
 

  

 

 

 
 

Sverige som asylland – varför just 

Sverige? 
En intervjustudie om en asylsökandes val av asylland utifrån 

push- och pullteorin. 

 

Författare: Malin Franca 

Handledare: Stefan Höjelid 

Examinator: Helena Ekelund 

Termin: HT20 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SK31E 

Kandidatuppsats 



 

2 

 

Abstract 

This research aims to analyze an asylum seeker's choice of asylum country and why Sweden in 

particular. The study is based on Professor Lee's (1966) push- and pulltheory and the questions 

on which the study is based are "what impact do push and pull factors have on the choice of 

recipient country?" and "are there differences between asylum seekers from Syria and 

Afghanistan when choosing a recipient country?" The method used is an interview study, more 

specifically semi-structured interviews. The conclusions found in the study are that the results 

of this study and previous studies are consistent, the main pullfactors that are consistent with 

the theory and that explain the reason why Sweden is chosen, are the possibility of education 

and work, a relative or friend who already lives in Sweden, human rights and that Sweden is 

considered a safe country. The respondents' pushfactor which explains the reason for leaving 

the country of origin, was first and foremost that everyone needed to flee due to war and misery. 

It does not matter where an asylum seeker comes from as everyone has the same goal and that 

is to survive. 

 

 

Nyckelord: Asylsökande, invandrare, mottagarland, ursprungsland, push- och pullteorin, 

Syrien, Afghanistan 

Förord 

Stort tack till alla som på något sätt hjälpt mig under uppsatsens gång. Jag vill framförallt tacka 

min pojkvän Victor för hans enorma stöd och uppmuntran, likväl vill jag tacka alla nya vänner 

som gjort mina tre år i Växjö till det bättre. Ett stort tack till min handledare Stefan Höjelid som 

bidragit med god handledning, uppmuntrande ord och ett stort engagemang, tack för allt. Jag 

vill även tacka min examinator Helena Ekelund för de kloka råden. Ett stort tack riktas även till 
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Tack!  

Vänligen, Malin Franca 
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1 Inledning 

 

Sverige är ett av alla världens länder som tar emot ett högt antal invandrare och asylsökanden. 

Sverige har länge klassats som ett invandrarland och år 2002 hade 64 087 personer invandrat 

till Sverige och 33 016 var asylsökande. Sedan år 2002 har antalet invandrare ökat till 115 805 

personer år 2019, däremot har antalet asylsökande minskat till 21 958 personer år 2019. 

Flyktingkrisen 2015 resulterade i en fördubbling av antalet asylsökande år 2015 jämfört med år 

2014, och jämfört med åren runt 2010 ökade antalet asylsökande i Sverige femfaldigt under 

2015. I samband med det höga antalet asylsökande 2015 uppnådde Sverige högst antal 

invandrare någonsin år 2016, även senare års statistik påverkades av flyktingkrisen (Statistiska 

centralbyrån 2020).  

UNHCR fastställde att det var cirka 70 miljoner människor på flykt år 2018 i hela världen, 

vilket innebär att var 110:e person flydde från krig, misär och förföljelse bland annat. Av dessa 

70 miljoner människor var det 25 miljoner flyktingar som flytt till andra länder och tre miljoner 

var asylsökande, resterande var internflyktingar (UNHCR, Global Trends 2019). UNHCR 

hävdar vidare att  

Deras livssituation är så farlig och desperat att de tvingas fly över en gräns för att söka skydd 

i ett närliggande land. Därmed blir de erkända som flyktingar med tillgång till hjälp från 

stater, UNHCR FN:s flyktingorgan och andra organisationer. De blir erkända flyktingar 

därför att det är för farligt för dem att återvända hem. De behöver en fristad i ett annat land. 

Att bli nekad asyl kan få dödliga konsekvenser (UNHCR 2020).  

Detta citat bör vara nog för att inse hur allvarlig flyktingsituationen faktiskt är och att den 

påverkar människor och samhällen på ett eller annat sätt eftersom detta är mänsklighetens 

gemensamma ansvar. Jag tycker att det är mitt ansvar som statsvetare att undersöka val av 

asylland för att bidra till en förståelse till varför en flyktingsituation uppstår och varför en 

människa senare söker asyl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

1.1.1 Tabell 1 

 

Tabellen visar antal beviljade asylsökningar per 10 000 invånare år 2019. Enligt ekonomifakta 

(2020) beviljade Sverige asyl för 5,92 per 10 000 invånare, Grekland som beviljade flest antal 

asylsökningar i förhållande till folkmängd, ligger på 16,18 per 10 000 invånare. Tyskland 

beviljade fler än Sverige närmare 8,47 per 10 000 invånare, och Frankrike beviljade färre än 

Sverige närmare 4,20 per 10 000 invånare. Strax under Frankrike är Norge med antalet 3,37 per 

10 000 invånare, efter Norge kommer Finland på 3,02 per 10 000 invånare och slutligen 

Danmark som beviljade 2,71 per 10 000 invånare. Spanien beviljade 8,19 per 10 000 invånare 

och är en placering ovan Sverige. Det är betydligt fler länder som beviljar färre asylsökningar 

än Sverige, Sverige ligger dock inte i toppen utan mer precist ungefär i mitten av alla länder i 

Europa.   
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1.1.2           Tabell 2 

 

Tabellen visar antal flyktingar per 1000 invånare år 2018. Enligt UNHCR och Statista (2019) 

har Libanon flest antal flyktingar, mer precist 156 per 1000 invånare. Sverige har 25 per 1000 

invånare, vilket ger Sverige en placering på sjunde plats i tabellen. Sist kommer Djibouti på 19 

per 1000 invånare. Jämförelse med andra länder i Europa som inte fått plats i tabellen tar 

Sverige emot mest flyktingar i jämförelse till befolkningsmängd. Dessa två tabeller ger en 

sammanställd bild om var Sverige ligger när det kommer till hur många asylsökande, och 

flyktingar Sverige tar emot i jämförelse med andra länder både inom Europa och resten av 

världen. Varför väljs Sverige framför grannländerna eller över andra länder överlag? Det är 

egentligen det problem jag funderar över. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka varför asylsökande från Afghanistan och Syrien väljer 

Sverige som mottagarland. En asylsökandes val av land ska analyseras utifrån Everett Lees 

push- och pullteori. Vidare ska studien undersöka och belysa eventuella skillnader mellan 

asylsökande från Syrien och asylsökande från Afghanistan vid val av mottagarland, i samband 

med att de från Syrien beviljas uppehållstillstånd i större utsträckning än de från Afghanistan.  
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De preciserade frågeställningarna är:  

1. Vilken påverkan har push- och pullfaktorer vid val av mottagarland?  

2. Råder det skillnader mellan asylsökande från Syrien och Afghanistan vid val av 

mottagarland?  

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Push- och pullteorin 
 

Den teoretiska utgångspunkten har sitt avstamp i push-pullmodellen, modellen konstruerades 

av professor Everett Lee. Lee menade på att anledningar bakom migration kan förklaras genom 

“positiva” och “negativa” faktorer i både ursprungslandet och mottagarlandet. Denna modell 

kallas även för push- och pullteorin. Push- och pullteorin hävdar att diverse faktorer “pushar” 

människor från ursprungslandet till mottagarlandet och att diverse faktorer “drar” människor 

till mottagarlandet från ursprungslandet. Exempel på pushfaktorer är befolkningsökning, hög 

arbetslöshet, krig och politiskt förtryck vilket resulterar i utvandring. Exempel på pullfaktorer 

är efterfrågan på arbetskraft, politiska och mänskliga friheter och utbud på mark vilket resulterar 

i invandring (Castles, De Haas & Miller 2014, 28).  

Professor Everett Lee hävdar även att det finns fyra huvudfaktorer som påverkar en människa 

till att migrera. Dessa fyra faktorer är, faktorer som är associerade med ursprungslandet, 

faktorer som är associerade med mottagarlandet, personliga faktorer och ingripandehinder. I 

Lees modell finns det två cirklar som motsvarar ursprungslandet och mottagarlandet, i varje 

cirkel finns det faktorer som “pushar” människor från ursprungslandet till mottagarlandet och 

faktorer som “drar” människor till mottagarlandet från ursprungslandet som tidigare nämnts. 

Dessa faktorer markeras med minus och plus i modellen. Det finns också nollor i modellen och 

nollorna avser att en positiv faktor för en person kan anses som en negativ faktor för en annan 

person. Det sker även en koppling mellan cirklarna som Lee kallar för ingripandehinder, vissa 

hinder kan vara omöjliga att kringgå och vissa hinder löses enkelt. Exempel på ingripandehinder 

är oftast det långa avstånd som existerar och olika invandringslagar. För illustration av Lees 

modell se figur 1. Personliga faktorer nämndes som en av de fyra huvudfaktorerna, exempel på 

personliga faktorer är känslor, intelligens, medvetenhet och personlig kunskap om 

mottagarlandet. Personliga faktorer påverkar hur stark viljan att migrera är. Därför går det aldrig 
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att fullt ut avgöra varför en person väljer att migrera utan enbart till en viss del genom hypoteser, 

såsom de hypoteser push-pullteorin fastställer (Lee 1966, 50–53 & 56–57).  

2.1.1 Figur 1 push- och pullmodellen Lee (1966) 

 

                     Ingripandehinder 

        Ursprungsland                                                                                        Mottagarland  

2.2 Begrepp 
 

2.2.1 Asylsökande  

 

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

av skydd, men som ännu inte fått sin ansökan avgjord” (Asylsökande, Nationalencyklopedin).  

Vidare är en asylsökande en människa som frivilligt eller ofrivilligt lämnat sitt land för att söka 

skydd i ett annat land. En person som lämnat sitt land kallas alltså asylsökande eftersom den 

väntar på beslut om att få uppehållstillstånd eller inte. Den ansvariga myndigheten som ansvarar 

för asylansökningar är Migrationsverket, myndigheten utför en asylutredning och avgör sedan 

ärendet (Migrationsverket 2020).  

