psykiska ohälsa.   

   

Avgränsningen i detta arbete har gjorts till att fokusera på asylsökandens hälsa och vilka 

faktorer som påverkar deras mående samt hur detta påverkar deras känsla av sammanhang. 

För detta arbeta har material som böcker och internetkällor använts. Ett exempel är boken   

Kemp & Rasbridge “Refugee and immigrant health” som belyser asylsökandes hälsa före 

flyktingskapet och vad det har för konsekvenser i det normala livet. Författarna tar upp olika 

faktorer som kan vara avgörande för en människas hälsa. Migrationsverket har även varit 

hjälpsam för förståelsen av asylprocessen, där de med bilder visade hur processen fungerar 

från det att en asylsökande söker uppehållstillstånd tills dess att denne får ett beslut, samt hur 

överklagningsprocessen fungerar.    

   

Google Schalar har också använts där sökord som asylsökandes hälsa, immigranter och 

psykisk ohälsa i kombination med asylprocessen söktes. Vi har även valt att titta på forskning 

som gjordes för 20 år sedan eftersom migrationspolitiken har varit i konstant förändring och 

sett annorlunda ut för varje år. Den insamlade forskningen är tänkt att undersöka 

asylprocessens påverkan på de asylsökande.   

  

3.1 Migranter och flyktingar.   

Ekonomiska migranter är den vanligaste formen av migranter. Dessa människor söker sig till 

ett nytt land inte enbart för att söka skydd utan också för att uppnå en ekonomisk stabilitet. 
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De kan förstås ta sig in i landet initialt legalt via visum och väljer att stanna trots att visumet 

gått ut, eller illegalt genom att passera en gräns med hjälp av smugglare (Kemp, m.fl. 2004:   

17f).    

   

I till exempel USA finns det olika slags visum som är uppdelade i olika kategorier beroende 

på statusen på den sökande, immigranter och individer som erhåller uppehållstillstånd 

(Kemp, m.fl. 2004:17f). Immigrantvisum utfärdas för enbart tillfällig vistelse och kan 

exempelvis gälla turister, studenter eller olika arbetare. Icke-immigrantvisum utfärdas till 

personer som beviljas permanent uppehållstillstånd i landet.   

   

I medierapportering är det svårt att inte hitta något om flyktingar. Ändå kan den offentliga 

uppfattningen av flyktingar missuppfattas, särskilt när flyktingar klumpas ihop med andra 

typer av invandrare. FN: s konvention från 1951 om flyktingars status, som de flesta 

europeiska länderna har undertecknat, anser att en flykting är "någon som är utanför något 

land av sådan persons nationalitet och som är ovillig eller oförmögen att återvända på grund 

av förföljelse eller en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, 

medlemskap i en viss social grupp eller politisk åsikt” (Kemp, m.fl. 2004:18f).    

   

Den viktiga omständigheten som skiljer flyktingar från andra invandrare: flyktingar flyr 

förföljelse, ibland för sina liv, oftast utan någon större planering. Därför kan de bäst betraktas 

som "drivna" från sitt ursprungsland snarare än "dras" till ett nytt land för ekonomisk eller 

social förmån. I verkligheten är dessa skillnader sällan tydliga; många fall faller mer exakt på 

ett kontinuum mellan dessa två poler. På det hela taget finns det dock uppskattningsvis 20 

miljoner människor i världen idag utanför sitt ursprungsland och uppfyller denna definition 

av en flykting (Kemp, m.fl. 2004: 18f).   

   

I det klassiska scenariot, när flyktingen flyr, kan tre olika "hållbara lösningar" uppstå. För det 

första integrerar flyktingar i vissa omständigheter i det samhälle som hen flydde till, kallad 

det första asyllandet. Detta är en sällsynt händelse då få länder, särskilt de i tredje världen där 

de flesta flyktingar finns, kan ta emot fördrivna grannar antingen ekonomiskt eller socialt 

(Kemp, m.fl. 2004: 18f). Men i några specifika fall som kubaner som flyter på förfallna båtar 

till amerikanska stränder, smugglade bosnierna till Tyskland eller vietnamesiska anländer via 

båtar till Australien, kan flyktingar ansöka om asyl direkt i det nya landet. Ofta, när antalet 

fördrivna når en tillräckligt stor mängd för att dra till sig världssamfundets uppmärksamhet, 
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tillhandahåller humanitära hjälporganisationer hjälp. Organisationerna leds oftast leds av 

UNHCR som med hjälp av andra icke-statliga organisationer och värdlandsprogram, förser 

flyktingar med de grundläggande nödvändigheterna som mat, kläder och sjukvård samt ett 

visst skydd i form av flyktingläger (Kemp, m.fl. 2004: 18ff).    

   

Villkoren i regeringslägren varierar kraftigt runt om i världen, beroende på såväl lokala som 

globala politiska faktorer, men uppfyller bara de grundläggande behoven för flyktingarna, 

vilket kan ha förödande psykologiska återverkningar som exempelvis lägerlivet, som 

beskrivs som "halvvägs till ingenstans" (Kemp, m.fl. 2004: 18f). För det andra är den mer 

föredragna "varaktiga lösningen" att repatriera flyktingar, återlämna dem till sina hemländer 

för att återuppbygga sina liv när förhållandena förändrats. USA har emellertid ett starkt 

mandat mot "refoulement" eller att med tvång skicka hem flyktingar mot deras egna vilja. 

Repatrieringsalternativet är följaktligen kontroversiellt, vilket exempelvis ses med 

massprotesterna av vietnamesiska återvändande från Hongkong (Kemp, m.fl. 2004: 18f).    

   

Men flera mer framgångsrika och storskaliga insatser har gjorts av världsinstitutionerna, som 

till exempel med återkomsten av över en miljon moçambikier från Angola, och i mindre 

utsträckning kambodjaner från Thailand, visar att denna lösning kan fungera (Kemp, m.fl. 

2004: 18f). Den tredje möjligheten, vidarebosättning till ett tredjeland eller "sekundär asyl" är 

överlägset minst sannolikt att det genomförs: endast en bråkdel av världens 20 miljoner 

flyktingar återvänder tillbaka till sina hemländer (Kemp, m.fl. 2004: 18f).  

  

3.2 Ohälsa bland asylsökande.   

I en artikel skriven av Lindgren m.fl. (2012) ”Mental illness, health among asylum seekers 

and other immigrants in Sweden” undersöker hon asylsökandes ohälsa. Författaren menar att 

asylsökande i vissa fall kan löpa större risk att drabbas av ohälsa än en individ som erhåller 

ett permanent uppehållstillstånd. Enligt Lindgren m.fl. är detta oftast relaterat till att 

asylsökande saknar kunskapen gällande asyl och dess process (Lindgren m.fl. 2012: 173ff). 

Lindgren m.fl. menar även att påfrestningarna från hemlandet vissa gånger kan skapa stress 

för individens levnad i det nya landet, samt oro över familj och vänner, hur dem kommer att 

klara sig i hemlandet. Lindgren m. fl. (2012) menar vidare att ohälsan bland asylsökande kan 

även uttrycka sig genom fysiska symptom. Exempel på detta är värk i kroppen som kan 

relateras till stress, oron för kulturkrock samt språket som utgör ett hinder för anpassningen 
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av vardagen (Lindgren m.fl. 2012: 174f). Liknande forskning gjordes även i Australien av 

Newman (2012) som menade att ohälsan hos asylsökande kan relateras till stress och oron för 

samhällsförändringen då många har gått från ett krigsdrabbat land till ett samhälle där allt 

upplevs som ett hinder. Ohälsan bland de asylsökande kan härstamma från förändringarna i 

samhället men även från händelser och upplevelser i hemlandet såsom så som tortyr, 

separationen från familj och bekanta (Newman 2012: 216f).    

   

Enligt Newman (2012: s 214) kände majoriteten av asylsökande att samhällsfaktorn spelade 

en roll i de psykiska besvär och emotionella störningar som asylsökande upplevde. 

Författaren diskuterar även att kulturkrocken, rädslan för att bli utlämnad till hemlandet och 

ekonomiska begränsningar bidrog till att dessa asylsökande inte kände någon tro till de 

insatser som samhället erbjöd. Asylsökande är rädda för att inte bli bekräftade eller 

accepterade vilket kan resultera till att de har en mycket lägre tilltro till samhället då systemet 

när som helst kan utvisa dessa människor (Newman 2012: 215f)   

   

Den asylsökande är en person som redan är i ett nytt land och som söker tillstånd att bli 

permanent bosatt på grund av förföljelse i sitt ursprungsland. Denna rättsliga process kan ta 

flera månader till och med år under vilken period asylsökande är "out-of-status" och därmed i 

en slags juridisk limbo (Kemp, m.fl. 2004: 20f). I vissa europeiska länder och USA, kan 

asylsökande tas i förvar eller till och med fängslas på grund av smuggling in i landet eller på 

grund av att de vistats i landet utan visum eller uppehållstillstånd, vilket förstås blir en stor 

påfrestning för individen. Individen kan uppleva symptom på PTSD, stress eller depressioner. 

I en studie gjord av Holmström (2015: 10f) framgår det att både flyktingar och invandrare 

löper en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och att de mer sällan vänder sig till en 

vårdklinik eller pratar med en vårdpersonal på grund av kulturella hinder såsom stigma och 

rädslan för att bli isolerad.    

   

Holmström belyser även det faktum att asylsökande barn hade en betydande högre risk att 

drabbas av PTSD, vilket hon menade beror på att barn som utsätts eller vittnar traumatiska 

händelser, fysiskt eller psykiskt som separation, förluster eller misshandel och tortyr på en 

nära bekant, kan skapa djupa sår i ett barns psyke och även hos vuxna människor (Holmström 

2010: 10f).   
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Som tidigare nämnt så kan asylsökande initialt komma in i landet med lagliga medel men kan 

sedan bryta de lagliga villkoren för tillträdet, genom att exempelvis överstiga visumtiden. 

