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ABSTRACT 
 

Back ground: Deciding to escape and seek asylum in strange country is one of the biggest 

stressors a person can experience. Much energy is spent to adapt to the new country's culture, 

language, and social interaction. Asylum seekers have more post-traumatic stress disease, 

depression, anxiety, and also a lower quality of life than other people. How successfully the 

asylum seeker overcome their problems depend on the resources for coping. The asylum 

process should take maximum three months according to Swedish Immigration Service goals. 

Purpose: To investigate the difficulties asylum seekers face during the asylum process and 

the coping strategies they use to overcome these challenges. 

Method: Semi structured interviews with eight asylum seekers. The interviews were recorded 

and printed verbatim. The material was then analyzed by manifest content analysis inspired 

by Granheim &Lundman. 

Results: Asylum seekers face many difficulties during the asylum process. These difficulties 

could derive either from the environment or from the person's own thoughts and feelings. The 

most obvious difficulty is the lack of employment. The most useful coping strategy was to 

gain a daily life routine to make the time pass faster. 

Conclusion: Seeking asylum is difficult in many ways. To live under these conditions may be 

acceptable for three months but not longer. To improve the situation for persons seeking 

asylum, it’s necessary and important that the process takes no more than three months. 

Key words: Asylum seekers, difficulties, content analysis, coping strategy  

 

SAMMAMFATTNING 

Bakgrund: Att ta beslutet att fly och söka asyl i främmande land är en av de största 

stressorerna en människa kan uppleva. Mycket energi går den första tiden åt till att anpassa 

sig till det nya landets kultur, språk och sociala samspel. Asylsökande har mer posttraumatiskt 

stressyndrom, depression, ångest, och även en lägre livskvalitet än andra människor. Hur 

framgångsrikt den asylsökande bemästrar sina problem beror på dennes copingstrategier. 

Enligt Migrationsverkets mål ska asylprocessen ta max tre månader. 

Syfte: Att undersöka vilka svårigheter de asylsökande påträffar under asylprocessen samt 

vilka copingstratergier de använder för att bemästra dessa svårigheter. 

 

 



 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med åtta asylsökande. Intervjuerna spelades in och 

skrevs ut ordagrant. Materialet analyserades sedan med manifest innehållsanalys inspirerad av 

Granheim & Lundmann. 

Resultat: Asylsökande upplever många svårigheter under asylprocessen. Dessa svårigheter 

kunde komma antingen från omgivningen eller från personens egna tankar och känslor. Den 

mest uppenbara svårigheten var bristen på sysselsättning. Den mest användbara coping 

strategi var att få en vardagsrutiner för att få tiden att gå snabbare. 

Slutsats: Att vara asylsökande innebar många svårigheter. Att leva under dessa förhållanden 

kan vara acceptabelt för tre månader men inte längre. För att förbättra situationen för personer 

som söker asyl, är det nödvändigt och viktigt att processen inte tar mer än tre månader. 

Nyckelord: asylsökande, svårigheter, innehållsanalys, copingstrategier 
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BAKGRUND 
 

Inledning 

Asyl betyder enligt Svenska akademins ordlista fristad eller tillflyktsort. Asylsökande är den 

person som kommit till Sverige för att söka skydd men som ännu inte har fått sitt fall prövat 

och godkänt (Utlänningslag 2005:716). Till Sverige kommer enligt migrationsverket årligen 

ca 30000 - 35000 asylsökande. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) är det fler män än 

kvinnor som invandrar, ca 64 % är män och 36 % är kvinnor. Genomsnittsåldern på en 

asylsökande är 28 år. Den arabiska våren har bidragit till ökad invandringen från 

mellanöstern. Den arabiska våren är benämningen på de uppror och protester som startade i 

Tunisien 2010 då folket, mycket med hjälp av sociala medier började protestera mot bristande 

demokrati, arbetslöshet och höjda livsmedelspriser. Dessa uppror spred sig till kringliggande 

länder som t.ex. Syrien, Algeriet, Egypten och Jemen (Utrikesdepartementet, 2011). Även i 

denna invandringsvåg är och var det mest män som invandrade. Den sociala bakgrunden hos 

de som kommer som asylsökande till Sverige är väldigt skiftande. Det förekommer allt från 

analfabeter som tror på häxkonst till välutbildade personer som är vana vid privata sjukhus 

och hög standard. Gemensamt för de flesta som söker asyl i Sverige är dock tyvärr att de har 

upplevt traumatiska händelser och mår många därför ofta psykiskt dåligt (Miller et.al.2009). 