2.2.2 Invandrare 

 

Begreppet invandrare avser en person som har flyttat från ett land till ett annat med avsikt att 

bo i landet under en längre period. För att anses som invandrare måste personen ha bott i Sverige 

i minst ett år. Med invandrare menas också de som är utrikes födda, utländska medborgare och 

andra generationens invandrare (Hammar, Nationalencyklopedin).  
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2.2.3 Flykting 

 

En flykting är ”en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. Det finns 

regler i internationell rätt och i nationell lagstiftning om vem som kan kallas flykting och 

därför beviljas asyl” (Melander, Nationalencyklopedin). Svensk lag, Europeiska unionens-

regler och flyktingkonventionen reglerar huruvida en asylsökande får kallas för flykting. Om 

en asylsökande har goda skäl att frukta förföljelse på grund av en rad olika aspekter såsom, ras, 

nationalitet, religiös eller politisk åsikt, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss social 

grupp, då anses personen vara flykting. Om den asylsökande anses vara flykting erhåller 

personen en flyktingstatusförklaring, vilket innebär en internationell status som är erkänd och 

baserad på Förenta nationernas flyktingkonvention och Europeiska unionens regler. Personer 

med flyktingstatus får vanligtvis ett uppehållstillstånd som gäller i tre år (Migrationsverket 

2020).  

2.2.4 Migration 

 

Migration innebär att människor flyttar och rör sig över olika avstånd. Det finns olika typer av 

migration exempelvis, migration som sker inrikes alltså mellan städer och migration som sker 

utrikes alltså mellan länder (Norman, Nationalencyklopedin). Migrationsverket hävdar att 

migration är när människor flyttar och rör sig över olika länder. Vissa flyttar av egen vilja och 

andra måste fly. Anledning till ofrivillig migration kan vara krig och förföljelse, och anledning 

till frivillig migration kan vara familjeanknytning och arbete eller utbildning. 

2.3 Tidigare forskning 
 

Det har utförts flera studier om en asylsökandes val av mottagarland främst med fokus på de 

som migrerat från Syrien. Exempelvis har Emma Lundgren Jörum som är forskare inom 

statsvetenskap vid Uppsala universitet, studerat varför 22 flyktingar från Syrien valt att ta sig 

till Sverige och hur deras flyktväg såg ut. Med anledning av att Lundgren Jörums rapport är 

mycket komplex, har därför endast ett fåtal delar valts ut till analys i den teoretiska 

utgångspunkten för denna studie. 

Rapporten bygger på djupintervjuer med nyanlända syrier där rapporten tar upp olika 

förväntningar som de asylsökande hade på Sverige. Möjligheten till att upprätthålla permanent 

uppehållstillstånd är den främsta anledningen till att flyktingar väljer att migrera till Sverige, 

med anledning av att Sverige beslutade att bevilja permanent uppehållstillstånd till både syriska 
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medborgare och till de statslösa i Syrien. Rapporten fastställer också andra pullfaktorer såsom 

familjeanknytning som en anledning till att migrera till Sverige (Lundgren Jörum 2015:8, iv-v 

& 9–11).  

Enligt Lees modell är familjeanknytning och släktskap vanligtvis en väsentlig faktor vid val av 

mottagarland, trots detta menade de flesta respondenterna i undersökningen att 

familjeanknytning inte var en bidragande faktor till varför de valde att söka asyl i Sverige. Dels 

för att de inte hade släkt eller familj i Sverige, dels på grund av andra anledningar. Några 

respondenter hävdade att släktskapen påverkade val av asylland, dock var det inte det som 

avgjorde valet i slutändan. I många fall väljer inte asylsökanden mottagarland själva utan det är 

oftast smugglare och familjemedlemmar som bestämmer var de ska söka asyl. I Lundgren 

Jörums rapport visar resultatet att ingen av respondenterna sökt asyl i Sverige för att en 

smugglare eller familjemedlem bestämt det. I rapporten konstateras det även att några av 

respondenterna inte tänkte söka asyl i Sverige i första hand, i vissa fall ansågs Sverige som ett 

andrahandsval eller tredjehandsval. Respondenterna har främst velat stanna kvar i länderna nära 

Syrien för att i framtiden kunna återvända hem till Syrien, ett andrahandsval har varit att söka 

asyl någonstans är i Nordamerika och i andra europeiska länder. På grund av olika anledningar 

såsom hårda regler för att bli beviljad uppehållstillstånd väljer respondenterna att söka asyl i 

Sverige.  Studien fastställer även de asylsökandes förväntningar av Sverige, exempelvis att 

Sverige är ett fritt och demokratiskt land som är tryggt att bo i och ett land utan krig (Lundgren 

Jörum 2015:8, 12–14 & 36 & 41).  

En annan studie har utförts av Anne Lindström och Hannah Werner där de i sitt examensarbete 

på grundnivå inom pedagogik undersökte sex syriska flyktingars val av Sverige som 

mottagarland och deras förväntningar på Sverige. Denna kandidatuppsats har använt sig av 

semistrukturerade intervjuer och även en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Resultaten i 

båda tidigare studier visar att de asylsökande har liknande förväntningar såsom att Sverige är 

ett fritt och demokratiskt land med en generös flyktingpolitik där syrier beviljas permanent 

uppehållstillstånd. Resultaten om push- och pullfaktorer är likartade i båda studierna såsom 

faktorerna familjeanknytning och ekonomiska skäl (Lindström & Werner 2016, 9 & 14–15).  

Det kan konstateras att båda tidigare studier menar att det råder stora brister på förklaringar och 

anledningar till att människor söker asyl i Sverige, detta är en anledning till att jag vill fortsätta 

studera varför människor söker asyl i Sverige, för att kunna fastställa eller komma med ny 

information om varför Sverige väljs som mottagarland. Det konstateras även att Lindströms 

och Werners undersökning överensstämmer i relativt stora grad med tidigare forskning på 
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området där de också utgick från Lundgren-Jörums rapport. Med andra ord är resultaten relativt 

likadana i båda ovannämnda studier.  

3 Metod 

 

Den valda forskningsdesignen för studien är kvalitativ och den valda metoden är 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är bäst lämpade för denna studie 

eftersom intervjuer anses vara djupintervjuer och ingående intervjuer, och syftet med min 

uppsats är just att undersöka asylsökandes val av mottagarland på djupet. För att kunna besvara 

frågeställningarna på bästa sätt ansågs intervju som lämpligast metod, och semistrukturerad 

intervju används med anledning av att metoden är flexibel. Forskaren ifråga konstruerar en 

intervjuguide med ett antal specifika ämnen och teman som ska behandlas, däremot väljer 

respondenten hur den ska utforma sina svar på egen hand. Därför är metoden självständig vilket 

är positivt i denna studie där känsliga frågor kan förekomma. I vilken ordning frågorna ställs 

behöver inte bestämmas av intervjuguiden utan ordningen kan variera och ändras i efterhand.  

Vid semistrukturerad intervju finns möjligheterna till att ställa följdfrågor vilket är positivt 

eftersom nya idéer och tankar kan uppstå under intervjuns gång. Vanligtvis brukar frågorna 

ställas i den primära ordningen och formuleringen som var tänkt även om det inte är ett måste, 

det kan dock vara bra för att intervjun ska flyta på (Bryman 2018, 563–564).  

3.1 Urval 
 

Essiasson m.fl. (2017, 268) hävdar att intervjuaren ska intervjua så många som det krävs för att 

uppnå ”teoretisk mättnad”, vilket innebär att ingen ny betydande fakta för undersökningen 

framkommer vid fler intervjuer. Dock anses cirka tio personer vara lämpligt för en 

intervjustudie, detta kan dock variera.  

Det urval som studien är avgränsad till är åtta män i förhållande till studiens omfång och tid, i 

samband med coronapandemin kunde jag ej åka till SFI-utbildningar eller flyktingförläggningar 

som var tanken från början utan jag fick dra i de trådar jag kunde. Tre av respondenterna hade 

jag kontakt med sen tidigare eftersom vi läst en kurs på universitetet tillsammans dock ingen 

koppling till varandra mer än så, tre av respondenterna fick jag kontakt med via en bekant som 

arbetat med flyktingar. En av respondenterna fick jag kontakt med via en annan bekant som 

arbetar på Njudungsgymnasiet i Vetlanda, och en av respondenterna fick jag kontakt med via 

en av de andra respondenterna jag redan intervjuat, och så såg mitt urvalsförlopp ut.  Det kan 
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därför konstateras att jag inte kände någon av respondenterna. Vid urvalet hade jag ingen 

möjlighet att fokusera på att intervjua personer med olika kön eller åldrar. På grund av 

Coronapandemins konsekvenser angående att det var svårt att få tag på respondenter, så kunde 

jag inte vela eller välja bland de respondenter som ställde upp i hopp om att få intervjua kvinnor 

också, så jag intervjuade de respondenter jag fick tag i oberoende ålder och kön. Det urval jag 

utgick ifrån var att fyra skulle vara från Syrien och fyra skulle vara från Afghanistan.  

3.2 Utformning av intervjuguide 
 

Vid utformandet av intervjuguide utgick jag främst från frågeställningen ”Vilken påverkan har 

push- och pullfaktorer vid val av mottagarland?”, intervjuguiden utformades även utifrån 

relevant bakgrundsfakta och ämnen som inte ryms inom frågeställningarna som kan anses 

relevant. Intervjuguiden formulerades efter fem huvudteman och bakgrund (se bilaga 1). Jag 

försökte att utforma intervjuguiden med ett enkelt språk så respondenterna inte skulle ha 

svårigheter med att förstå, trots detta hade vissa respondenter svårt att förstå en av frågorna, 

därför fick jag ändra och omformulera frågan och även förklara vissa frågor mer utförligt innan 

intervjuns början. Detta påverkade dock inte studien negativt eller på ett större plan utan löstes 

enkelt. Till de frågor jag visste skulle vara svåra tillades en eller flera följdfrågor för att 

underlätta både för mig och respondenten under intervjun.  