Detta kan förstås för vissa asylsökande försämra deras hälsa då väntetiden och 

återupplevelserna av tidigare trauman kan skapa stress och depressioner för individerna, då 

de går i ovisshet om de får ett tillstånd att vistas i landet eller inte (Kemp, m.fl. 2004: 20f).  

Smuggling förekommer vanligtvis i Europa och innefattar uppskattningsvis 15–30% av alla 

asylsökande. I Tyskland är ca 50% av asylärendena smugglinsrelaterade och i Nederländerna 

ligger andelen på 60–70% (Kemp, m.fl. 2004: 21).    

   

När asyl tilldelas, är individen berättigad till samma rättigheter som flyktingar i de flesta 

andra europeiska länder. Det finns för närvarande lagstiftning inom Europeiska unionen för 

att "hämma" asylprocessen i hela regionen (Kemp, m.fl. 2004:  20f). Den svenska 

asylmottagningen regleras av ett starkt samarbete mellan både statliga och individuella 

myndighetsutövare. Det finns även en rad olika ideella organisationer som arbetar med de 

asylsökande, dock är dessa spelrum begränsade. Dessa ideella organisationer bidrar med 

juridiska råd, psykosocial verksamhet eller övergripande flyktingfrågor (Norström, 2004:   

58f).    

   

Den som söker asyl i Sverige har enligt lagstiftningen rätt att få sin sak prövad, rätt att i 

samband med att dennes sak prövas vistas i landet samt rätt att bli erkänd som flykting enligt 

utlänningsförordningen. Här sker det avgörande samspelet mellan den asylsökande och det 

rättsliga systemet (Norström, 2004: 58f).  

  

3.3 Asylprocessen.  

Flyktingsituationen innefattar både inre och yttre förändringar för den enskilde individen. Det 

kan röra sig om land, klimat, miljö, kultur etc. Väntan är en stor del av en asylsökandes och 

flyktingars liv. Väntan på utredning, svar och väntan på att höra från familjemedlemmar man 

skiljts från, samt verkställigheten av ett avslag med mera (Norström 2004: 204f). Att 

asylsökande tillbringar lång tid med väntan och ovisshet är ett av de problem som debatterats 

och utretts mest. När en person nyss anlänt till ett nytt land så har denne optimism och hopp 

om en bättre framtid, men perioden mellan ansökan och beslut kan i vissa fall ta flera år och 

det är en påfrestning som i många fall kan ha en brytande effekt på individen (Norström 

2004: 21f). Mottagningssystemet är byggt för korta väntetider men i praktiken ser det 
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annorlunda ut. Det kan till exempel dröja lång tid innan en individ ens får en tid hos 

migrationsverket för en asylutredning som kommer att ligga till grund för ett beslut, och 

under tiden som individen väntar har det hunnit ske mycket (Norström 2004: 205f). Individen 

går runt och bär på sin berättelse utan att kunna prata om den eller bearbeta den. Ibland kan 

återberättande av berättelsen vara en brytande faktor då man återupplever den traumatiska 

händelsen (Norström, 2004: 205f).   

   

Norström (2004) menar även att många asylsökande lider av psykiska eller psykosomatiska 

besvär som förvärras under väntetiderna (Norström 2004: 205f). I avhandlingen skriver 

Norström även att asylsökandes mående förvärras under väntetiderna då de känner ovisshet 

kring nuet och kring kommande beslut, vilket skapar osäkerhet om framtiden. Till det läggs 

saknaden av familj och vänner, samt den obekväma boendesituationen. Dessa påfrestningar 

menar Norström är bidragande till att asylsökande känner oro för att inte kunna uppfostra 

sina barn på ett bra sätt (Norström 2004: 206f).    

   

Asylsökande har upplevt diverse händelser som i sin tur påverkat dem i det nya landet. Dessa 

människor har ackumulerat behov gällande vård och socialt stöd speciellt de asylsökande 

som har varit med om traumatiska händelser. Dessa människor kan känna sig stressade och 

isolerade i det nya landet på grund av vissa skiljaktigheter som särar de från resten av 

befolkningen, såsom språksvårigheter, kulturskillnader samt asylprocessen (Holmström 

2015: 8f). Asylprocessen kan för många asylsökande innebära ovisshet, begränsade 

rättigheter när det kommer till sjukvård, utbildning, arbete och ekonomisk utveckling. 

Asyltiden som i vissa fall kan ta uppemot flera år kan vara påfrestande för många och 

försämra den asylsökandes hälsa drastiskt, både psykiskt och fysiskt. Denna påfrestning kan 

påverka relationer med familj och vänner (Holmström 2015: 8f).    

   

De asylsökande kan befinna sig i onormala och otrygga situationer, som tanken på att de kan 

återvända hem till det krigsdrabbade landet eller att inte kunna etablera sig i det nya landet. 

Dessa människor saknar ett tryggt nätverk och har även begränsade språkkunskaper som kan 

orsaka missförstånd och missnöje (Holmström 2015: 8f). Kulturkrock är även något som de 

kan uppleva och de kan även bli diskriminerade för att de är av en annan etnicitet.   

  

Migrationsprocessen är perioden där många asylsökande upplever påfrestningar och stress i 

hjärnan och övriga kroppen (Holmström 2015: 8f). Att kunna överblicka och berätta om 
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trauman och händelser som upplevdes i hemlandet kan för många vara svårt och otryggt. 

Processen kan innebära svåra påfrestningar såsom psykiska kriser som kan påverka hela 

familjen, speciellt barnen, då de oftast har förträngt de mesta när de kommer till det nya 

landet (Holmström 2015: 8f).    

  

3.4 Migrations till Sverige.   

Mellan år 2017 – januari 2018 har Sverige tagit emot drygt 3 000 asylsökande som 

omplacerats till Sverige från Grekland och Italien enligt EU-beslut. I mitten av juni 2017 

börjande asylsökande som omplacerades från Grekland och Italien att anlända till Sverige 

(Migrationsverket 2017). Ursprungligen bestämdes det att Sverige skulle ta emot cirka 3 727 

personer, men från juni till november kommer Sverige att ta emot cirka 3 000 personer. 

Flyktingkrisen har gjort att allt fler asylsökande sökt asyl i Sverige. Under åren 2014 och 

2015 var antalet historiskt höga. Under 2015 ansökte cirka 162 000 individer asyl i Sverige, 

vilket är dubbelt så mycket som året innan (Migrationsverket 2017).  

  

Sverige har inte alltid varit ett invandringsland, kring sekelskiftet 1800–1900 var 

utvandringen stor då massor av svenskar flyttade utomlands, främst till USA. Personer från 

Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea sökte asyl i Sverige för att komma bort från krig, våld 

och förtryck (SCB, 2018). Under 2000-talet har antalet invandrare ökat och det finns flera 

anledningar till ökningen, förutom asylinvandringen bidrar Sverigefödda människors 

återvändande, arbets- och studierelaterad invandring samt anhörig invandring till både 

Sverigefödda och utrikesfödda (SCB, 2017). Mängden invandrare har ökat kontinuerligt 

sedan 1960, det kan ha sin förklaring i att befolkningsmängden är stor, fler utrikesfödda som 

har en hög benägenhet att utvandra och att rörligheten är större i dagslägen än tidigare (SCB, 

2017).    

  

3.5 Asylsökande och hälsoproblematik.   

Enligt socialstyrelsens rapport som utfördes år 2015 led 20–30 procent av Sveriges 

asylsökande flyktingar av psykisk ohälsa. Det har dock varit svårt att identifiera vilken den 

vanligaste diagnosen är bland asylsökande (Migrationsinfo 2017).    

   

Under det senaste året har media rapporterat om flera fall där asylsökande valt att ta sina liv, 

men det är dock ännu oklart hur många det rör sig om. På migrationsinfo.se (2017) framgår 
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att anledningen till att varför asylsökandes dödsfall inte förs in i statistiken är för att de 

saknar personnummer och därför hamnar de inte i den allmänna statistiken över dödsfall i 

Sverige. Socialstyrelsen har gjort ett försök i att samla data kring detta men det har varit svårt 

för Socialstyrelsen att få komplett information, då varken kommun eller asylboenden är 

skyldiga att göra en rapport kring självmordsförsök och självmord bland asylsökande 

(Migrationsinfo 2017).     

   

Ohälsan bland asylsökande beskrivs som besvärande då många lider av PTSD och 

depression. Konsekvenserna av sådant mående kan bli missbruk av olika substanser eller att 

individen återigen upplever den traumatiska händelsen (Kemp, m.fl. 2004: 30f). Alla 

asylsökande upplever självfallet inte samma symtom som resten.    

   

Olagliga immigranters hälsotillstånd varierar från land till land, i de flesta fall är 

hälsotillstånden sämre än den allmänna befolkningen och tillgången till vård är begränsad. 

Att få en fullständig förståelse för hälsotillståndet för illegala invandrare har inte varit lätt för 

forskare.    

   

Hälsostatus varierar väsentligt beroende på omständigheterna kring individers invandring. De 

individer som blir tvungna att resa i trånga fartyg eller båtar i längre perioder, riskerar att 

drabbas av både akuta och kroniska sjukdomar. Till skillnad från personer som reser i 

flygplan där riskerna inte är så signifikanta, dock kan det finnas risker att de kan, efter långa 

perioder i förvar eller fängelse drabbas av andra sjukdomar (Kemp, m.fl. 2004: 32f). Liksom 

flyktingar tenderar invandrare att komma fram till sitt nya land med stor optimism, särskilt 

om förväntad sysselsättning.   