Då författarna till aktuell studie delar uppfattningen om att många asylsökande mår dåligt 

under asylprocessen, anser författarna att det är viktigt att undersöka vilka som är de största 

svårigheterna med att leva som asylsökande i Sverige, vilket stöd de får och hur de själva gör 

för att klara asylprocessen.  Författarna hade även svårt att hitta befintliga studier som belyser 

det aktuella området under litteratursökningen som genomfördes inför studien. Med detta som 

bakgrund känns det relevant att försöka öka den samlade kunskapen kring de asylsökandes 

situation. 

 

Vägen till Asyl 

Migrationsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att ordna för människor som av 

någon anledning vill eller behöver flytta till Sverige. En asylsökande kan söka skydd i Sverige 

t.ex. om denne förväntas straffas med döden, utsättas för tortyr och annan förnedrande 

behandling eller på grund av väpnad konflikt riskerar att skadas allvarligt i sitt hemland. De 

som har giltiga skäl får stanna medan de som har ogiltiga skäl får avslag på sin ansökan. Det 

är utlänningslag (2005:716) som reglerar vilka som får stanna och vilka som får åka tillbaka 

till sitt hemland. Ett negativt beslut kan dock överklagas och detta förlänger då väntetiden.  
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Det första steget i asylprocessen en asylsökande gör vid den svenska gränsen är att ansöka om 

asyl. Den asylsökande får legitimera sig och berätta sin historia. Fingeravtyck lämnas för att 

säkerställa att personen i fråga inte har sökt asyl i annat EU land eller är en brottsling. Den 

asylsökande har rätt till juridisk hjälp samt tolk som översätter. Målet är att en utredning ska 

ta max tre månader men det kan ta längre tid beroende på den enskildes fall samt hur många 

asylsökande det är just vid den tidpunkten som behöver hjälp. Varje fall prövas individuellt. 

Under asylprocessen erbjuds gratis boende, familjer får bo tillsammans men kan få ha även 

andra boende hos sig medan ensamstående får bor tillsammans med andra ensamstående. En 

ensamstående asylsökande får 71 kr/ dag. Detta ska räcka till mat, kläder, sjukvård och andra 

utgifter. I första hand ska dock den asylsökande själv försörja sig genom egna sparade pengar 

eller arbete. Personer som kan styrka sin identitet och har välgrundat skäl för att söka 

uppehållstillstånd kan bli befriade från kravet att ha arbetstillstånd. Arbetstillstånd måste 

annars alla andra ha som kommer från icke EU länder och som vill arbeta i Sverige 

(Utlänningslag 2005:716). 

 

Asylsökande, liksom alla andra människor har behov av sjukvård. I en studie av Gerritsen et 

al. (2006) fram kom det att 59 % av asylsökande uppskattade sin hälsa som dålig. Hur dessa 

behov tillgodoses varierar dock kraftigt mellan EU länderna. I vissa länder får de asylsökande 

genomgå en hälsoundersökning endast om de avser att arbeta i landet. I andra länder så som 

de nordiska erbjuds alla asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning (Norredam, Mygind & 

Krasnik, 2005). Vad som ingår i undersökningen varierar från land till land, i Sverige styrs 

detta av Socialstyrelsen. Syftet med hälsoundersökning är bl.a. att screena för samhällsfarliga 

sjukdomar så som tuberkulos, hepatit och humant immunbristvirus (HIV). I Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.  (SOSFS 2011:11) 

går det att läsa; ”Hälsoundersökningen ska innefatta ett samtal om den undersöktes hälsa med 

avseende på tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. En del av samtalet 

ska avse hur hälsotillståndet kan vara påverkat av den undersöktes psykosociala situation eller 

av traumatiska upplevelser”, Vidare går det att läsa att asylsökande över 18 år har tillgång till 

vård som inte kan vänta, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning. De 

har inte samma rätt till hjälp med sin psykiska hälsa som svenskar därför är de mer utlämnade 

till sin egen förmåga att sörja för sitt själsliga välbefinnande. 