Huvudsakligen utgick jag från inledande frågor, mellanliggande frågor och avslutande frågor 

vid utformandet av intervjuguiden, exempelvis bakgrundsfrågor, vad respondenten tycker är 

bäst eller sämst om ett påstående och frågor om förändring (Bryman 2018, 570).  

3.3 Genomförande av intervjuer 
 

Det är lämpligt att göra provintervjuer innan forskaren börjar intervjua respondenter till själva 

undersökningen, detta bör göras för att säkerhetsställa att intervjuguiden fungerar som den är 

tänkt och att den fungerar i verkligheten och inte bara på papper. Även för att säkerhetsställa 

att de teman i intervjuguiden är relevanta och att forskaren får svar på det som behövs för 

undersökningen. Detta var något jag strävade efter, då jag själv märkte skillnad från den första 

jag intervjuade till den åttonde, jag fick dock inte tag på fler respondenter på grund av olika 

svårigheter såsom Coronapandemin. Därför hade jag ingen möjlighet till provintervjuer 

(Esaiasson  
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 2017, 278).  

Jag började intervjun med att presentera mig själv och berättade om mina personliga 

erfarenheter om asyl. Innan intervjun började informerade jag om syftet med studien och jag 

hade sedan tidigare skickat intervjuguiden till respondenterna så de kunde ha den framför sig 

och förbereda sig. De informerades om att de kommer vara anonyma och att intervjun kommer 

spelas in, även att de kan välja att avbryta när de vill och att de inte behöver svara på allt. Alla 

intervjuer skedde via telefon och videosamtal på grund av Coronapandemin. Jag spelade in alla 

intervjuer med inspelningsfunktionen på mobilen för att intervjun ska ske utan avbrott och flyta 

på. Jag följde intervjuguiden och började med bakgrundsfrågorna och avslutade med de frågor 

jag tänkt. Citaten har till liten del redigerats språkligt, men utan att ändra på det meningsbärande 

innehållet. 

3.4 Analys och bearbetning av material 
 

Efter intervjun transkriberades intervjun, alltså det som sades under intervjun antecknades ord 

för ord, sedan sammanfattades alla intervjuer utifrån de fem ämnena i intervjuguiden och utifrån 

undersökningens frågeställningar. Jag sammanfattade även bakgrundsfakta om respondenterna 

som ska användas som en beskrivning för varje respondent. Jag läste igenom intervjuerna flera 

gånger och efter ett tag kunde jag själv veta vad en respondent svarat på en av frågorna i 

intervjuguiden. Efter att jag sammanställt intervjuerna utifrån ämnena i intervjuguiden kunde 

jag analysera vilka push- och pullfaktorer som var förklarande, och skillnader mellan 

asylsökande från Syrien och Afghanistan vid val av mottagarland.  

3.5 Forskningsetiska principer 
 

I samband med intervjuerna användes de forskningsetiska principerna som ”innebär att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar 

har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn till exempel i sina 

livsförhållanden” (Vetenskapsrådet 2002, 5). Det finns fyra forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren bör upplysa dem som berörs av forskningen om syftet 

med forskningen. Forskaren bör även upplysa intervjupersonerna och studiedeltagare om 

deltagandet i studien och deras villkor. Deltagarna bör informeras om att deras deltagande inte 

är ett tvång och att de har rätt att avbryta deltagandet (Ibid 2002, 6 & 7).  
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Samtyckeskravet handlar om att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke.” (Vetenskapsrådet 2002, 9). Konfidentialitetskravet, betyder att informationen som 

ges av deltagarna i studien bör förses med maximal konfidentialitet vilket innebär att 

informationen är privat och personuppgifter bör tas om hand med försiktighet för att hindra att 

utomstående kommer åt den. Ett sekretessavtal kan vara bra att inrätta vid behov (Ibid 2002, 

12). De insamlade personuppgifterna bör endast användas för det tänkta forskningsändamålet. 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”, detta citat förklarar vad 

nyttjandekravet innebär (Vetenskapsrådet 2002, 14).  

3.6 Metoddiskussion 
 

Det har tidigare konstaterats att intervjuer valdes som metod på grund av att de är mer 

djupgående än exempelvis kvantitativa metoder.  Enkäter kan anses som ett annat tänkbart sätt 

att studera en asylsökandes val av mottagarland, på grund av att i en enkätstudie kan fler 

respondenter delta, eftersom det är lättare att nå ut till fler. Undersökningen kan enklare och 

effektivare uppnå teoretisk mättnad och en slutsats kan konstateras i större utsträckning. Att 

tillämpa enkät som metod underlättar att nå ut till fler respondenter än enbart de åtta jag fick 

tag på.  Nackdelen med enkät är att resultatet från en enkät kan bli simpelt och ytligt istället för 

djupgående eftersom svaren på en enkät inte är lika utförliga i jämförelse med en intervju. För 

att kunna göra en djupgående studie behövs det utförliga svar. Det kan även uppkomma 

svårigheter under enkätens gång och därför kan vissa frågor lämnas obesvarade, uppstår det 

oklarheter och svårigheter under intervjuns gång, löses det enkelt genom att respondenten har 

möjlighet att få hjälp att förstå vilket är en stor fördel. Eftersom vid en djupgående undersökning 

är det väsentligt att alla frågor besvaras (Esaiasson m.fl. 2017, 198–199). 

En nackdel med intervju som metod är att respondenten inte blir anonym fullt ut eftersom 

respondenten sitter inför den som intervjuar och svarar på frågor, detta kan vara jobbigt för 

respondenten vid känsliga frågor som denna studie berör. Om den valda metoden hade varit 

enkäter hade eventuellt respondenten vågat svara på känsliga frågor eftersom vid en enkät är 

respondenterna anonyma fullt ut, detta har dock inte varit ett problem i denna studie. 

Samtalsintervjuer är även en fördel eftersom det kan förekomma oväntade svar och att 

möjligheten till att följa upp frågor eller svar på plats finns (Esaiasson m.fl. 2017, 243–244 & 

260–261). 
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I samband med coronapandemin skedde alla intervjuer via telefon vilket var smidigt eftersom 

intervjuerna kunde anpassas enkelt efter både respondenternas och mitt schema, en nackdel var 

att tekniken strulade ibland. En annan nackdel var att det var svårare att höra vad respondenterna 

sa både på grund av dålig internetanslutning och språket, tack vare transkriberingarna kunde 

jag säkerhetsställa att jag hört rätt. Den typen av intervjuer som gjordes hade dock behövt ske 

på plats på grund av dess känslighet, jag fick dock den information jag behövde trots 

omständigheterna.  På grund av Coronapandemins konsekvenser hade enkät varit bäst lämpad 

för denna studie eftersom nackdelarna som nämndes ovan inte hade uppstått vid enkäter. Dock 

är jag nöjd med val av metod då respondenternas historier är värda att lyssna på och studien 

hade inte fått lika utförliga svar med enkät.  

Jag anser att respondenternas svar var tillräckliga för att kunna besvara studiens 

frågeställningar, dock på grund av studiens begränsning till åtta respondenter kan resultatet inte 

generaliseras, för att kunna generalisera resultatet måste fler intervjuer göras och möjligtvis 

även kombinera enkäter med intervjuer i studien vilket kan komma att göra studien och dess 

resultat fullständigt.  

4 Empirisk genomgång och analys 

4.1 Presentation av respondenterna 
 

Nedan presenteras respondenterna utifrån bland annat ålder, ursprung, när de kom till Sverige, 

vad de gör idag och hur deras liv såg ut innan de kom till Sverige, detta för att göra deras röster 

mer levande.  

Adrian är 21år gammal och studerar idag på universitet till maskintekniker i Göteborg. Han 

kommer från Afghanistan men är uppväxt i Iran. Adrian kom till Sverige 2015 som 

ensamkommande, han har även fått permanent uppehållstillstånd idag. Vidare beskriver Adrian 

sitt liv i Iran som ganska dåligt i jämförelse med Sverige, men i jämförelse till livet i 

Afghanistan och Syrien var det ganska okej, ”dock fattades det mycket i Iran”, exempelvis 

trygghet. Som en afghan i Iran saknar afghaner en identitet eftersom migranter särskiljs i hög 

grad från ursprungsbefolkningen. Till exempel fick Adrian inte gå i skolan tillsammans med 

andra iranier utan han gick i en skola med enbart afghaner. Efter skolan arbetade Adrian med 

att tillverka fotbollar i byn. Adrian säger även att de inte fick äga någonting på grund av att de 

inte hade eller fick ett iranskt identitetskort, behövde han köpa något krävdes det en iranier som 
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referens. ”Det var hög rasism mot afghanerna, nio av tio personer var rasister och den tionde är 

också rasist men visar inte det” hävdar Adrian.  

Elias kommer från Syrien och är 19 år gammal och går i gymnasiet. Elias kom till Sverige 2015 

tillsammans med sin morbrors fru, han har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige idag. Elias 

beskriver sitt liv som att ”det var inte så bra, det var ett krig och det var inte så lätt att leva i 

Syrien och man kunde inte gå i skolan på grund av kriget.” Han fortsätter genom att säga att det 

var tufft och inte alls bra. Elias hävdar att han inte kunde vara kvar i Syrien ”då de ville ha mig 

som soldat och jag ville inte det för då hade jag dött så jag var tvungen att fly”. Vidare säger 

Elias att han aldrig kan återvända till Syrien igen.  