   

Stressfaktorer som är specifika för flyktingar är exempelvis kulturförändringarna som är 

oundvikliga och ibland svåra att anpassa sig till. Graden av stress och efterföljande nöd är 

större bland de asylsökande som också i vissa fall är mer benägna att ha en lägre 

socioekonomisk status (Kemp, m.fl. 2004: 45f).    

   

Även språkförändring är ett problem för nästan alla asylsökande, till och med för de som talar 

värdlandets språk. Idiom (dialekt) och regionala variationer och referenser kan förvirra även 

den mest utbildade immigranten, vilket orsakar ångest. Brist på socialt stöd är även ett 

pågående problem som för många invandrare innebär mera stress och ångest (Kemp, m.fl. 
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2004: 45f). För många asylsökande innebär det att sluta sig an etniska enklaver (områden), 

där man kan känna en tillhörighet till gruppen. I samtliga fall upprätthålla länkar till det 

välbekanta (Kemp, m.fl. 2004: 45f).   

  

3.6 Stress och depressioner.   

Under senare år har begreppet stress kommit att undergå en betydelsefull utveckling men 

också en utvidgning. Stress uppstår när vi i ett visst sammanhang kräver något extra av 

kroppen för att klara situationen (Währborg, 2002: 40f). Stress under kortare tid är inte 

skadligt för människan utan lagom dos av stress skapar uthållighet. Om människan däremot 

känner av stress under en längre period kommer detta att påverka ens kropp på ett negativt 

sätt.    

   

En långvarig stress kan komma att leda till en fysisk åkomma såsom hjärt-kärlsjukdomar men 

även psykiska problem som kan leda till depression, koncentrationssvårigheter eller 

överkänslighet mot ytterligare stress (Währborg, 2002: 40f, Migrationsinfo, 2017).     

   

Det har för många varit svårt att förklara varför majoriteten av alla flyktingar som kommer 

till ett nytt land känner en förhöjd stresspåverkan samt lider av psykisk ohälsa. Några av de 

största orsaksfaktorerna till en upplevd stress är den generella oförutsägbarheten samt den 

låga graden av upplevd kontroll (Migrationsinfo, 2017).    

   

För de asylsökande och flyktingar som kommer till ett nytt land, kan en osäkerhet och en låg 

grad av kontroll vara en del av deras vardag. Ovissheten av att inte veta huruvida man får ett 

uppehållstillstånd eller att inte kunna begripa asylprocessen kan för många vara starten på en 

långdragen stressperiod (Migrationsinfo, 2017).   

   

Att för många asylsökande utveckla psykisk eller fysiska symtom såsom värk i kroppen, 

ångest, depression, stress som många asylsökande känner i det nya landet kan vara en normal 

reaktion på en annars inte så normal situation. Denna form av stressreaktion kan för många 

utlösas vid olika tidpunkter, den kan uppstå vid ankomsten av det nya landet eller i början av 

asylprocessen, medan andra känner av den efter några veckor eller månader (Migrationsinfo, 

2017). Beroende på vilken traumatisk upplevelse som personen har fått utstå så avtar stressen 
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av sig själv, medan för andra asylsökande utvecklas till en mer allvarligare form av psykisk 

störning som depression, utbrändhet eller PTSD.   

   

Depression är den vanligaste formen av psykisk störning i dagens samhälle. För de nyanlända 

uppkommer depression flera gånger oftare jämfört med majoriteten av dagens befolkning 

(Holmström, 2015: 11f).  Depression hos den asylsökande kan förekomma eller uppstå vid en 

långvarig stresspåverkan eller förlust av familjemedlemmar, uppehållstillstånd eller över sin 

livssituation. Kulturen kan för många ha en skyddande roll, men den kan även vara det 

största stressmomentet för den asylsökande, då den ökar depressionsrisken genom att 

konflikter skapas mellan familjer och olika generationer, eller mellan klaner på grund av att 

alla har olika syn på religion och kultur men även anpassningsprocessen till det nya landet 

(Holmström 2015: 11f).    

   

Depression ser inte densamma ut för alla asylsökande utan den varierar mellan olika kulturer 

och sociala klasser. När det kommer till den europeiska formen av depression karaktäriseras 

den av nedstämdhet och tankar om skuld (Holmström 2015:11f). I andra kulturer som i Asien 

och Afrika kan depressionen uttryckas av kroppsliga symptom, där individen söker vård vid 

upprepade tillfällen med oförklarliga symptom som oftast är svåra att kartlägga för läkaren 

(Holmström 2015: 11f).   

   

 Symtominriktad hantering (sömntabletter, värktabletter, magmedicin osv) kan ha en 

begränsad och kortvarig effekt för individen, vilket innebär att det kan ta längre tid innan 

sjukvården kan förstå att det rör sig om en psykisk störning. Den asylsökande har då 

utvecklat en hög konsumtion av sjukvårdens resurser och påvisar symptom som blivit 

kroniska och oftast resistenta (Holmström 2015: 11f). Skamkänslor kan se olika ut för olika 

kulturer och det kan även vara en anledning till varför individer blir avvikande i dessa 

kulturer, där de blir exkluderade från familj, grannskap och klaner samt samhället. För den 

asylsökande kan en kontakt med psykiatrin vara avvikande vilket kan leda till stigmatisering 

av den egna gruppen då detta förknippas med galenskap och en stark anledning till varför 

asylsökande oftast vägrar att uppsöka vård då rädslan över att bli övergiven av den egna 

gruppen är för stor (Holmström 2015: 11f).    
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Kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter.   
I detta kapitel kommer det att göras en redogörelse kring den teoretiska utgångspunkten som 

studien kommer att fokusera på. Känsla av sammanhang (KASAM): som inte enbart är en 

metod där man kan mäta en människas tillvaro/mående i relation till begriplighet, 

meningsfullhet samt hanterbarhet, utan även en teori där man kan tolka hur en individ 

förhåller sig till olika samhällsförändringar. Detta kapitel redogör även för Elias & Scotsons 

teori gällande stigma och stämpling.    

  

4.1 Teorin om känsla av sammanhang.   

Känsla av sammanhang är en teori som används när man är ute efter att identifiera och förstå 

de hälsofrämjande motståndsresurser som individer besitter (Gassne, 2008: s 12f)   

   

Professorn Aaron Antonovsky definierar känsla av sammanhang (KASAM) som “en 

människa är inte frisk eller sjuk utan denne befinner sig på en flytande skala någonstans 

emellan de två tillstånden. Det som håller individen närmare frisk tillståndet är om hon 

upplever KASAM.” (Aroseus, 2013) Med detta menar han på att en människa inte riktigt kan 

säga sig vara sjuk eller frisk då denna befinner sig mellan två tillstånd. KASAM är det som 

gör att denne känner sig frisk, hur denne förhåller sig till den rådande situationen.    

   

Känslan av sammanhang är helt oberoende av nationalitet, kultur, etnicitet eller kön, utan den 

utgår istället efter individers upplevelser och känsla (Antonovsky 1991: 41ff). Eftersom 

studien är inriktad på att undersöka asylsökandes stresspåverkan och förståelse för 

asylprocessen, och den upplevda ohälsan under asyltiden, samt avsikten att kartlägga 

stigmatiseringen i begreppet ohälsa bland asylsökande. Med hjälp av Antonovskys (1991) 

teori om känsla av sammanhang kan orsakerna identifieras och begripas för att sedan kunna 

motarbetas. Enligt Antonovsky (1991) visar teorin känslan av sammanhang (KASAM) hur en 

individ hanterar en situation som bedöms vara stressig eller påfrestande, känslan av den 

stressiga momenten påverkar sedan i sin tur deras hälsotillstånd. Naturligtvis kan andra 

faktorer påverka en människa utöver stress såsom missbruk (droger, alkohol), rökning samt 

miljögifter. Men när det gäller den psykiska hälsan så finns det skillnader som kunde 

förklaras med hur individer väljer att bearbetat sina upplevelser (Antonovsky 1991: 42ff).    
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Antonovsky identifierade tre teman som sedan kommer att visa sig vara 

huvudkomponenterna i teorin. Dessa tre komponenter hade benämningarna Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.    

   

Begriplighet är en kognitiv komponent som fokuserar på hur människor upplever sig förstå 

den som händer både inom och utanför sig, är begripligt, strukturerat och går att förutse 

(Gassne, 2008: s 21). Begreppet syftar även på att hitta struktur och främja kapaciteten för att 

hantera olika specifika situationer (Gassne, 2008: s 21f). Enligt Antonovsky så syftar 

begriplighet till att kunna skapa sig en förståelse och förutsägbarhet i sin tillvaro 

(Antonovsky 1991: 44ff)   

   

Hanterbarhet fokuserar på de resurser som finns tillgängliga för en människa för att denna 

ska kunna återhämta sig.  Begreppet syftar även till vilken grad man upplever att det står 

resurser till en förfogande, där man kan möta de krav som ställs av de stimuli man påfrestas 

av. Att stå till ens förfogande kan innebära resurser som är under ens egna kontroll eller 

kontrolleras av andra behöriga, det kan vara ens maka, make, vänner kollegor, gud, historien, 

läkare osv (Antonovsky 1991: 45ff). Har man, enligt Antonovsky (1991) en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för sitt trauma då han har 

supportsystem som finns runt en och stödjer, man känner sig inte som ett offer av 

omständigheterna eller tycka att livet känns orättvist, man som individ kan drabbas av 

olyckliga omständigheter i livet men man lär sig att inte sörja för evigt (Antonovsky 1991:  

45ff).   