7 

 

 Asylsökandes kulturella bakgrund  

Hur människor ser på välbefinnande och psykisk ohälsa samt hur de söker hjälp varierar 

mellan olika kulturer. Här i Sverige söker vi oss vanligen till sjukvården när vi mår psykiskt 

dåligt medan människor från den muslimska kulturen söker hjälp genom böner, religiösa 

ledare och stöd från familjen (Khan, 2006). Detta beror på att människor från mellanöstern 

har en annan syn både på hur psykisk ohälsa uppstår och på hur behandling av ohälsan ska 

ske. I den muslimska världen är det vanligt att se mental ohälsa som ett straff från Gud eller 

av någon annan form av övernaturlig kraft tex jinn som är en slags häxkraft. Jinn kan ta över 

en persons kropp och själ och därmed orsaka både fysiskt och psykiskt obehag (Weatherhead 

& Daiches, 2010). Ett mer konkret exempel på detta är afghaner som tänker att det finns tre 

olika sorters psykisk ohälsa. En människa kan drabbas av biologisk psykisk sjukdom så som 

schizofreni eller så kan häxkraften jinns ta över den drabbades kropp och sinne och påverka 

människan negativt. Den tredje formen av psykisk ohälsa anser de vara orsakad av dåliga 

livserfarenheter som exempelsvis tidigare erfarenheter av krig och våld inom familjen. Det är 

inte bara sättet att se på psykisk sjukdom som skiljer sig åt mellan olika kulturer utan även hur 

personen verbaliserar sina upplevelser. Afghaner talar till exempel om högt och lågt tryck och 

då menar det inte hjärtats pumpförmåga utan det känslomässiga trycket i kroppen (Miller et 

al. 2006).  

 

Kulturell omvårdnad  

 Innan 50- talet förekom begreppet kultur sällan i vården. Leininger (2006) var den första som 

på allvar beskrev kulturens betydelse för en persons tillfrisknande och välbefinnande genom 

The sunrise model. The sunrise model beskriver hur olika komponenter som t.ex. kulturella 

värderingar, politik, ekonomi, utbildning, religion och sociala faktorer påverkar människans 

välbefinnande. Modellen skapades som ett hjälpmedel för att underlätta för sjuksköterskan att 

ge kulturell och därmed professionell vård.  Leininger beskriver begreppet kultur som de 

inlärda, delade och överförda värderingar, normer och ritualer som är riktlinjer för en grupp 

människors tänkande, beslutsfattande och handlingar. Kulturer världen över kan vara mer 

eller mindre lika, vad som dock är lika i alla kulturer är viljan att må bra både fysiskt och 

psykiskt. Hur en person uppfattar hälsa och välbefinnande är nära sammanlänkat till den 

kultur hon är uppvuxen i. Hälsa kan ses som ett tillstånd där människan bemästrar de 

uppgifter hon förväntas klara av för att passa i sin kulturella roll. I alla kulturer finns det 

omvårdnad och egenvård och alla kulturer har sin egen uppfattning om vad just omvårdnad 

eller egenvård är. Människor världen över har både lika och väldigt olika vägar för att 
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upprätthålla välbefinnande. Vad en människa ska göra för att bli frisk eller upprätthålla 

välbefinnande är djupt rotat i kulturen. Människan utgår från sin tro och värderingar när hon 

hjälper en annan människa att tillfriskna eller må bättre. Att vårda och visa omsorg är det som 

gör människor till just människor. Omvårdnad ger en person värdighet och hjälper på så vis 

till att tillfriskna snabbare, omvårdnaden är kärnan i allt sjuksköterskan gör. Suurmond, 

Seeleman,, Rupp,  Goosen, &  Stronks (2010) räknar upp några egenskaper som 

sjuksköterskan bör ha i ett kulturellt möte. Det är en fördel om sjuksköterskan har kunskap 

om det politiska läget i landet. Den politiska situationen kan förklara många olika symptom 

t.ex. undernärda patienter som har varit utsatta för svält eller traumatiserade människor som 

varit tvingade att göra saker mot sin vilja. Det är även viktigt att ha kunskap om vilka 

sjukdomar som är vanliga i det område som patienten kommer ifrån. Det är också viktigt att 

tidigt bygga upp ett förtroende mellan den asylsökande och hälso- och sjukvården för att 

underlätta för den asylsökande att berätta om traumatiska händelser. Kontinuitet underlättar 

för sjuksköterskan att ställa känsliga frågor till den asylsökande. Många asylsökande är vana 

vid ett helt annat vårdsystem än det som erbjuds i värdlandet. Det är därför viktigt att ta sig tid 

att förklara systemet samt vilka rättigheter den asylsökande har så att ingen känner sig 

förvirrad eller exkluderad (ibid). 