Tony utbildar sig till statsvetare inom programmet integrations- och mångfaldsstudier, han är 

27 år och kommer från Afghanistan. Tony kom till Sverige 2009 som ensamkommande och 

han har fått permanent uppehållstillstånd. Han menar att ”det går inte att jämföra Afghanistan 

med Sverige, det är som att jämföra helvetet med paradiset, det är inte själva landet som är ett 

helvete utan det är politikerna och hur de styr och det är det som gjort Afghanistan till ett 

helvete”. Han hade politiska problem i hemlandet och Tony var analfabet när han kom till 

Sverige, på grund av att i Afghanistan har barn ingen barndom ”så fort man fyller sex eller sju 

år måste man dra ut och jobba och tjäna pengar till familjen eftersom alla familjer i Afghanistan 

har förlorat någon nära, och jag förlorade både pappa och storebröder”. Istället för att gå i skolan 

tvingades Tony att arbeta med exempelvis att sälja vatten på gatorna eller så bakade han bröd 

och sålde.  

Emir är 24 år gammal och kommer från Syrien, han läser idag till lastbilschaufför. Emir 

migrerade till Sverige 2015 tillsammans med två av hans bröder, han har fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Emir menar att det var bra i Syrien innan kriget och säger följande 

”jag hade det jättebra där alltså min pappa hade två affärer som säljer kaffe och sånt och jag 

brukar hjälpa honom efter skolan”. När Emir hade gått färdigt gymnasiet började han studera 

till ”maskinprogrammeringsingenjör” dock studerade han bara i nio månader innan han var 

tvungen att lämna Syrien.  Emir menar i samband med kriget att ”det blev mycket svårare för 

oss som är killar mellan 18 till 22 år då man måste gå till militär och det var mycket farligt med 

krig”, därför var Emir tvungen att fly.  

Sami studerar integration- och mångfald med inriktning statsvetenskap och är 39 år och 

kommer från Syrien. Han kom till Sverige 2015 tillsammans med tre av hans bröder. Han har 

erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige. Sami beskriver sitt liv i Syrien som ”om du 
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tänker innan kriget för mig var det mycket bra, jag hade min egen ekonomi och jag utbildade 

mig och jag hade min affär och mitt företag och jag kunde göra allt. Men efter kriget började 

det bli katastrof”. Sami berättar vidare att ”i Syrien var vi en familj som är en traditionell familj 

som kämpar mycket, till exempel utbildade jag mig inom juridik i Syrien, jag studerade på 

universitet och jobbade samtidigt i bageri, jag hade två bageri och ett café i Syrien”. När kriget 

började var Sami tvungen att sluta med allt och bara tänka på att överleva, han började sedan 

att hjälpa till ideellt i både Syrien och Turkiet genom att hjälpa till som volontär i olika 

flyktingförläggningar med mat och med de som var skadade med mera.  

Josef kommer från Afghanistan och är 21 år och pluggar vård och omsorg med en dröm om att 

bli tandläkare. Han migrerade till Sverige ensam år 2015, och Josef har fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige idag. Han hävdar att ”mitt liv var jättetufft i Afghanistan så det var 

jättedåligt och det var inte alls bra, jag hade dålig relation med människor och sen var det många 

som mobbade mig, många elever från skolan speciellt mina klasskamrater” Han fortsätter 

genom att förklara att de hade dålig ekonomi och därför var han tvungen att arbeta på en 

”engelskakurs” gratis, i utbyte mot att få en utbildning och få lära sig engelska och 

”datorprogram”. Josefs arbetsuppgifter var att städa och värma lärarnas luncher med mera. 

Talibanerna i landet ville sätta stopp för utbildningen och hotade läraren och Josef, så de var 

tvungna att flytta till Kabul och planerade att öppna en ”engelskakurs” där istället. Dock fick 

talibanerna reda på detta och hotade med att döda Josef och lärarens familjer om detta skedde, 

därför var Josef tvungen att fly och med råd från läraren flydde Josef till Iran.  

Kevin är 21 år gammal och kommer från Afghanistan. Kevin kom till Sverige som 

ensamkommande, han har fått tillfälligt uppehållstillstånd som ska förlängas en gång till vilket 

antingen kommer ge han permanent uppehållstillstånd eller avslag. Kevin förklarar att 

”situationen var riktigt dålig man vågade inte ens gå till skolan. I sådana här svåra situationer 

är man tvungen att om man vill ha livet så måste man flytta sig någonstans så livet kan bli bra 

annars kommer man dö”. Kevin gick färdigt årskurs nio innan han var tvungen att fly. Han 

berättar vidare att ”om jag hade bott fortfarande i Afghanistan då hade jag inte levt”. Kevin 

anser att det skiljer jättemycket mellan en flyktings liv och en svensk persons liv exempelvis 

”särskilt de som är i min ålder dom bara tänker hur de ska njuta av livet och på vilket sätt de 

ska vara glada och lyckliga men för en flykting det handlar om att överleva”. Kevin säger att 

de har bra ekonomi i Afghanistan eftersom ”min far och bror är affärsmän” och hans pappa är 

även bonde och han har många kor och ”vi har inga problem ekonomiskt, jag får fortfarande 

pengar av dom idag.” 
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Ali studerar idag sociologi inom programmet integrations- och mångfaldsstudier, han är 33 år 

och kommer från Syrien och han har även bott i Grekland. Ali kom till Sverige 2014 ensam, 

dock var hans fru och barn i Sverige och väntade på honom i ungefär en månad innan Ali kom. 

Han har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige idag. Han bodde i Grekland mellan 2005 

och 2012 då han flyttade tillbaka till Syrien för att vara aktiv i revolutionen som skedde där. Ali 

växte upp med sin farfar på grund av skilda föräldrar och flyttade till Grekland för att studera 

men det var svårt. Ali arbetade som tolk i tingsrätten och migrationsverket i Grekland och han 

var skribent i en vänstertidning i Aten. När Ali flyttade tillbaka till Syrien arbetade han ”som 

journalist och krigs reporter på en tidning och tv”. Ali berättar vidare att  

i norra Syrien hade al Qaida tagit kontroll över området, och al Qaida och ISIS började 

kidnappa journalister och socialaktivister så de kidnappade mig i cirka fem dagar, efter fem 

dagar lämnade de mig ensam där de hade hållit mig fången. Då kunde jag rymma från fönstret 

och jag sprang i cirka två timmar i området innan jag hittade den syriska armén som hjälpte 

mig att åka till Turkiet.  

På grund av detta kan Ali aldrig återvända till Syrien igen.  

4.1.1 Innan Sverige 

 

Adrian hade inte hört något om Sverige alls när han var i Afghanistan, han visste bara att det 

fanns något som hette Europa, ”jag visste inte att det fanns ett land som heter Sverige, de enda 

länderna som vi visste om var Grekland och Turkiet vi tänkte att Grekland är centralen i Europa 

och  därifrån kunde man åka till norrut och österut” Det var först senare på resan som Adrian 

fick reda på att det fanns ett land som hette Sverige, Adrian fick även kontakt med en vän som 

hade flyttat till Sverige två eller tre månader innan Adrian som berättade att ”såhär är det i 

skolorna och så här är människorna, och det finns en fritidsgård här så han gav mig bara väldigt 

lite information, han berättade bara det som han hade uppfattat fram tills han pratade med mig. 

Min kompis berättade också att Sverige är ett ganska litet land.” Adrian hade det tufft i Iran i 

samband med att Afghaner i Iran särskiljs i hög grad från resten av ursprungsbefolkningen 

därför förväntade och drömde han om ”att få ha ett identitetskort och möjligheten till att äga 

vad jag vill till exempel ett hus, en bil eller vad som helst.” Han hade också förhoppningarna 

om att fortsätta med sina studier och få känna sig trygg i ett land men framförallt ”att man ska 

få ha en identitet och känna sig som en människa och räkna mig som en person.” 

Elias visste att landet Sverige fanns för att hans morbror var redan i Sverige, dock visste han 

ingenting om Sverige när han var i Syrien. Under resans gång fick han höra att ”Sverige är bra 

för man kan gå i skolan där”, av människor som han träffade på vägen. Elias hade nästan inga 
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förväntningar om hur hans liv i Sverige skulle bli dock trodde han att det skulle bli bättre och 

att han kommer få möjligheten till utbildning och jobb. 

Precis som Adrian visste inte Tony att Sverige var ett land som existerade, Tony visste bara att 

det fanns något som hette Europa. Vidare säger han  

det fanns folk och smugglare som hjälpte till på vägen hit om var man skulle åka, jag visste 

inte om Sverige, först när jag kom till Grekland berättade en smugglare om Sverige och han 

sa att Sverige måste vara ett bra land för mig, då man brukar få ganska mycket hjälp som 

ensamkommande barn. 

På grund av att Tony var analfabet och varken kunde skriva eller läsa var hans förväntningar 

och mål att ”komma in i skolan och plugga och få en utbildning, när jag precis kommit till 

Sverige ville jag bli diplomat, jag visste inte vad diplomat var men jag ville bli det då jag gillade 

namnet om du förstår, men plugget var ju utgångspunkten men också att överleva och få ett bra 

liv”. 

Emir förklarar att det var hans bröder som hade bestämt sig för att flytta från hemlandet, därför 

visste inte Emir så mycket om Sverige utan det var i huvudsak hans bror som visste mer om 

Sverige, och Emir följde bara med bröderna dit de skulle. Han förklarar även att när de var i 

Grekland började Emir och hans bröder ringa till kompisar i exempelvis Tyskland och England, 

och frågade grundläggande information om uppehållstillstånd och medborgarskap, bröderna 

drog slutsatsen att Sverige var lämpligast för dem. Brödernas morbror bodde i Sverige och han 

hade berättat att ”det är bättre här i Sverige och man får uppehållstillstånd snabbt och ett bra 

liv, man kan jobba direkt man kan plugga, man kan göra vad man vill istället för att vara där i 

hemlandet och kriget”. När Emir skulle beskriva hur han trodde att hans liv i Sverige skulle bli 

beskrev han det som, ”jag trodde att det ska bli bättre med trygghet och rättigheter och allt detta, 

och att man kan få chansen att bygga ett nytt liv med kompisar och familj”.  