   

Meningsfullhet hänvisar till en individs delaktighet och medverkan i de processer som skapar 

såväl formar ens öde som ens dagliga erfarenheter. En individ kan känna investera sig i de 

utmaningar som denne kan ställas inför och kan hitta meningar i de olyckliga händelserna 

och stunderna som den ställs inför (Antonovsky 1991: 45ff). Enligt Antonovsky (1991) 

menar han på att de individer som pratade öppet om de händelser eller stunder i livet som var 

viktiga för de bedöms ha en stark KASAM, det innebär att för att en människa ska kunna må 

bra så måste denne acceptera och hitta mening med sina händelser som skedde i sina liv.   

   

De individer som enligt Antonovsky hade en hög KASAM hade då höga värden av de tre 

komponenter till skillnad till de individer som hade lägre värden på komponenterna hade då i 

sin tur en låg KASAM, detta förklaras genom att läsa in sig på komponenterna och hur de 
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samspelar med hälsotillståndet hos individer (Antonovsky 1991: 42ff). Ingen människa är 

enligt Antonovsky 100% frisk eller sjuk, utan alla individer förhåller sig mellan graderna 

frisk och sjuk.   

  

4.2 Stigmatisering och avvikelser.   

Stigma/Avvikelse: Stigmatisering innebär att man diskrimineras för sin egenskap av något.  

Man nedvärderas och utpekas i form av vi mot de”. Man erhåller ett avvikande beteende som 

skiljer individen från sig själv och resterande grupper (Goffman 2014: 10f).    

  

Begreppet stigma och stigmatisering förklaras i Elias & Scotsons bok etablerade och 

outsiders där han ger en beskrivning av begreppet stämpling. Elias & Scotson (2010) menar 

på att individer eller större grupper som utför handlingar och på så vis avviker från den 

rådande samhällsnormen och den föreställningen om vad som är normalt riskerar att bli 

isolerade från gruppen (Elias & Scotson 2010: 32f). Elias & Scotson menar på att den 

etablerade gruppen utöver en etablerad maktutövning som sker genom en moralisk 

stigmatisering i from av förtal och skvaller (Elias & Scotson, 2010: s 32f). Elias & Scotson 

(2010: 33f) diskuterar även att de individer som inte lever upp till gruppens sociala normer 

kommer att skämmas ut, dessa människor ses ner på och isoleras från gruppen i stort.    

   

Elias & Scotson diskuterar även maktpositioner och figurationer i sin teori om stigma, han 

menar på att en viss grupps specifika förmåga att utsätta en grupp för underlägsenhet 

stämpling och den att fortgå var en figuration som båda grupperna bildade med varandra 

(Elias & Scotson 2010: 32f). Det innebär att den psykiska ohälsan har formats till att bli en 

avvikande beteende hos vissa människor vilket innebär att bilden av detta har formats mellan 

dessa grupper, och när en individ från ena kulturen bryter den normen att inte prata eller 

uppvisa psykisk störning stämplas den och isoleras från gruppen. Eftersom psykisk ohälsa 

hos vissa kulturer ansågs vara något avvikande fann man att medlemmarna i den specifika 

gruppen inte stämplades för deras egenskaper som enskilda personer utan för att de tillhörde 

en grupp som ansågs vara kollektivt skild från och underlägsen den egna gruppen (Elias & 

Scotson 2010:s 32).    

   

När en ny gruppmänniska flyttar in i ett samhälle formas det en social spänning mellan 

grupperna. Att en grupp kan uttrycka en annan grupps underlägsenhet kan förklaras genom 
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en maktrelation, där den överlägsna gruppen undan trycker den underlägsna då den bryter 

mot den rådande sociala normen i samhället. Att någon i en grupp nedvärderar en annan 

individ i den motsatta gruppen har enligt Elias & Scotson (2010) att göra med outsiders 

individuella egenskaper eller kvaliteter. Det handlar snarare om medlemskapet i den 

nervärderade gruppen som gör att den brännmärks som en outsider, detta gör att dessa 

medlemmar kollektivt betraktas som skilda från och underlägsna den andra gruppen (Elias & 

Scotson 2010: 17f).   

   

Kärnan i förhållandet mellan gruppers grupperingar etablerade och outsider är den ojämna 

maktbalansen och spänningen som denne föder. Slavarna i USA markerar en oerhörd 

maktobalans (Elias & Scotson 2010: 17f) Stigmatiseringen skapas ur denna maktskillnad. 

Individer finner olika former av stigmatisering och nervärderingar av den underkastade 

gruppen i olika maktrelationer: mellan vita och svarta i USA, mellan svenskar och 

invandrare. De olika stigmatiseringarna och förtrycken av olika slag har formats ur en 

maktförhållning mellan grupper i samhället (Elias & Scotson 2010: 18f).    

   

En viktig poäng som Elias nämner i sin teori är att den komplementariteten mellan den egna 

gruppens värde och värdighet och den andra gruppens underkastande beteende, där han 

menar är grunden för en emotionell barriär som upprättas av exempel USA där de vitas 

gruppdiskriminering svarar mot de svartas upplevelser av att vara mindre värda (Elias & 

Scotson 2010: 18f). Elias tog ett exempel där han menar på att stigmatiseringen från början 

etablerades från de nya “byborna”, medlemmarna i den andra gruppen såg inte de nya som 

normala och kunde då kategorisera de i låg status gänget. Elias menade på att medlemmarna 

av ett samhälle med invandrare från olika delar av världen skapade denna attityd till det 

avvikande (Elias & Scotson, 2010: s 143).     

  

Kapitel 5 Resultat.   
Poängen med denna kandidatuppsats var att undersöka asylsökandes hälsa under 

asylprocessen samt vilka faktorer som påverkar asylsökandes mående? Studien ska även 

undersöka om begreppet ohälsa anses vara stigmatiserande, och hur det kommer sig att detta 

är ett stigma. Syftet var även att med hjälp av Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

samt Elias & Scotsons teori om stigmatisering tolka asylsökandes erfarenheter kring sin hälsa 

samt att med hjälp av tidigare forskning få en förståelse för hur dessa påverkar en individ. 



23   

   

För att kunna göra detta möjlig har fyra fördetta asylsökande individer intervjuats angående 

deras upplevelse av asylprocessen.    

  

5.1 En påfrestande tid som asylsökande.   

Den upplevda hälsan bland intervjupersonerna var den samma, alla fyra respondenter har 

förklarat sin hälsa som jobbig och svår. Marina berättar i sin intervju att hon bott i Sverige i 

12 år och fick hennes uppehållstillstånd för nio år sedan. Marina berättar att under hennes tid 

som asylsökande påverkades hon av både fysisk som mental ohälsa. Enligt Marina har den 

fysiska ohälsan varit sömnlösa nätter och värker i kroppen såsom huvudvärk och muskelvärk.   

Marina uttryckte följande.   

   

Det har varit dagar då jag inte har kunnat stiga upp ur sängen och gå till dem obligatoriska 

lektionerna [...] Huvudvärken har gjort det omöjligt för mig att kunna vara mig själv. 

Medicinerna som föreskrivs hjälpte inte [...] läkarna kunde inte hjälpa mig utan hänvisade 

mig till en psykolog. - Marina    

   

Marina menade att den ständiga värken i kroppen och oron är ett resultat från att hon ständigt 

känner sig stressad. Den ständiga oron över släktingar och vänner som är kvar i det 

krigsdrabbade landet påverkar en människa både psykiskt och fysiskt. Marina berättar även 

att man som asylsökande är i ständig ovisshet som gör hela asylprocessen svårare att förstå, 

ovissheten om man får stanna i landet eller inte och hur familj och vänner har det i 

hemlandet. Sara hade en liknande berättelse där hon har varit i Sverige i 20 år och känner att 

det finns bra supportgrupper som man kan vända sig till som asylsökande men dessa 

supportgrupper fyller inte de tomrum som anhöriga har. Sara berättar även att den mentala 

påfrestningen gör att många blir deprimerade och uppvisar symptom som ätstörningar. Sara 

berättade:   

   

Att när hon var en asylsökande var hon undernärd och deprimerad [...] orken fanns inte att ta 

tag i livs vanor och hjälpa sig själv. Jag hade som attityd att inte påbörja något då chanserna 

att bli avvisad till hemlandet var stor. Min hälsa började att försämras när det blev dags för   

asylprocessen [...] jag ställdes frågor som skapade ångest och rädsla då man tvingades att 

återuppleva hela traumasituationen. - Sara   
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Sara beskrev att hon upplevde att hennes hälsa försämrades när hon genomgick asylprocessen 

då hon återigen kände att hon återupplevde händelsen i hemlandet.  

Asylprocessen gjorde inte det hela lättare då man återigen slängdes in i en ovisshet cirkel där 

väntandet på beslut och besked skapade oro och ångest. Sara berättar att oron för ens fysiska 

ohälsa och inte tas på allvar av personal var den svåra och jobbiga känslan. Enligt Sara är det 

svårt att med ord uttrycka sin smärta i kroppen och göra sig förstådd och få detta bekräftat 

var en stor påfrestnings moment. Sara berättar även att väntandet har inte alltid varit lätt då 

man, från de att man ansöker om asyl, får vänta upp till ett år innan man blir kallad på en 

intervju:   

  

Varje dag väntade jag på att posten skulle komma med ett brev från migrationsverket, ett 

brev som innehöll hela min framtid [...] För varje dag dom gick, blev jag mer och mer nevös  

och jag ville inte gå någon annanstans förens min post hade kommit [...] Hela situationen gör 

att man känner sig maktlös och ovissheten gör att man ständigt är stressad över dom 

kommande momenten. - Sara   

   

Sara berättade att väntandet på att bli kallad på en intervju hos migrationsverket var en 

påfrestande och jobbig tidsperiod, då ovissheten över processen gjorde att hon kände sig 

maktlös och hopplöshet att inte kunna veta vad som händer med ansökan. Vid frågan om hur 

hon har bearbetat händelsen berättar hon att i hennes kultur är klaner viktiga och det är en 

viktig samhörighetskedja för en människa. Dessa människor har kunnat hjälp henne genom 

att finnas där för henne vid intervjuer, läkarundersökningar eller som ett supportsystem som 

håller henne sysselsatt. Som asylsökande finns det inte mycket man kan göra mer än att gå i 

skolan för att lära sig språket och då har man tid att fundera och låta tankarna gå sin väg och 

för Sara berättar hon att detta inte var lätt för då kan man i den takten bli “tokig” och då är 

det skönt att ha någon att prata med som förstår ens språk, religion - och kultur.   