  

Asylsökandes psykiska hälsa   

Många asylsökande från mellanöstern lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)detta 

relaterat till att krig och våld är vanligt i dessa länder (Miller et.al, 2009). PTSD kan 

framkallas efter en stressfylld och skrämmande situation. Vid PTSD återupplever den 

drabbade den traumatiska händelsen blandat med känslor av skräck och vrede. Det är vanligt 

att denna reaktion uppkommer då personen i fråga upplever händelser som påminner om det 

tidigare traumat (Bunkholdt, 1997). Den västerländska sjukvården har satt upp vissa kriterier 

för att diagnostisera PTSD. Då personer från olika delar av världen beskriver symtom på olika 

sätt finns det en risk att personer från t.ex. mellanöstern faller utanför ramarna och anses 

friska trots att de mår mycket dåligt psykiskt (Miller et.al 2006). Enligt Mueller, Schmidt, 

Staeheli & Maier (2010) är PTSD mer vanligt förekommande hos asylsökande jämfört med 

icke asylsökande. Siffrorna de presenterar visar att 50 % av de asylsökande lider av just 

PTSD, detta jämfört med den övriga befolkningen i Västvärlden där siffrorna låg mellan 0-8 

%.  I en studie av Ichikawa, Nakahara, &Wakai (2006) gjord på afghanska asylsökande i 

Japan visade att så mycket som 81,8% av deltagarna hade varit nära döden och 80 % hade 

blivit tvungna att separera från sin familj. Det är inte bara PTSD som är vanligare bland 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0260691710000626
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0260691710000626
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0260691710000626
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0260691710000626
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0260691710000626
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asylsökande kontra icke asylsökande, de har även överlag mer depressioner, ångest och lägre 

livskvalitet (Coffey, Kaplan, Sampsom & Tucci 2010). I Sulaiman- Hills´ & Thompsons 

(2012) studie visade det sig att många asylsökande som hade upplevt psykisk stress i forma av 

att fly från sitt land, uppvisade restsymptom av detta även många år efter att de fått sitt 

uppehållstillstånd. Symptomen var mer förekommande hos kvinnor än hos män. Det visade 

sig att det inte bara var dåliga minnen från det förflutna som gjorde att asylsökande mådde 

dåligt, det var även relaterat till deras nya situation i Sverige. Att bestämma sig för att bryta 

upp från sitt hemland och fly till ett annat land är en av de största stressorena en människa kan 

uppleva. Familjen är många gånger fysiskt splittrad under denna period (Binfa, Robertson & 

Ransjo -Arvidson, 2010).  

Under de första åren går mycket energi åt till att försöka anpassa sig till det nya landets kultur, 

klimat, språk och sociala samvaro (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). Det är mycket som 

skiljer sig i den svenska kulturen mot den som de är vana vid i mellanöstern. T.ex. är 

asylsökande som kommer från muslimska länder många gånger starkt påverkade av izzat 

d.v.s. hederskultur. Izzat är kopplat till familjens heder/respekt och kan ses som en slags 

status i samhällets ögon. Det är kvinnorna i familjen som bär huvudasvaret för izzat eftersom 

det är de som förväntas ta hand om barnen och se till att familjen är lycklig. Att ha ansvar för 

familjens välmående och samtidigt försöka anpassa sig till ett nytt samhälle visade sig i 

Chew-Graham, Bashir, Chantler, Burman & Batsleer, (2002) studie utgöra en stor 

stressfaktor. Andra stressfaktorer som rapporterades i studien var rasism och diskriminering. 

Det framkom vidare att kvinnorna kände sig dubbelt diskriminerade. Det kände sig dels 

diskriminerade för att de var kvinnor och dels att de kom från ett annat land.  

 

I Sulaiman- Hill & Thompson´s (2012) studie framkom även att de kände oro över att aldrig 

känna sig riktigt som Svenska medborgare. De upplevde även att folket här i Sverige 

uppfattade dem som en homogen grupp och inte som individer (Binfa et.al 2009). För 

asylsökande kan det alltså bli problem både med att bygga upp en ny vardag, samt att hantera 

mellanmänskliga relationer (Strijk, Van Meijel & Gamel, 2011). Coffey et al. (2010) fick i sin 

studie fram ett likande resultat där majoriteten av asylsökande upplevde svårigheter med 

relationer, de kände sig osäkra och orättvist behandlade.  
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KASAM 

Alla människor utsätts någon gång för motgångar. Vissa har fler motgångar, vissa har mindre. 