Sami är den enda respondenten som berättar att han hört om Sverige på sociala medier, detta 

var vad han hade hört: ”vi hörde om mänskliga rättigheter först och främst, och att Sverige 

öppna dörren 2014 efter den unik katastrof i Damaskus, och att dom ger permanent 

uppehållstillstånd”. Sami hade även kompisar som beskrev hur det var i Sverige, Tyskland och 

Holland exempelvis, och de beskrev Sverige som bäst. Vidare säger Sami att han trodde att det 

skulle bli ”mer trygghet här i Sverige och jag ska hitta jobb, och att jag kan integrera mig i 

samhället eller börja ett nytt liv här och bli aktiv i samhället. Att flytta till Sverige där vi kan 

börja om och där finns en sista bit där vi inte behöver sitta här för ett år och sen flytta till andra 

länder eller hem.”  
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Josef berättar att ”jag aldrig hört någonting om Sverige i Afghanistan men i Turkiet hörde jag 

att Sverige är bra och att barn kan få stanna lättare i Sverige än i andra länder så därför valde 

jag att komma till Sverige”. Denna information om Sverige fick Josef av smugglare på vägen. 

De förväntningarna Josef hade var ”att det blir bättre och jag kan stanna i Sverige och utbilda 

mig och få jobb och fortsätta livet och att jag får trygghet, i Afghanistan hade jag ingen trygghet 

och ingen framtid för om man går ut från hemmet man vet aldrig om man komma tillbaka hem”.  

Kevin hade inte hört någonting alls om Sverige utan hans mål var att åka till Tyskland. Vidare 

säger han att han trodde att ”livet kommer bli bättre oavsett i vilket land i Europa jag väljer att 

stanna i”.  

Ali hade hört att  

jag ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige och de varit bara Sverige som gav 

permanent, och att jag ska ha medborgarskap efter fyra år, och jag ska ha från 

arbetsförmedlingen en plan för två år. Jag ska lära mig svenska och få utbildning om jag vill 

jobba här, också att det inte finns mycket människor här i Sverige och att dem inte är sociala.  

Denna information fick Ali av sin frus syster som bodde i Sverige. Ali hade inga förväntningar 

utan tänkte att det får bli som det blir, det enda han tänkte var att få uppehållstillstånd och få 

möjligheten till att studera för att få ett bra jobb.  

4.1.2 Anledning till asylansökan 

 

En stor anledning till att Adrian sökte asyl i Sverige var på grund av utbildning och mänskliga 

rättigheter, han kände en kompis i Sverige men fick relativt lite information från honom därför 

var inte kompisen en avgörande anledning till att Adrian sökte asyl i Sverige. I Turkiet lärde 

Adrian känna en pojke och efter Turkiet fortsatte de två resan tillsammans. Efter att Adrian och 

hans vän hade kommit till Grekland så ”skickar smugglaren oss till Ungern och i Ungern så 

köpte jag med hjälp av denna kille jag han kunde engelska en biljett till oss vidare mot Sverige. 

Denna kille hade bestämt sig när de var i Grekland att han skulle vidare till Sverige och jag 

följde med” 

Elias sökte asyl i Sverige på grund av ”trygghet och att man inte ska bli rädd här och att man 

får jobb och utbildning här”. Elias hade sin morbror i Sverige och han hävdar att ”jag kom för 

att han var i Sverige innan mig”.  Elias frågade aldrig sin morbror om hur det var i Sverige dock 

var morbrodern trots detta en stor anledning till att Elias valde att söka asyl i Sverige.  

Politiska och mänskliga rättigheter skulle jag påstå att det var utöver utbildning, syftet från 

början var att överleva när man drog från hemlandet men så fort man kom hit så fick man ett 
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ganska säkert liv eller man blev ju försäkrad om att man får ett säkert liv och då kom ju 

utbildning efter  

med detta citat förklarar Tony vad som var anledningen till att han sökte asyl i Sverige.  

Den huvudsakliga förklaringen till varför Emir och hans bröder sökte asyl i Sverige var för att 

”vi har sökt asyl i Sverige på grund av trygghet, och att vi inte vill kriga där i hemlandet och 

utbildning”. Emir berättar även att hans morbror redan bodde till Sverige och att han var en 

bidragande faktor till varför Emir och hans bröder sökte asyl i Sverige.  

Sami menar att han sökte asyl i Sverige på grund av  

först och främst säkerhet och trygghet här i Sverige, jag hade också en släkting som bor här 

i Sverige sen länge och jag tog kontakt med honom och han förklara att Sverige har bra lagar 

och regler för flyktingar och han hjälpte mig. Främst tänkte jag bara att rädda min familj och 

mina barn från den kriget. Jag tror också att yttrandefriheten var en anledning då jag kan säga 

och prata som jag vill och det lockade mig att komma till Sverige.  

Josef sökte asyl i Sverige på grund av att få mänskliga rättigheter och trygghet, möjligheten till 

utbildning och jobb var också en anledning. Den viktigaste anledningen var dock trygghet och 

mänskliga rättigheter.  

Kevin sökte asyl i Sverige för att han var hotad i hemlandet på grund av dåliga relationer och 

för att han ville känna sig trygg.   

Anledningen till att Ali sökte asyl i Sverige var,  

första orsak för att komma till Sverige var permanent uppehållstillstånd och sen efter fyra år 

jag ska ha svensk nationalitet. En annan orsak var att jag ska ha familjen där och jag vill ha 

trygghet, säkerhet och papper för mig och familjen. Men också politiska och mänskliga 

rättigheter därför att jag varit innan kidnappad och jag rymde. Utbildning och jobb var också 

en annan orsak.   

Alis svägerska påverkade Alis val om var han skulle söka asyl, därför är även svägerskan en 

viktig anledning.  

4.1.3 I Sverige 

 

Adrian anser att ”det blev som jag trodde kanske lite bättre än vad jag trodde till och med i 

Sverige” utifrån om det blev som han hade förväntat sig. Anledningen till att Adrians 

förväntningar har uppfyllts är för att han var förberedd på att det skulle vara svårt han menar på  

när jag kom till Turkiet fattade jag efter ett tag att i ett nytt land så måste man lära sig ett nytt 

språk man måste prata med folket och anpassa sig, jag förstod att om jag flyttar till Sverige 

eller Tyskland eller någon annanstans så kommer jag ha de här svårigheterna. Situationen 

blev glasklar för mig i Turkiet på hur det skulle bli för mig i Sverige. Sedan när jag kom till 
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Sverige så hade jag inte så mycket svårigheter i början, kanske bara lite svårt då vissa saker 

var nya och språket var lite svårt för mig att lära men det blev lättare med tiden. 

Adrian anser vidare att det är viktigt att se verkligheten som den är eftersom det kommer bli 

svårare om man fantiserar. Att vara beredd på att det ska bli svårt gör det enklare i ett nytt land.  

På frågan om livet i Sverige blev som respondenterna trodde och förväntade sig, svarade Elias 

att ”det var som jag trodde i Sverige men jag trodde inte att det skulle vara så svårt att hitta jobb 

här i Sverige”.  På grund av att Elias knappt hade några förväntningar på Sverige är det därför 

svårt att dra en slutsats kring huruvida förväntningarna uppfylldes eller ej.  

Tony anser att  

det blev som jag trodde men jag trodde inte, ärligt talat att det var så mycket vardagsrasism 

i Sverige som jag inser nu, det är det enda problemet att det finns, så fort man stiger på bussen 

då jag ser alla dessa blickar, och när man går till mataffären för att handla och de som jobbar 

de visar attityd och det är så sjukt jag fattar inte varför man behandlar folk olika liksom bara 

utifrån hår eller hudfärg. Det är helt sjukt och det här ska inte förekomma egentligen det drar 

ju ner folk och jag får dåligt självförtroende dag för dag eftersom alla kollar på mig som att 

jag är en överbelastning på samhället.  

Han förklarar också att vardagsrasismen chockade honom för att ”jag tänkte att det var 

mänskliga rättigheter som kom i första hand i Sverige och att det är demokrati men det bara 

stämmer på papper, det stämmer inte i verkligheten”. 

Emir säger att hans förväntningar om Sverige blev som han tänkt förutom att  

det är inte så socialt här som jag trodde så jag blir lite alltså chockad för det. Jag ville bli 

social och skaffa svensk kompis eller svensk relation men det är mycket svårt för det är inte 

lätt att skaffa en svensk kompis särskilt när man inte studerat i grundskola eller gymnasium 

utan vi pluggade i SFI istället tillsammans med andra utländska.  

Sami anser att hans förväntningar om Sverige inte uppfylldes särskilt mycket eftersom  

jag trodde att det skulle bli mer dynamik här i Sverige men oftast man bara slösa tid till 

exempel vi stanna i kamp i 1,5 år för att få uppehållstillstånd och vi bara äta och sova och 

migrationsverket lyssna inte på oss och inte tänka på oss. När jag började utbilda mig eller 

när jag börja etablera mig i Sverige, det finns också ingen plan bara gå till SFI skola och det 

finns inget mål överhuvudtaget. 

 Sami ansåg att han fick vänta länge på att få uppehållstillstånd och för att få de rättigheter han 

hade hoppats på. För honom kändes det som att migrationsverket slösade bort tid som Sami 

kunde lagt på att etablera sig i samhället fortare, han var inte beredd på att få vänta så länge.  
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Josef hävdar att  

det var inte så lätt som jag trodde att utbilda mig till tandläkare, jag tänkte inte att det skulle 

var så svårt att plugga på ett annat språk men jag har inte tappat mitt hopp och jag kämpar 

liksom till mitt mål. Nu pluggar jag på vård och omsorg och jag är under utbildning och ska 

jag bli undersköterska först innan jag kan bli tandläkare. 

Trots svårigheten med att utbilda sig tycker Josef att hans förväntningar om Sverige har 

uppfyllts.  

Kevin hade knappt inga förväntningar på Sverige alls, han förväntade sig dock inte att man 

skulle bry sig så mycket om mänskliga rättigheter i Sverige, eftersom det inte finns några 

mänskliga rättigheter i Afghanistan och detta blev en stor skillnad för Kevin. Med anledning av 

att Kevin inte hade några förväntningar går det därför ej besvara om Kevins förväntningar 

uppfylldes eller ej.  