   

”Omvandlingen från ett krigsområde till ett samhälle som är mer stabilt har varit svårt att 

anpassa sig till, och jag tror nog också att det har varit något som har tagit sin tid för och  

anpassa sig. Man har liksom gått från att ha hört skott utanför ditt fönster och minor sprängas 

till att höra fågelkvitter och bilar körandes har varit en stor omställning [...] jag kan nog med 

säkerhet säga att jag kanske långt efter min asylprocess kände och hörde bomber och skott”. 

-  

Sara  
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Sara berättade vidare att hon uppsökte vård för sina symptom och hon fick diagnosen PTSD, 

som innefattar efter en traumatisk händelse. Denna diagnos gjorde att hon sakta började lära 

sig att leva med sina upplevelser och trauman. Marina berättade att hon inte diagnoserades 

med PTSD utan hon misstänkte det då skolkamrater till henne kände igen sig i henne, genom 

deras stöd och vägledning lärde hon sig att bearbeta och leva med sina trauman. Hanna 

berättade att hon uppfattar sitt mående som dåligt när hon kom till Sverige speciellt när man 

har två små barn med sig. Hanna berättade:   

   

”Det kunde gå dagar då tillvaron kändes svår då ensamheten i ett nytt främmande land var 

jobbigt och barnen hade även svårt att hitta vänner i grannskapet då språket var ett hinder 

samt kulturen som var främmande. – Hanna   

   

Hanna berättade vidare att asylprocessen gjorde att hon började känna sig stressad och 

illamående flera gånger då väntan på beslut, intervjudagar skapade ångest och ibland 

irritation gentemot personer i närheten. Hanna berättade:   

   

” Att hela tiden vänta på sånt som är helt utom ens kontroll är påfrestande och jobbigt, jag 

kunde ibland börja tvivla på om jag har fyllt i en blankett rätt eller ringa till migrationsverket 

och försöka göra mig förstådd för att höra hur långt min ansökan har kommit [...] men hela 

tiden får jag som svar att det är många som har ansökt om uppehållstillstånd och att det kan   

dröja innan svar kommer”. – Hanna.   

   

Att inte veta hur allt har kommit till kan ibland vara svårt och för Hanna så upplevde hon 

maktlöshet och nedstämdhet då oron över att bli hemskickad var stor. Hanna berättar vidare 

att hennes mående ibland kunde gå över barnen då dom inte alla gånger förstod vad som 

skedde med sin mamma. Leila beskrev att när hon kom till Sverige som barn och händelserna 

i sitt hemland gjorde att hon hade svårt med att integrera sig in i samhället, ibland kunde hon 

drömma mardrömmar om vad som hände i hemlandet vilket gjorde att återberättande av 

själva händelsen var svårt. Leila berättar:   

   

”Första gången jag blev kallad för en intervju, var jag jättenervös och hade svårt att sova 

dagen innan. Vid intervjun så bads jag att återberätta händelsen i hemlandet, det var svårt 

och väldigt jobbigt och flera gånger under intervjun brast jag i grått för att jag hade förlorat  
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anhöriga i kriget [...] Efter intervjun började väntandet, som kändes en evighet, att inte veta  

hur min status ser ut var jobbigt och för en asylsökande så var det svårt då man kände sig   

maktlös och hopplös att inte kunna göra något åt sin ansökan”. -  Leila    

  

5.2 Påverkan under asylprocessen   

Hanna berättar i frågan om faktorer som påverkar en asylsökande att upplevelserna kring 

processen och oron för familjeförhållanden i hemlandet skapat känslor som hopplöshet och 

ovisshet. Detta har då skapat för många irritationer gentemot samhället. I hennes uppfattning 

riktas denna irritation mot samhället då okunskapen om processen skapar förvirring samt att 

inte kunna bistå familjen i hemlandet då han är begränsad. Hanna berättar även vidare att 

maktlösheten gentemot myndigheter gör att irritationer stärks ännu mera och det kan även i 

vissa fall leda till att asylsökande blir utåtagerande. Förståelsen av vad som sker i sin 

omgivning kan för asylsökande vara låg av den graden att de saknar kunskap och förståelse 

av asylprocessen. Hanna berättade:   

   

”Språket var en del av stressmomentet som gjorde att asylprocessen inte begreps, inte kunna 

skapa en förståelse kring vad hela processen innebär eller att inte veta huruvida man blir   

kallad för ett möta var ett hinder som man hela tiden oroade sig för. Att under asylprocessen   

återberätta händelser från hemlandet gjorde att det var svårt och jobbigt, jag kommer ihåg att  

jag hela tiden brukade få små panikattacker för att jag mindes händelser som jag inte mindes   

på rätt länge”- Hanna     

   

För Hanna så påverkades hon av språket, att inte kunna begripa processen i helhet eller kunna 

använda sig utav dess möjligheter till att få hjälp. Under processen så bidrog det till att hon 

även drabbades av panikattacker på grund av att hon mindes händelser som skedde några år 

tillbaka vilket har påverkat hennes hälsa. Väntetiderna på migrationsverket var även en 

bidragande faktor till att hälsan försämrade då ovissheten av att inte veta om ett beslut om 

uppehållstillstånd kommer eller inte var ett stressmoment som var påtaglig. Barnen blev 

påverkad av mammans tillstånd då hon vissa gånger inte klarade av sin vardag. På liknade 

sätt så berättar Leila att hon kom till Sverige som barn och händelserna i sitt hemland gjorde 

att hon hade svårt med att integrera sig in i samhället. Leila uppgav att hon brukade drömma 

mardrömmar om händelserna och vardagen var svår och påfrestande. I samtal med Leila 
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uppgav hon även att hon påverkades starkt av asylprocessen samt rädslan att inte kunna 

kommunicera med någon om sina innersta känslor, Leila berättade   

   

”Jag har många gånger inte kunnat hjälpa dom som står mig nära då jag kände en utmaning 

av hela processen samt situationen [...] Att inte kunna språket och samtidigt inte ha en riktig   

lägenhet var också en väldigt svår situation. Vi bodde tillsammans med andra familjer och  

det   

förvärrade min situation ännu mer då personerna vi bodde med var främlingar, jag kände mig  

både osäker och rädd”. - Leila   

   

Sara berättade att faktorer som påverkade henne var saknaden av familjen samt 

asylprocessen. Att inte veta hur familjen har det i hemlandet var en påfrestande tid då 

telefonerna ibland inte var mottagliga. Sara berättade:   

   

”Att inte veta hur mina mamma eller syskon har det i hemlandet var väldigt påfrestande för  

min kropp, jag hade svårt att sova på nätterna och jag hade magsår ganska ofta då jag hela 

tiden var stressad. Detta påverkade då min hälsa mycket då jag gick på mediciner för   

orolighet och för mitt magsår. Asylprocessen var inte heller då jag upplevde som att jag inte   

hade någon uppfattning för hela processen och de gjorde att jag var maktlös i det hela. Vänta 

på något som förmodligen kommer att ta flera år gjorde att man kände sig hopplös och   

handfallen”- Sara.   

   

I Marinas fall drabbades hon av fysiska och psykiska symptom där sömnlöshet blev en 

faktor, hon fick också huvudvärk och värk i kroppen. Att inte kunna förstå det som sker runt 

omkring en och samtidigt handskas med trauman kan vara påfrestande och jobbigt. Marina 

kände en maktlöshet i mötet med samhället och myndigheter och upplevelsen att inte kunna 

ha kontroll över sin egen situation. Marina berättade:   

   

”Jag hade många gånger svårt att sova på nätterna och maten kunde inte passera min hals då 

jag fick upp den på en gång. Samhällsförändringen gjorde att det blev svårt för mig att   

anpassa mig i samhället få allt var nytt för mig, asylprocessen gjorde inte det hela något   

lättare. Att komma till en miljö där allt kände främmande och sen berätta om en händelse som  

man hemskt gärna vill glömma var en faktor som gjorde att min hälsa försämrades”- Marina.   
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5.3 Ett instabilt och kontroversiellt psyke   

En av de fyra intervjuade beskrev att begreppet ohälsa har varit något som de helst inte har 

velat diskutera eller prata om då detta i deras kulturer har varit något av en tabu. Rädslan över 

att bli lämnad och stirrad på har gjort att begreppet inte har tagits upp bland grupperna. 

Marina berättar vidare att i hennes afghanska kultur pratas det inte mycket om psykisk ohälsa 

då detta ibland ses som något negativt.    

   

Att gå till en psykolog eller bli inlagd på en institution kan ses som ett avvikande beteende. 

För att inte bli utesluten från den kulturella gruppen var man tvungen att hålla upp en fasad 

som skulle skydda en från isolering. Om man tappar den sociala stabiliteten som man får av 

gruppen som har kulturella tillhörigheter var det svårt som nyanländ att handskas med 

förändringar som sker. Marina berättar att:   

   

Jag var tvungen att hålla det inne och inte dela med mig av vad som föregick i mitt huvud  

[...] andra människor kunde då få den uppfattningen om att man var “galen eller tokig”.  

Absolut   

är det ett avvikande beteende att medge att man är deprimerad eller andra påfrestningar man 

har. Det finns rädsla över att ringa till specialvården och uppsöka hjälp för att bli 

diagnostiserad med en psykisk sjukdom. - Marina.   

   

Det har gjort att hon under längre period har gått med känslan av hopplöshet och verkningar i 

kroppen utan att våga söka hjälp. Idag berättar hon att hon ägnar sina dagar åt att hjälpa 

ensamkommande barn och andra asylsökande med att uppsöka hjälp för sina trauman, 

Marina berättar att hon vill ge dessa människor den hjälpen hon inte trodde fanns.     

   

Kapitel 6 Analys   
I detta kapitel kommer det att göras en analys utifrån resultatet som inhämtas från intervjun. 

Resultatet kommer sedan att analyseras utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

samt Elias och Scotsons teori om stämpling. Rubrikerna i detta kapitel kommer att inneha 

rubriker som efterliknar resultatets rubriker.   

   

Antonovsky (1991) beskriver i sin teori om (KASAM) känsla av sammanhang att en 

människa i sin tillvaro är full av påfrestningar och moment som skapar hopplöshet och 
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ovisshet. Det kan vara motgångar, krav, konflikter och problem som på ett eller annat sätt 

måste lösas. Antonovsky menar på att en motståndskraft som psykiska eller fysiska 

påfrestningar kan bero på i vilket omfattning som man som individ upplever sin tillvaro som 

begriplig, meningsfull, och hanterbar (Antonovsky, 1991: 128f). Antonovsky väljer då att 

studera individer utifrån tre huvudkomponenter begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet.    

  

6.1 En påfrestande tid som asylsökande.   

Både Marina och Sara kände en maktlöshet i mötet med samhället och myndigheter, Sara 

upplevde sig vara handfallen för situationen och upplevelsen att inte kunna ha kontroll över 

sin egen situation. Enligt Antonovsky och teorin om KASAM menade han på att 

diskussionen kring hur väl en individ kan förstå sin omgivning är det viktigt att individen i 

första hand kan förstå omgivningen med viss ordning och struktur, då detta diskuteras i den 

första komponenten begriplighet (Antonovsky 1991: 44ff). I Marinas fall drabbades hon av 

fysiska och psykiska symptom där sömnlöshet blev en faktor, hon fick också huvudvärk och 

värk i kroppen. Att inte kunna förstå det som sker runt omkring en och samtidigt handskas 

med trauman kan vara påfrestande och jobbigt. Enligt Antonovsky så formas det brus, och 

kaos i huvudet när omgivningen inte känns klar och tydlig (Antonovsky 1991: 45ff). 

Individen kan inte skapa sig en förståelse för det som händer, asylprocessen som denne 

genomgår är ett sådant brus och kaotiskt moment då mycket händer på samma gång utan att 

kunna skapa sig en förståelse till processen.    

   

Om man ska tolka Marina och Saras erfarenheter av processen kan man säga att båda har låg 

känsla av begriplighet. Detta då förståelsen av vad som sker i omgivningen upplevs som 

kaotisk och ostrukturerad i det sammanhanget att allt känns främmande och nytt för dom.  

Väntetiderna gör det inte det hela lättare då de inte kan skapa sig någon mening med 

situationen, Antonovsky menade på att den individ som inte har förståelse för sin omgivning 

eller kan se sin omgivning med struktur, löper större risk erhålla en låg känsla av 

sammanhang. Att kunna skapa förståelse för vad som händer i sin omgivning har även enligt 

Antonovsky en stor påverkan på skapandet av ett visst mått av förutsägbarhet (Antonovsky 

1991: 167ff.). Från intervjun med Sara citerat ovan nämnde hon att hon kände sig hopplös 

och hamnade i en ovisshetens cirkel då det var många faktorer som var svåra att begripa och 
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att förstå i asylprocessen men också att leva i ovissheten om hon skulle få uppehållstillstånd 

eller inte var påfrestande.   

   

Att känna hopplöshet och överrumplad gentemot samhället är ett annat ord för att känna sig 

maktlös, vilket kan leda till minskad förståelse för sin omgivning. Gassne (2008) belyser i sin 

avhandling om salutogenes att ju mer en individ förstår och kan skapa sig en förståelse och 

begriplighet för sin verklighet desto mer kan en människa se sig som en aktör i processen i 

stället för att se sig som ett offer i den rådande situationen (Gassne, 2008: 21f). Att Sara 

berättar att hon känner sig maktlös och upplever hopplöshet kan tolkas som uttryck för de 

svårigheter som en asylprocess innebär att inte kunna ha kontroll över sin tillvaro   

   

I intervjusamtalet med Hanna och Leila uttrycker de att båda kände att deras psykiska ohälsa 

påverkades av att de kände sig ensamma och saknade sina familjer som de hade lämnat i 

hemlandet.   

   

Enligt Antonovsky (1991) menar han på att en individ med hög känsla av hanterbarhet inte 

kommer att känna dig som ett offer av omständigheterna som denne bombarderas av 

(Antonovsky 1991: 45f). Det innebär att det Leila upplever är påfrestningen som 

bombarderas av, saknaden av familjen, kulturkrocken men också språkhindret, vilket gör att 

man inte upplever att det finns resurser till hands som kan hjälpa henne att bearbeta dessa 

känslor. I Leilas fall, visste hon inte hur hon skulle uppsöka dessa resurser, Leila uppgav att 

stödet man får av sin klan eller kultur är inte densamma som lokala supportcenter. Kemp 

(2004: s44f) förklarar att individer som förlorat någon eller känner saknad över något förlorat 

kan uppvisa symptom som mardrömmar och sömnsvårigheter.    

   

Två av dom fyra respondenter som intervjuades berättade att de påverkades av asylprocessen, 

en process som kändes påfrestande och svårt både fysisk som mental ohälsa. Enligt Marina så 

har den fysiska ohälsan varit sömnlösa nätter och värker i kroppen såsom huvudvärk och 

muskelvärk. Marina uttryckte följande.   

   

”Det har varit dagar då jag inte har kunnat stiga upp ur sängen och gå till dem obligatoriska 

lektionerna [...] Huvudvärken har gjort det omöjligt för mig att kunna vara mig själv. 

Medicinerna som föreskrivs hjälpte inte [...] läkarna kunde inte hjälpa mig utan hänvisade  

mig till en psykolog”. – Marina.   
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Sara berättade i sin intervju att väntandet på att posten skulle komma med ett blev från 

migrationsverket var både jobbigt och påfrestande. Sara berättar:   

   

”Varje dag väntade jag på att posten skulle komma med ett brev från migrationsverket, ett 

brev som innehöll hela min framtid [...] För varje dag dom gick, blev jag mer och mer nevös, 

kroppen värkte av stressen jag utsatte mig för och jag ville inte gå någon annanstans förens   

min post hade kommit [...] Hela situationen gör att man känner sig maktlös och ovissheten  

gör att man ständigt är stressad över dom kommande momenten”. - Sara   

   

Sara berättade att väntandet på att bli kallad på en intervju hos migrationsverket var en 

påfrestande och jobbig tidsperiod, då ovissheten över processen gjorde att hon kände sig 

maktlös och hopplöshet att inte kunna veta vad som händer med ansökan.   

   

Enligt Antonovskys teori kring begriplighet menar han på att den inre upplevelsen som en 

individ känner kan uppfattas som ostrukturerad och otydlig i den meningen att individen inte 

kan skapa en förståelse för sina känslor (Antonovsky 1991: 44f). I både Saras och Marinas 

fall så upplever dom stress och värker som ett resultat av upplevelser som dom känner av 

processen. Koppen gör sig tillkänna när denne blir pressad eller känner sig stressad över en 

situation.   

   

6.2 Påverkan under asylprocessen.   

Antonovsky (1991) diskuterar även att upplevelser som sedan kommer att ske i framtiden kan 

komma som en överraskning och detta kan då skapa en förvirring och försämra en person 

med låg känsla av begriplighet (Antonovsky 1991: 44f). Marinas upplevelser kring 

asylprocessen är att ovissheten kring att inte veta huruvida man får stanna i landet eller inte 

skapar oro och stress. Stödet att inte kunna möta andra bekanta finns inte då språkhinder 

skapar förvirring och irritation för vissa individer.    

   

Faktorer som avsaknaden av arbete, familjemedlemmar, ekonomisk stabilitet samt boende 

menar Lindgren (m.fl. 2012: 173ff) att för asylsökande kan det innebära att de upplever vissa 

psykiska symtom såsom depression och stress, för att inget av det som händer är begripligt 

eller hanterligt enligt Antonovsky (1991: 45ff).  För dessa individer är det svårt att skapa en 

förståelse av vad som sker i deras omgivning, de resurser som finns tillgängliga är inte alltid 
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den mest lägliga, då enligt Marina var detta svårt på grund av kulturella skäl, att inte bli 

accepterad av den kulturella gruppen.    