Ali beskriver att hans förväntningar om Sverige blev följande,  

jag trodde att det skulle bli livet lättare i Sverige och roligare jag väntade inte att det skulle 

bli svårt att hitta jobb som journalist. Jag trodde inte att jag ska ha svårt att etablera i detta 

samhälle, men sex år jag har bara en svensk kompis och vi träffas sällan. Jag trodde att jag 

ska ha mitt liv i Sverige och jag ska skaffa relationer och jag ska skaffa kompisar men det 

har varit lite svårt. Jag kunde inte hitta jobb eller kompisar och med utbildning det har varit 

lite svårt också.  

På grund av detta uppfylldes inte Alis förväntningar om Sverige.  

4.1.4 Andra alternativ 

 

Från början visste inte Adrian att Sverige existerade och hans enda mål var att ta sig till Europa, 

när Adrian visste att Sverige existerade valde han och hans kompis att åka dit. Därför kan man 

säga att Europa var Adrians förstahandsval men eftersom Sverige tillhör Europa, fanns det inga 

andra alternativ att söka asyl i. Adrian ville aldrig stanna i något av de länder han passerade för 

att komma till Sverige.  

Elias ville till Sverige från första början på grund av att hans morbror fanns i Sverige och han 

ville aldrig stanna i något av alla länder han passerade på vägen, därför var Elias förstahandsval 

att söka asyl i Sverige. 

Tonys plan från början var att åka till Europa eftersom när han var i Pakistan träffade han sin 

pappas kompis som rekommenderade Tony att åka till Europa. Det var dock en smugglare som 

berättade om Sverige för Tony.  
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Han berättar att  

de var ett bestämt alternativ från smugglaren att jag skulle välja Sverige. Och jag tycker att 

det är ganska ungt för att fatta ett sånt beslut, att nej jag ska inte till Sverige utan att jag ska 

stanna i Frankrike. Jag ville inte förlora mina chanser som smugglaren berättade för mig som 

jag skulle få i Sverige så jag åkte precis som han sa att jag skulle åka. Men jag tror att det är 

inte så att man väljer själv var man ska dra utan att det är ödet som drar dig dit du ska.  

Emir och hans bröder ville precis som Elias till Sverige från resans start, de hade alltså redan i 

Syrien bestämt sig för Sverige. Med andra ord var Sverige brödernas förstahandsval.  

Europa var målet för Sami och han menar på att ”jag hade andra val till exempel jag har varit i 

Grekland först men de var dålig situation där och jag har varit i Österrike, Tyskland men sen 

blev det Sverige, dom i Tyskland och Danmark sa du kan stanna här men jag sa nej jag ska 

fortsätta till Sverige”. Sami ville i första hand till något annat land i Europa och till Sverige som 

sistahandsval.   

Josef hävdar att ”mitt mål var att åka till Iran och stanna där men där var det svårt för mig att 

jobba och där efter det var mitt mål att åka till Europa” Det var först i Turkiet som Josef 

bestämde sig för att åka till Sverige på grund av att han hade hört att det var bra där, därför var 

Sverige ett sistahandsval.  

Indien var Kevins förstahandsval dock på grund av tidsbrist blev målet att ta sig till Europa och 

närmare bestämt Tyskland, vidare förklarar han att  

nej grejen var så här att vi skulle till Tyskland men i Tyskland tvingade polisen oss att ta av 

oss alla kläder för att kolla så vi inte hade droger eller vapen med oss. För mig det var faktiskt 

annorlunda man blev chockad så det var därför jag ville inte stanna i Tyskland. Sen åkte jag 

till Danmark och deras polis kom på tåget och dom var otrevliga och det är därför jag valde 

att inte stanna i Danmark och därför åkte jag vidare till Sverige och jag stannade här, för 

polisen och tolkarna som var på stationen var trevliga och hjälpsamma.  

Kevin hamnade i Sverige lite av en slump och Sverige var Kevins sistahansval.  

Ali fick franskt visum och hans plan var att  

gå till Frankrike och stanna i Frankrike, efter Frankrike var planen att gå till London därför 

att de finns flera arabiska tidningar och tv där så jag tänkte att om jag går till London det 

skulle bli jättelätt att hitta jobb inom mitt yrke, men på grund av England inte släpper in 

flyktingar fick jag ändra min plan. På grund av att Frankrike ej gav mig permanent 

uppehållstillstånd ändrade jag mig att gå till Sverige bara för papper. 

 Med anledning till detta var Sverige Alis sistahandsval.  
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4.1.5 Efter en tid i Sverige  

 

Adrian är nöjd med Sverige men vardagsrasismen som han får uppleva gör ibland att han kan 

ångra att han sökte asyl i Sverige. Han menar att vissa personer i Sverige behandlar människor 

olika utifrån ens utseende, vidare säger han  

varför finns detta i det bästa landet Sverige, varför finns det sådana människor som behandlar 

människor på ett annat sätt utifrån utseende. I min klass fanns det personer som behandlade 

mig på ett annat sätt och de skrattade åt mig och de skämtade mycket med min religion. Jag 

vill berätta för läraren men jag trodde att om jag skulle berätta så kommer hela klassen bli 

osams med mig så därför berättade jag aldrig för läraren. 

 Trots vardagsrasismen som Adrian har fått uppleva hade han ändå velat söka asyl i Sverige 

igen, på grund av att rasismen i Sverige är ingenting i jämfört med rasismen Adrian upplevde i 

Iran. Han säger att ”här i Sverige finns det massor med snälla människor”, vidare säger han ”jag 

skulle självklart flytta till Sverige igen då jag är nöjd och jag skulle vilja tacka Sverige för dem 

här åren och för det här livet som jag fått, jag hade inte fått så mycket kunskap och information 

om världen om jag skulle bo någon annanstans och det är ju tack vare Sverige.” 

Elias ångrar inte att han har sökt asyl i Sverige och han känner sig nöjd med att bo i Sverige 

trots svårigheterna med att få ett jobb. På frågan om Elias fortfarande hade sökt asyl i Sverige 

när han vet hur det är i Sverige så svarade han att ”Jag hade inte sökt asyl i Sverige igen och då 

kanske jag hade stannat i Tyskland eftersom det finns mer jobb i Tyskland och jag skulle enklare 

få jobb tror jag”.  

Angående frågan om Tony ångrat att han sökt asyl i Sverige svarade han ”asså ärligt talat ja på 

grund av vardagsrasismen har jag flera gånger ångrat mig att jag kom till Sverige och jag har 

flera gånger försökt att hitta jobb utomlands bara för att komma härifrån då vardagsrasismen 

påverkar mig”. Vidare påpekar Tony att  

hade jag haft infon och den erfarenhet jag har idag om Sverige så hade jag hellre stannat i 

Iran eller Turkiet och kämpat hårt bara för att få jobba och tjäna pengar. För att rasism den 

förstör ju din mentalitet den gör dig så svag att det är jättemånga som begår självmord, många 

som mår dåligt av det och många som blir knarkare och alkoholister för att de känner sig 

utanför och de känner sig överbelastade, och sådana här tankar kommer ju när man upplever 

vardagsrasismen.  

Trots att Sverige inte var så socialt som Emir hade hoppats på, ångrar han sig inte att han sökte 

asyl i Sverige. Han säger följande, ”det har inte varit så jobbigt med det sociala så att man 

känner att man ångrar sig, alltså man kan ju känna lite att man blir arg eller man blir besviken 

i några situationer eller så, men jag har inte känt mig att jag ångrar mig nej”. Vidare hävdar 

Emir att han hade sökt asyl i Sverige igen trots att Sverige inte är särskilt socialt land, han 
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förklarar det som att ”nej men då kanske jag hade valt att bo i någon större stad men inte i ett 

annat land”  

Sami hävdar att  

jag inte ångra mig att jag sökte asyl i Sverige men jag känner mig besviken ibland att Sverige 

pratar mycket om mänskliga rättigheter, och mycket om barns rättigheter och jag har träffat 

människor som varit här i elva år, och dem har barn som är födda här i Sverige och dem får 

inget uppehållstillstånd och de ska nu utvisas. Det är mer politik än mänskliga rättigheter, 

det är politiken som styr.   

Han säger även att ”jag tror det finns många svårigheter här i Sverige med integration till 

exempel, jag har kämpat mycket här och ibland känner jag att man är tvungen att träffa dom 

människorna som inte tycker om mig, och som inte vill ha mig här. Det är svårt för det påverkar 

mig.” Detta är en anledning till att Sami ångrar att han sökte asyl i Sverige. Sami fortsätter ”Jag 

tror att jag hade åkt till ett annat land än Sverige om jag kunde vrida tillbaka klockan. Hade jag 

fått önska hade jag velat söka asyl i Kanada. Men kanske det blir samma sak där, vad dom 

skriva och säga om Kanada kanske inte stämmer i verkligheten men man vet aldrig.” 

På frågan om Josef har ångrat sig att han sökte asyl i Sverige svarade han ”nej jag har inte ångrat 

mig och jag skulle säga att jag är nöjd i Sverige, jättenöjd och jättetrygg”. Vidare säger han 

”asså jag om jag skulle tillbaka tror jag att jag tänkte söka asyl i Sverige igen då jag är nöjd, jag 

tänkte inte söka asyl i något annat land det är bra i Sverige”.  

Kevin hävdar att han ångrat sig att han sökte asyl i Sverige på grund av ”jag kom hit jag lämnade 

mycket bevis och asylskäl och jag berättade allt om mitt liv och sen efter två år jag har fått 

avslag, jag tänkte okej varför förlorade migrationsverket två år de kunde svara på de sex första 

månaderna. Om Sverige vill inte ge uppehållstillstånd varför ni kom till stationen och bad oss 

att stanna här ni kunde istället inte bry sig om vad vi gör”. Kevin är besviken på Sverige och 

Migrationsverket på grund av att Sverige kändes välkomnande, ändå ger de asylsökande avslag. 

Kevin fick falska förhoppningar och han är besviken på Migrationsverket eftersom 

handläggningstiden är för lång. På frågan om att vrida tillbaka tiden och om den asylsökande 

hade sökt asyl i Sverige igen svarar Kevin att  

nej jag skulle inte ens tagit Sveriges namn på min mun, just nu stannar jag bara här för att, 

det är ett måste för mig jag förlorade nästan sex år här, tänk om jag åker till Tyskland dom 

fattar inte svenska då måste jag börja om från början, och det är jag som skyller mig själv för 

att jag inte stannade någon annan stans. Om jag hade vetat hade jag aldrig kommit hit jag 

hade inte velat lära mig svenska eller hur man uttalar Sverige, hade jag fått bestämma hade 

jag stannat i Tyskland.  



 

27 

 

Trots att Ali haft det svårt med att etablera sig i det svenska samhället har han inte ångrat sig 

över att söka asyl i Sverige, han anser att ”nej jag ångrar mig inte som syrisk jag har inte haft 

så mycket val att välja, det har varit bra val för mig och min familj och jag är mycket tacksam 

över det så jag ångrar inte”. Ali fortsätter ”om tillbaka klockan jag ska kämpa mer att ta mig till 

England på grund av språket och på grund av att jag haft mer chans att få jobb där som 

journalist, bara för språk och karriär inte för landet eller folket nej jag är nöjd om det”.  

4.2 Vilken påverkan har push- och pullfaktorer vid val av mottagarland?  
 

Här nedan kommer respondenternas svar analyseras utifrån professor Everett Lees push- och 

pullmodell som är den teoretiska utgångspunkten för denna studie.  

De pushfaktorer som fick Adrian att lämna Iran var att Adrian som afghan i Iran exkluderades 

från samhället, och han hade knappt inga rättigheter i Iran, rasismen som Adrian fick uppleva 

var ytterligare en faktor. Han kunde heller inte fortsätta med sin utbildning i Iran eftersom 

Adrian är afghan och han fick inte gå i skolan med iranier och var därför tvungen att lämna 

Iran. De faktorer som fick Adrian att söka asyl i Sverige var mänskliga rättigheter, exempelvis 

att få äga vad han vill, få känna sig trygg, rätten till en egen identitet och få bestämma över sig 

själv med mera. En av anledningarna till att Adrian lämnade Iran var att han inte hade rätt till 

utbildning, därför sökte Adrian asyl i Sverige för att få möjligheten till att skaffa sig en 

utbildning.  

De faktorer som ”pushade” Elias att lämna Syrien var framförallt kriget och misären som pågick 

i landet. Risken att Elias hade blivit tvingad att gå med i militären var stor, enda sättet att 

överleva för Elias var därför att fly. Det som drog Elias till Sverige var främst utbildning, jobb 

och trygghet. Den avgörande anledningen var emellertid en pullfaktor, nämligen att Elias 

morbror redan bodde i Sverige, och det var därför Elias valde att söka asyl i Sverige.  

Pushfaktorer: Tony hade politiska problem i hemlandet och styrningen i Afghanistan påverkade 

Tony till att lämna Afghanistan.  Han var även analfabet eftersom han var tvungen att arbeta 

istället för att gå till skolan, att Tony inte hade någon barndom var en stor anledning till att 

Tony valde att lämna landet. Pullfaktorer: Tony sökte asyl i Sverige i huvudsak för att överleva 

och för att få mänskliga rättigheter, och för att han hade hört att Sverige är ett bra land för 

ensamkommande barn. Utöver dessa anledningar var också utbildning en anledning eftersom 

Tony var analfabet ville han lära sig läsa och skriva så han kunde utbilda sig.  
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De faktorer som förklarar varför Emir lämnade Syrien var på grund av kriget först och främst 

men även att Emir hade stor risk att bli soldat och behöva kriga, därför var Emir tvungen att fly 

för annars hade Emir inte överlevt. Det var dock på initiativ av Emirs bröder som de alla valde 

att lämna Syrien.  De faktorer som förklarar varför Emir kom till Sverige var att bröderna hade 

bestämt att de skulle just till Sverige och Emir följde med var de än skulle åka.  Bröderna drog 

slutsatsen att Sverige var lämpligast för dem delvis på grund av att brödernas morbror bodde i 

Sverige, och han hade berättat att flyktingar får uppehållstillstånd, jobb och utbildning. De sökte 

därför asyl i Sverige på grund av trygghet, mänskliga rättigheter, möjligheten till 

uppehållstillstånd, jobb och utbildning med påverkan från morbrodern.  

Förklarade pushfaktorer var kriget och misären som pågick i Syrien. Enda chansen till att Sami 

och hans familj skulle överleva var att fly till ett annat land. Han ville först och främst rädda 

sin familj och barn från kriget för att kunna ge de en bättre framtid. Förklarande Pullfaktorer 

var mänskliga rättigheter och möjligheten till permanent uppehållstillstånd, även säkerhet och 

trygghet. Möjligheten till jobb och utbildning var också en bidragande faktor. En släkting till 

Sami förklarade hur det var i Sverige och det påverkade att Sami sökte asyl i Sverige. Utöver 

dessa faktorer lockade yttrandefriheten Sami att komma till Sverige.  

De pushfaktorer som fick Josef att lämna Afghanistan var bland annat dåliga relationer, dålig 

ekonomi och att Josef och hans familj hade det dåligt ställt. Josef arbetade gratis i utbyte mot 

utbildning dock var skolan tvungen att stänga ner, och Josef hotades av talibanerna om de 

fortsatte att bedriva undervisning. Talibanerna hotade med att döda Josef och hans familj därför 

var Josef tvungen att lämna Afghanistan i huvudsak. De faktorer som fick Josef att söka asyl i 

Sverige var främst mänskliga rättigheter, trygghet även chansen att få en utbildning och jobb i 

framtiden. Josef valde att komma till Sverige för att han hade hört att barn har större chans att 

få stanna i Sverige än i andra länder så detta faktum var avgörande för var Josef skulle söka 

asyl.   

Anledningar till att Kevin lämnade Afghanistan var för att situationen i landet var dålig och 

Kevin vågade inte gå till skolan. Han hade många dåliga relationer i landet och var hotad. Den 

enda chansen till att överleva var att välja att lämna landet, hade Kevin inte lämnat landet hade 

han inte överlevt. Förklaring till varför Kevin sökte asyl i Sverige var förhoppningarna om att 

få ett bättre liv och få känna sig trygg, även slippa känna fruktan för livet och inte behöva tänka 

på att överleva varje dag.  
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De faktorer som ”pushade” Ali att lämna Syrien var först och främst på grund av kriget och 

situationen i Syrien, som journalist och krigsreporter i Syrien är risken större att inte överleva i 

landet. Al Qaida hade börjat kidnappa journalister och Ali var en av dem, efter flera dagar i 

fångenskap lyckades Ali fly och enda chansen till att Ali skulle överleva och inte bli kidnappad 

igen var att lämna landet.  På grund av detta kan Ali aldrig återvända till Syrien igen. De faktorer 

som ”drog” Ali till Sverige var först och främst att Sverige ger permanent uppehållstillstånd 

och medborgarskap även hjälp från arbetsförmedlingen. En annan orsak var trygghet och 

säkerhet för Ali och hans familj och mänskliga rättigheter. Även utbildning, jobb och en bra 

framtid var fler orsaker. Alis svägerska bodde i Sverige och var den som informerade Ali om 

uppehållstillstånd med mera, och hon påverkade Alis val om var han skulle söka asyl, därför är 

svägerskan en viktig förklaring till varför Ali sökte asyl i Sverige och relativt avgörande. 

4.3 Råder det skillnader mellan asylsökande från Syrien och Afghanistan vid val av 

mottagarland?  
 

Nedan kommer respondenternas skäl till att de valde att söka asyl i Sverige analyseras utifrån 

om de finns skillnader, i de från Syriens asylskäl och de från Afghanistans asylskäl kopplat till, 

att alla från Syrien fram tills 2019 får uppehållstillstånd i Sverige enligt lag och de från 

Afghanistan inte får det vilket kan påverka asylskälen.  

Tre av fyra syriska respondenter visste och nämnde att Sverige erbjöd uppehållstillstånd och 

det var en väsentlig bidragande faktor till att de tre kom till Sverige. Dock ville två av dessa till 

ett annat land i Europa först och främst innan de bestämde sig för att fortsätta till Sverige. Ingen 

av de afghanska respondenterna nämnde något om uppehållstillstånd däremot nämnde två av 

dem att de hade hört att Sverige hjälpte ensamkommande barn i större utsträckning än andra 

länder vilket var avgörande när de sökte asyl i Sverige. En av killarna ville först och främst till 

Iran och Turkiet, när han fick reda på att Europa fanns ville han till Sverige. Den andra pojken 

ville till Europa och Sverige från början. Därför kan pullfaktorn att Sverige erbjuder 

uppehållstillstånd till alla som kommer från Syrien anses som en väsentligt bidragande faktor 

till varför asylsökande väljer att komma till Sverige.  

Utöver detta nämnde alla fyra respondenterna från Syrien att de hade en släkting i Sverige som 

på ett eller annat sätt påverkade respondenterna att söka asyl i Sverige, vissa släktingar 

påverkade mer än andra släktingar. En av de afghanska respondenterna kände en kompis i 

Sverige, kompisen gav dock relativt lite information för att kunna påverka respondenten att 

söka asyl i Sverige. En gemensam faktor hos alla åtta respondenter var att nästan ingen hade 
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hunnit fullfölja sin utbildning i ursprungslandet, det var enbart en respondent som hade en 

universitetsutbildning och en respondent som hade en gymnasieutbildning. Alla respondenter 

hävdade att möjligheten till utbildning var en anledning till att söka asyl i Sverige, vilket kan 

anses som en gemensam nämnare. Respondenterna från Syrien nämnde alla att jobb var en 

anledning för att komma till Sverige, även en pojke från Afghanistan nämnde jobb som en 

anledning.  