   

Lindgren (m.fl. 2012: 173ff) menar på att väntetiderna på migrationsverket samt hela processen 

påverkar dessa individer negativt i den meningen att föräldrar som uppfostrar sina barn 

upplever mot hinder på grund av påfrestningar av samhällsförändringar runt omkring såväl 

asylprocessen och boendesituationen att inte kunna äga sin egen lägenhet. Detta resulterar i 

att dessa föräldrar förlorar kontrollen över sina barn vilket då enligt Leila skapar en 

familjedynamik som är kaotisk och ibland konfliktfylld, Leila berättade under intervjun:    

   

”Jag har många gånger inte kunnat finnas där för mina barn så som de önskat då jag kände 

en utmaning av hela processen samt situationen [...] Att inte kunna språket och samtidigt inte 

ha en riktig lägenhet där du bor ensam i var också en väldigt svår situation. Vi bodde   

tillsammans med andra familj och det förvärrade min situation ännu mer då personerna vi  

bodde med var främlingar, jag kände mig både osäker och rädd.” - Leila   

   

En annan faktor som de flesta asylsökande blir påverkade av är samhällsförändringarna och 

kulturkrocken (Newman, 2012: 214f). Att komma till ett land och inte bete sig eller klä sig 

likadant kan för många vara förvirrande och skapa en känsla av att sakna tillhörighet. Enligt 

Newman (2012: 214f) känner de flesta asylsökande psykiska besvär och emotionella störningar 

av nya förändringar som sker i samhället runt omkring deras omgivning. Författaren 

diskuterar även att kulturkrocken, rädslan för att bli utlämnad till hemlandet, ekonomiska 

begränsningar bidrog till att dessa asylsökande inte kände någon tro till de insatser som 

samhället erbjöd. Förståelsen av vad som sker i sin omgivning kan för asylsökande vara låg 

av den graden att de saknar kunskap och förståelse av asylprocessen. Hanna berättade:   

  

”Språket var en del av stressmomentet som gjorde att asylprocessen inte begreps, inte kunna 

skapa en förståelse kring vad hela processen innebär eller att inte veta huruvida man blir  

kallad för ett möta var ett hinder som man hela tiden oroade sig för. Att under asylprocessen  

återberätta händelser från hemlandet gjorde att det var svårt och jobbigt, jag kommer ihåg att  

jag hela tiden brukade få små panikattacker för att jag mindes händelser som jag inte mindes  

på rätt länge”- Hanna  
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Enligt Antonovsky så menar han på att när förståelsen inte är så tydlig så skapas det brus inne 

i individens huvud. (Antonovsky 1991: 45f) Detta är en omständighet som är särskilt 

närvarande för gruppen av asylsökande eftersom denna grupp har svårt att på så många plan 

orientera sig i en för dom främmande kultur och sammanhang. Antonovsky diskuterar vidare 

att det formas brus och kaos när omgivningen inte känns klar och tydlig (Antonovsky 1991: 

45ff). För den asylsökande kan detta vara en faktor som gör att dennes mentala tålighet 

minskas och försämrar dess hälsa eftersom trycket från processen och omgivningen gör att 

denne inte kan skapa en egen uppfattning om vad som sker runt omkring.   

   

Även Sara upplevde som att asylprocessen var obegriplig och jobbig att förstå. Sara 

berättade:   

” Asylprocessen var inte heller då jag upplevde som att jag inte hade någon uppfattning för 

hela processen och de gjorde att jag var maktlös i det hela. Vänta på något som förmodligen 

kommer att ta flera år gjorde att man kände sig hopplös och handfallen”- Sara.   

   

Enligt Gassne så menar han på att en individ som har en låg begriplighets förmåga har denne 

svårt att hitta struktur och främja kapaciteten för att hantera olika specifika situationer (Gassne, 

2008: s 21f). Antonovsky förklarar begreppet begriplighet som att kunna skapa sig en förståelse 

och förutsägbarhet i sin tillvaro (Antonovsky 1991: 44ff). En asylsökande som har det svårt att 

skapa en uppfattning som hela processen har en låg begriplighets nivå och detta kan bidra till 

att dennes hälsa kan försämras.   

  

6.3 Ett instabilt och kontroversiellt psyke   

Av dom intervjuade så var det en av fyra som upplevde att stigma existerar i deras kulturer 

gällande psykisk ohälsa vilket har gjort att man inte vågade söka sig hjälp. I samtal med 

Marina berättade hon i ovanstående citat att hon inte vågade prata om sina problem med 

någon då hon var rädd för att ses som “galen” av andra i boendet. I en avhandling gjord av 

Holmström (2015: 11f) gällande: Psykiska ohälsan hos asylsökande och nyanlända.  

Diskuterades att oviljan att diskutera sina innersta känslor och upplevelser för en 

utomstående kan för många vara påfrestande och oron för stigmatisering inom den egna 

gruppen är skäl nog att inte vilja uppsöka hjälp.    
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Asylsökande kvinnor är mer utsatta då den ovisshet dessa kvinnor lever under gällande deras 

framtid och rädslan över utvisning gör att de istället hålla allt in. Holmström (2015) menar 

även på att för att kunna motverka stigmatisering inom den egna gruppen måste det hållas 

motivationssamtal för att informera om ohälsa för detta kan då i sin tur ha en stor inverkan på 

släktingar och vänner till de som är sjuka, individer som är i behov av specialistpsykiatrisk 

vård (Holmström 2015: 22f).    

   

Begreppet stigma och stigmatisering förklaras i Elias & Scotson s bok etablerade och 

outsiders där han ger en beskrivning av begreppet stämpling. Elias & Scotson (2010) menar 

på att individer eller större grupper som utför handlingar och på så vis avviker från den 

rådande samhällsnormen och den föreställningen om vad som är normalt riskerar att bli 

isolerade från gruppen (Elias & Scotson 2010: 32f). I Marinas fall innebär det att hon går 

miste om tryggheten av att ingå i en kulturell tillhörighet som fyller tomrum, och tanken att 

behöva förlora detta gör att hon känner stress och panikångest därför är det inte bara för 

henne men nästan alla asylsökande lättare att hålla inne till tankar och känslor för att inte 

riskera förlora sin tillhörighet. Elias & Scotson (2010: 33f) diskuterar även att de individer 

som inte lever upp till gruppens sociala normer kommer att skämmas ut, dessa människor ses 

ner på och isoleras från gruppen i stort. I intervjun med Marina berättade hon:   

   

”I min kultur har psykisk sjuka, missbrukare och andra grupper den lägre statusen. Dessa 

grupper utsätts för våld och hot, och ses ner på”. -Marina   

   

Elias & Scotson diskuterar även maktpositioner och figurationer i sin teori om stigma, han 

menar på att en viss grupps specifika förmåga att utsätta en grupp för underlägsenhet 

stämpling och den att fortgå var en figuration som båda grupperna bildade med varandra 

(Elias & Scotson 2010: 32f). Det innebär att den psykiska ohälsan har formats till att bli en 

avvikande beteende hos vissa människor vilket innebär att bilden av detta har formats mellan 

dessa grupper, och när en individ från ena kulturen bryter den normen att inte prata eller 

uppvisa psykisk störning stämplas den och isoleras från gruppen. Eftersom psykisk ohälsa 

hos vissa kulturer ansågs vara något avvikande fann man att medlemmarna i den specifika 

gruppen inte stämplades för deras egenskaper som enskilda personer utan för att de tillhörde 

en grupp som ansågs vara kollektivt skild från och underlägsen den egna gruppen (Elias & 

Scotson 2010:s 32).    
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Mellanöstern, Afrika och Asien är vanligast med stigmatisering av individer med psykisk 

ohälsa, det är en av de vanligaste orsakerna till att många nyanlända asylsökande inte 

uppsöker hjälp och undviker kontakt med vårdpersonal för att de dels är rädd för att andra ska 

tycka och säga om de men också för att inte kunna tas på allvar eller bli trodd på (Holmström 

2015: 7f).  För Marinas del innebar okunskapen om ohälsa att hon inte uppsökte hjälp för 

sina symptom, okunskapen från deras kulturer skapade spänningar i gruppen och att många 

började må sämre utan att kunna förstå hur och varför, Marina berättade:   

   

Att jag saknade supportsystemet från min grupp gjorde att jag inte vågade söka mig hjälp, 

därför ägnar jag mina dagar åt att försöka hjälpa andra till att söka hjälp och att informera 

om ohälsa, att det inte är något dåligt. - Marina.   

   

Elias tog ett exempel där han menar på att stigmatiseringen från början etablerades från de 

nya “byborna”, medlemmarna i den andra gruppen såg inte de nya som normala och kunde då 

kategorisera de i låg status gänget. Elias menade på att medlemmarna av ett samhälle med 

invandrare från olika delar av världen skapade denna attityd till det avvikande (Elias & 

Scotson, 2010: s 143).  För Marinas del skapade medlemmarna sin kulturella beteckning av 

vad psykisk ohälsa är och det var något som inte är normal, därför så avskräcks personer att 

uppsöka hjälp för sina inre känslor.    

  

Kapitel 6 Sammanfattande diskussion.   

6.1 Slutsats.   

Resultatet visar att respondenterna har påverkats av både asylprocessen och av trauman som 

de har upplevt i hemlandet. Analysen visar att asylsökandes känsla av sammanhang är låg 

under processen då de har starka stressupplevelser med sig från såväl hemlandet som av 

själva asylprocessen. Detta har inneburit att ovissheten och förståelsen av de olika momenten 

i asylprocessen skapat förvirring och stress då de inte förstår vad de olika momenten 

innefattar, vad som förväntas av en eller om man kommer få sitt uppehållstillstånd. 

Återberättandet av de traumatiska händelserna kan också bidra till stress. Två av dom 

intervjuade upplevde stress och en känsla av maktlöshet då kontrollen över deras liv kändes 

ostrukturerad och obegriplig. Det kom till exempel fram i intervjuerna att många situationer 

har upplevts kaotiska och svåra att ta till sig och begripa. Enligt Antonovsky (1991: 42f)) och 
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teorin om KASAM, är det avgörande för en individ att förstå sin omgivning för att kunna 

skapa sig en fungerande struktur. En individ som inte förstår omgivningen, i detta fall 

asylprocessen, känner sig vilsen och osäker då situationen är otrygg eller ostrukturerad.   