Tre respondenter från Syrien och tre respondenter från Afghanistan menade att mänskliga 

rättigheter som Sverige tillämpar var en förklaring till varför de asylsökande valde att söka asyl 

i just Sverige. Därtill hävdade alla respondenterna från Syrien och tre respondenter från 

Afghanistan att de kom till Sverige för de ville känna sig trygga. Alla respondenter var tvungna 

att fly på grund av exempelvis kriget och misären som fanns i länderna eller dåliga relationer i 

landet som skapar en dålig situation i samhället att respondenterna i fråga blir utsatta. De från 

Syrien flydde på grund av krig och misär och de från Afghanistan flydde på grund av dåliga 

relationer i landet och misären som existerade. Alla respondenter från Syrien och tre 

respondenter från Afghanistan menade att de var tvungna att lämna ursprungslandet eftersom 

de annars inte hade överlevt. En pojke från Afghanistan och en pojke från Syrien hävdade att 

de var tvungna att fly på grund av att de annars var tvungna att tjänstgöra i militären och tvingas 

ut i krig.  

Som konstaterats tidigare finns det fler asylskäl utifrån push- och pullteorin. De som valts att 

tas upp i detta avsnitt ligger till grund för att kunna göra en analys mellan de från Syriens och 

de från Afghanistans asylskäl, för att kunna konstatera likheter eller skillnader dem emellan.  

Pullfaktorer som skilde sig åt markant eller i större utsträckning mellan de från Afghanistan och 

Syrien är, släkt eller vänner i Sverige, jobb, uppehållstillstånd och att ensamkommande barn får 

mer hjälp i Sverige. Det var mer likheter än skillnader kring de olika gruppernas push- och 

pullfaktorer, anledning till detta är att alla asylsökande oavsett ursprungsland har ett mål och 

det är att de måste fly för att överleva vilket innebär en pushfaktor. Utbildning var en gemensam 

push- och pullfaktor för alla respondenter och mänskliga rättigheter och trygghet var också en 

pullfaktor för de flesta av respondenterna.  
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5 Slutsats 

 

Studiens resultat stämmer bra överens med tidigare forskningsresultat om varför asylsökande 

söker asyl i Sverige utifrån push- och pullteorin, studien kan därmed inte bidra med nya fakta 

utan enbart bekräfta teorin, om att push- och pullteorin förklarar anledningar till att människor 

flyr och söker asyl i andra länder. Frågan är om min studie och tidigare studier räcker för att 

uppnå teoretisk mättnad. Eftersom tidigare studier främst intervjuat asylsökande från Syrien 

ville jag undersöka om resultaten skulle bli annorlunda om jag intervjuade asylsökande från 

något annat land, därför intervjuade jag asylsökande från Afghanistan. Det kan konstateras att 

det inte råder väsentliga skillnader mellan asylsökande från Afghanistan respektive Syrien trots 

pullfaktorn att Sverige inte ger uppehållstillstånd till afghaner i lika stor utsträckning som till 

syrier. En anledning till detta är att alla åtta respondenter hade liknande push- och pullfaktorer 

oavsett om respondenten kom från Syrien eller Afghanistan. Det kan konstateras att målet om 

att överleva är starkare och väger tyngre än pullfaktorn angående om Sverige erbjuder 

uppehållstillstånd eller inte, däremot är pullfaktorn uppehållstillstånd en väsentlig faktor för de 

asylsökande från Syrien som visste att Sverige erbjöd uppehållstillstånd redan innan de kom till 

Sverige.  

Det som främst får asylsökande att söka asyl i Sverige som tidigare konstaterats är, möjligheten 

till utbildning och jobb, en släkting eller vän som redan bor i Sverige, mänskliga rättigheter som 

tillämpas och att Sverige anses som ett tryggt land. Alla dessa anledningar är bidragande 

pullfaktorer till att asylsökande väljer just Sverige som även stämmer överens med Lees push-

och pullmodell. Alla respondenter i studien har haft en sak gemensamt och det är att alla åtta 

har behövt fly landet på grund av misär i olika slag, exempelvis på grund av kriget eller ett 

dåligt liv i landet, vilket överensstämmer med push- och pullteorin. Det kan konstateras att det 

inte spelar någon roll om var asylsökande kommer ifrån, eftersom de alla flyr från misär och 

vill endast överleva. Jag har förhoppningarna om att min studie bidragit till en förståelse om 

varför asylsökande till stor del söker asyl i just Sverige.  
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6 Vidare forskning 

 

Intressant vidare forskning skulle kunna vara en liknande studie fast med respondenter från 

andra länder än Afghanistan och Syrien för att se om det råder några skillnader bland andra 

asylsökandes asylskäl. Hade jag fått önska och om möjligheterna fanns hade jag även velat 

intervjua kvinnor i min studie, därför kan vidare forskning vara en liknande studie där forskaren 

intervjuar både kvinnor och män eller en studie med bara kvinnor. Detta kan dock vara svårt att 

utföra eftersom kvinnor oftast följer med dit männen väljer att fly, alltså att kvinnorna inte tar 

valet om asylland själv, detta tar exempelvis Lundgren Jörum (2015) upp i sin studie. Flera av 

respondenterna i denna studie hade bestämt sig för att fly till Europa, vissa ville till Sverige 

direkt men de flesta ville till andra länder i Europa först och främst. Två av respondenterna ville 

till länder nära ursprungsländerna, det var enbart två respondenter som ville till Sverige från 

första början till exempel. En vidare studie kan därför undersöka varför asylsökande hellre vill 

till andra länder i Europa eller till andra närliggande länder, och vad det är som gör att 

respondenterna väljer att ändå fortsätta resan mot Sverige. I denna studie kan det även 

konstateras att tre av respondenterna ångrade sig att de valde att söka asyl i Sverige och fyra av 

respondenterna hävdade att de inte hade sökt asyl i Sverige igen om de kunde vrida tillbaka 

klockan. Detta är en stor problematik eftersom många känner sig missnöjda med Sverige och 

så ska det inte behöva vara, därför kan vidare forskning undersöka varför asylsökande är 

missnöjda med Sverige och åtgärda problemen med invandring och integration som finns i 

Sverige genom att lyssna på de människor som faktiskt berörs.  
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7 Appendix 

 

7.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Jag börjar intervjun med att ge en kort presentation av mig själv och berättar om mina personliga 

erfarenheter om asyl och invandring med förhoppningen att visa respondenterna att det är okej 

”att öppna upp sig” i samtalet.  

Sedan berättar jag om uppsatsen och dess syfte. Därefter förklarar jag för respondenterna att de 

kommer att vara anonyma helt och hållet och att de kommer få fiktiva namn i uppsatsen.  Jag 

talar även om att intervjun ska spelas in, för att samtalet ska ske naturligt och flyta på utan 

avbrott. Jag informerar även respondenterna om att de kan avbryta när som helst under 

intervjuns gång och att de inte behöver svara på alla frågor om de inte känner för det men att 

det skulle uppskattas. Jag informerar även respondenterna om att det är jättebra att de talar om 

ifall det skulle uppstå några svårigheter eller oklarheter och att de gärna får avbryta ifall de 

kommer upp eventuella frågor.  

Bakgrund: 

1. Vad heter du? 

2. Vilket kön identifierar du dig som? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vilket land kommer du ifrån?  

5. Hur gammal var du när du migrerade från Syrien/Afghanistan? 

6. Vilket år kom du till Sverige? 

7. Kom du till Sverige ensam?  

Innan Sverige: 

8. Hur var ditt liv i Syrien/Afghanistan innan du kom till Sverige?  

9. Skulle du beskriva ditt liv i Syrien/Afghanistan som bra eller dåligt? Var det bättre eller 

sämre i jämförelse med Sverige?  

10. Hade du hört något om Sverige innan du sökte asyl i Sverige och i så fall vad hade du 

hört om Sverige?  

11. Vad trodde du skulle hända med ditt liv i Sverige?  

(1) Trodde du att det skulle bli bättre eller annorlunda eller sämre? 

(2)  Trodde du ingenting särskilt? Beskriv gärna med egna ord.  
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Anledning till asylansökan: 

12. Sökte du asyl i Sverige på grund av några av dessa anledningar? Exempelvis, 

familjeanknytning, trygghet, ekonomisk trygghet, utbildning, jobb, politiska rättigheter 

och/eller mänskliga rättigheter?  

(1) Kände du någon i Sverige som fick dig att söka asyl här? 

(2) Var utbildning eller jobb en anledning till att du sökte asyl här?  

13. Om du ansökte om asyl i Sverige på grund av andra anledningar än de som precis 

nämnts, vilka anledningar var därför avgörande för dig när du sökte asyl i Sverige?  

(1) Om det inte finns några anledningar till att du sökte asyl i Sverige, utan att det 

var slumpmässigt. Hur kommer i så fall det sig?  

I Sverige: 

14. Har du fått uppehållstillstånd i Sverige? 

15. Har det du trodde om Sverige förändrats efter att du kom till Sverige? 

(1)  Uppfylldes dina förväntningar när du kom till Sverige?  

(2) Var Sverige så som du trodde? Om inte förklara gärna varför.  

Andra alternativ: 

16. Var Sverige det enda alternativet att söka asyl i eller valde du mellan fler länder?  

(1) Var Sverige ditt förstahandsval eller ditt sistahandsval? 3 

Efter en tid i Sverige & summeringsfrågor: 

17. Har du någonsin ångrat dig att du valde att söka asyl i Sverige? 

18. Om du kunde vrida tillbaka klockan, hade du fortfarande valt att söka asyl i Sverige 

med tanke på att du då hade haft kunskapen om hur det faktiskt är i Sverige?  

19. Har du något som du vill tillägga eller har du övriga frågor?  
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