   

Enligt tidigare forskning har många gånger asylsökande brist på social trygghet, man har 

ingen sysselsättning och känner oro för huruvida man får ett uppehållstillstånd eller inte. Alla 

dessa faktorer bidrar till att denna grupp av människor upplever psykisk ohälsa (Kemp, m.fl. 

2004: 32f). Att asylprocessen ses som en bidragande faktor till asylsökandes psykiska ohälsa 

kan förklaras av att de genomgår en process som inte är formad för att dra ut på tiden, och så 

länge dessa människor definieras som asylsökande så är de begränsade politiskt, socialt, 

kulturellt och ekonomiskt (Lindgren m.fl. 2012: 173f). En studie genomförd av Holmström 

(2015: 10f) visade att både flyktingar och invandrare löper en högre risk att drabbas av 

psykisk ohälsa och att de mer sällan vänder sig till en vårdklinik eller pratar med en 

vårdpersonal, och orsaken är kulturella hinder såsom risk för att bli stigmatiserad och rädsla 

över att bli isolerad. Dessa faktorer kan vara bidragande till att personer i denna grupp inte 

vågar uppsöka hjälp. Holmström lyfter också hur asylsökande barn löper en högre risk att 

drabbas av PTSD, eftersom barn utsätts för traumatiska händelser som starkt påverkar dem 

mentalt (Holmström 2010: 10f).   

   

Samtliga intervjuade personer i den här studien har uppvisat känslor som maktlöshet och oro 

över att bli utvisad till hemlandet. De upplever även separationsångest, ångest över att inte 

kunna komma i kontakt med familjemedlemmarna vilket förstås många gånger kan vara 

väldigt påfrestande. Dessa faktorer har gjort att de visar stressymptom som förlorad sömn och 

andra depressiva symptom. Leila som i ovanstående intervju berättar att uppfostringen av 

barn har varit svår då man inte kunde hjälpa sig själv. Lindgren (m.fl. 2012: 173ff) menar att 

väntetiderna hos Migrationsverket samt hela processen påverkar dessa individer i den 

meningen att föräldrar som uppfostrar sina barn under en sådan process upplever hinder på 

grund av påfrestningar av samhällsförändringar runt omkring, av såväl asylprocessen som 

boendesituationen, där man exempelvis inte äger sin egen lägenhet. Detta resulterar i att 

familjedynamiken förändras till att bli mer kaotisk och konfliktfylld.   

   

Påverkansfaktorer som har varit återkommande för asylsökande har varit separationen, att 

behöva lämna kvar familjemedlemmar, oron över asylstatusen samt oron över att bli 

övergiven och isolerad av den kulturella gruppen. För vissa har väntetiderna på 
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Migrationsverket innefattat att inte veta när man blir kallad för en intervju, samtliga 

intervjupersoner uppvisade en låg känsla av begriplighet och det kan vara en bidragande 

faktor till att hälsan försämras hos de asylsökande. Den upplevda hälsan hos de asylsökande 

har varit värk i kroppen, sömnlöshet och oro över att bli utvisad. Det har även visat sig att 

stigmatisering inte alla gånger är den bidragande faktorn utan den bidrar till en försämrad syn 

av hälsan men inte i den uträckning som bedömdes i början av studien, däremot har 

förståelsen och hanterbarheten av processen varit en faktor som har försämrat hälsan hos 

vissa. När denna förståelse inte är så tydlig så skapas det brus inne i individens huvud. Detta 

är en omständighet som är särskilt närvarande för gruppen av asylsökande eftersom denna 

grupp har svårt att på så många plan orientera sig i en för dom främmande kultur och ett 

främmande sammanhang. Enligt Antonovsky formas brus och kaos när omgivningen inte 

känns klar och tydlig (Antonovsky 1991: 45ff). För den asylsökande kan detta vara en faktor 

som gör att dennes mentala tålighet minskas och försämrar dess hälsa eftersom trycket från 

processen och omgivningen gör att denne inte kan skapa en egen uppfattning om vad som 

sker runt omkring.   

  

6.2 Studiens begränsningar.   

Under studien gång har vi tagit del av en del användbara material som har varit hjälpsamma i 

förståelsen av problemet. Av den insamlade informationen kan man utläsa att 

intervjupersonerna har påverkats av både trauman från hemlandet och för vissa av 

asylprocessen. Det som även har framkommit är att deras känsla av sammanhang är 

bristfällig och kan även var en faktor till att deras begriplighet av processen är så låg.   

   

Det har även varit problematiskt att strukturera upp arbetet, att sortera det som kändes 

relevant och ta med det som var av användbarhet. Alla intervjupersoner hade en berättelse att 

berätta och det var viktigt för oss som forskare att föra vidare deras talan så att de blir hörda.  

Det har hänt att eftersom vi valde intervjua personer i vår vänkrets så skapade det en 

bekvämlighet bland intervjupersonerna och detta resulterade i att svaren på frågorna kom lite 

senare än vänta. Vi valde att göra testintervjuer innan själva intervjun för att testa frågorna 

och se om de kunde ge svar på studiens frågeställningar, testintervjun visade sig vara ett bra 

sätt att ventilera och anpassa frågorna.   
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Det har dock varit problematiskt att vi inte har kunnat intervjua socialarbetare i detta arbete 

då deras upplevelser kring asylsökande som uppvisat psykisk ohälsa hade varit intressant att 

få med i studien. Se hur många av dom asylsökande som kommer in uppvisar psykiska 

symptom och en hur man arbetar för att stödja dessa personer i sin vistelse i landet men även 

under processer som asylprocessen, hur man går tillväga för att hjälpa de. Det är emellertid 

svårt att uttala sig om utfallet hade sett annorlunda ut om socialarbetare hade ingått i studien, 

men utfallet hade varit intressant att se och kunna göra jämförelser mellan båda grupperna.    

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning.   

Den sammanfattande bedömningen är att det finns rum för en mer fördjupad forskning kring 

asylsökandes ohälsa och deras påverkan av känsla av sammanhang i asylprocessen. Förslaget 

här blir då att fortsätta studien kring fenomenet och behålla asylsökande som den primära 

källan och även intervjua socialarbetare eller vårdpersonal som en sekundärkälla för att få 

kontrast i arbetet. På så vis kan man även få en inblick i hur den social sektorn upplever 

asylsökandes ohälsa. Vår uppfattning är att detta ämne är viktigt att belysa och forska lite mer 

kring då många asylsökande är utsatta individer och saknar redskapen för att kunna integreras 

i samhället.    
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Bilaga (1) Intervjumaterial.   
   
Bakgrundsfrågor   

   

1. Hur gammal är du?   

2. Vilket land kommer du ifrån?   

3. Hur länge har du bott i Sverige? 4. Efter hur lång tid fick du PUT(permanent 

uppehållstillstånd)?   

   

Huvudfrågor (Intervjufrågor)   

   

Erfarenheter/Upplevelser.   

   

1. Beskriv hur din erfarenhet har varit kommit till ett nytt land?   

2. Hur har du handskats med din erfarenhet av flyktingskapet och kriget i ditt hemland?   

3. Har du tyckt att det har varit svårt att ibland återberätta din erfarenhet?  4. Vilka 

flykting erfarenheter anser du har störst påverkan på en människa?   

   

Hälsa.    

   

5. Hur skulle du förklara ditt mående nu jämfört med under asylprocessen?    

6. Anser du att ohälsa är något man inte pratar om? Om ja, hur kommer det sig?  7. 
Har du fått stöd i det nya landet? På vilket sätt har det hjälp dig att hantera olika 

stressmoment?   

   

Påverkningsfaktorer.   

   

8. Vilka faktorer har påverkat (kötiderna på Migrationsverket, fördröjning av intervjuer, 

eller intervjun i säg) din hälsa under din tid som asylsökande?   

9. Vilka faktorer anser du har varit avgörande för en människas begriplighet i vad som 

pågick under asylprocessen?   

10. Vilka faktorer kan påverka återberättandet av den erfarenheten som asylsökande?  

11. Har din erfarenhet påverkat din syn på asylprocessen?   
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Bilaga (1) Informationsbrev   
   

Migrationsfasernas påverkan på en asylsökande   

   

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter 

från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktning sociologi. Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om 

som handlar om asylsökandes process samt deras mående under asylprocessen. Vi är 

framför allt intresserade av att se över deras hälsa efter asylprocessens väntetider. Vilka 

faktorer som har varit betydande i förståelsen av asylprocessen.   

   

Syftet med den här studien är att undersöka asylsökandes hälsa under asylprocessen samt 

vilka faktorer som påverkar asylsökandes mående? Studien ska även undersöka om det är 

avvikelse att medge sin ohälsa, och hur det kommer sig att detta är ett stigma.   

Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska bidra med en förståelse för vilka faktorer 

som påverkar en asylsökandes hälsa.   

   

Hur går undersökningen till?   

   

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. 

Intervjun kommer att ta ca en timma och om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun 

som vi sedan transkriberar. Det betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text. 

Intervjuerna avidentifieras. Obehöriga personer har inte tillgång till intervjumaterialet.   

   

Hur får jag information om resultatet av studien?   

   

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan 

maila till dig när den är klar. Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare för mer information. Vi hoppas att du har möjlighet att 

delta och ser fram emot att träffa dig.   

   

Med vänliga hälsningar,   

   

Ronhi Ak & Amina Hassan   

Ronahicelik@hotmail.se   

Handledare- Gunilla Carstensen gca@du.se   
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