Forskning visar, som ovan nämnt, att personer som bor i krigsdrabbade länder ofta lider av 

PTDS pga. svåra upplevelser i sitt hemland. Detta kan kvarstå flera år efter att personen har 

flyttat till ett nytt land (Miller et.al 2009). Dessa personers erfarenheter både före men också 

efter flykten visar att de har haft fler motgångar i livet än vad gemene man annars upplever 

(Sulaiman- Hill & Thompson, 2012). Enligt Antonovsky (1979) kan dessa motgångar ses som 

stressorer, dvs. som entropi eller oordning i livet. Detta kan t.ex. vara över eller 

underbelastning där personen som utsätts inte har möjlighet att bestämma över situationen. 

Människor hanterar detta på olika vis beroende på vilken motståndskraft de har.   

 

 Antonovsky (1979) myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet 

KASAM delas upp i tre teman; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

syftar till hur personen i fråga erfar och kan begripa det som händer både inne i sig själv och 

ute i omvärlden. En person med hög begriplighet upplever världen som förutsägbar och när 

det kommer överraskningar kan dessa förklaras och förstås, även om det handlar om icke 

önskvärda händelser som krig och död. Den andra komponenten som är hanterbarhet handlar 

om vilka resurser en person anser sig ha till sitt förfogande att klara av en situation. Personer 

med hög hanterbarhet känner sig inte som ett offer för omständigheter i livet. Meningsfullhet 

handlar om att ha viktiga områden i livet, områden som är värda att engagera sig i 

känslomässigt och lägga sin energi på. Människor med stark KASAM lyckas se möjligheter i 

svårigheter, de lyckas upprätthålla en inre ordning då världen utanför är full av oordning. 

Människor som har hög KASAM ser mening i olyckor och svårigheter och gör sitt bästa för 

att komma ur krisen med hedern i behåll. Om en person har svag eller stark KASAM är 

beroende på hur personen i fråga kan lösa sina problem dvs. vilka copingstrategier personen 

har att tillgå. 

 

Coping 

Anotonvsky (1979) redogör för copingstrategier som en handlingsplan för att bemästra 

stressorer. Lazaurus & Folkman (1984) beskriver coping som en process där en persons 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar försöker hantera interna och externa 

svårigheter. Coping likställs med lyckad anpassning. En copingstratergi är en plan för hur 

personen i fråga ska agera, det är inte likställt med agerandet som eventuellt resulterar i att ett 

problem blir löst. Det finns många olika copingstratergier och varje strategi innehåller tre 
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olika huvudvariablar; rationalitet, flexibilitet samt framsynhet. Med rationalitet menas 

förmågan att objektivt värdera en stressor. Det kan vara både rationella och irrationella 

bedömningar. Flexibilitet handlar om vilken handlingsplan/taktik personen har och om 

personen i fråga är villig att använda dessa. Det handlar också om viljan att ta till sig ny 

information för att förbättra sina chanser att lösa ett problem. Framsynthet är kopplat både till 

rationalitet och flexibilitet men är just förmågan att tänka sig in i framtiden och förutse 

framtida konsekvenser av sitt handlande (Antonovsky, 1979). 

 

Problemfokuserad och känslomässig coping 

Coping har enligt Lazaurus & Folkman (1984) två överordnade funktioner. Den ena är att 

genom omvärlden kunna hantera och förändra problemet som skapar stress. Detta kallas för 

problemfokuserad coping. Problembaserad coping går ut på att besegra problemet och se 

andra lösningar, att väga fördelarna mot nackdelarna och sedan agera på ett lämpligt vis. 

Exempel på problemfokuserad coping är att ändra sitt beteende eller att lära sig nya 

färdigheter. Den andra funktionen är att ha förmåga att hantera den känslomässiga responsen 

på problemet, detta kallas för känslomässig coping. Exempel på känslomässig coping är att 

göra problemet mindre eller till och med förtränga det. Denna form av coping inger individen 

hopp och optimism. Den känslomässiga copingen kan förändra personens inställning till 

problemet men det förändrar inte själva problemet.  

 

Resurser för coping 

Hur framgångsrikt en person löser sina problem är beroende av vilka resurser för coping han 

eller hon besitter. Lazaurus & Folkman (1984) beskriver olika faktorer som kan påverka en 

individs resurser. Sjukdom, trötthet eller annan svaghet ger individen sämre förutsättningar än 

en frisk och stark människa att lösa problem. Det är lättare att hitta fungerande 

copingstrategier när hälsan är god. Tron är viktig för en persons förmåga att lösa problem. En 

person som tror på något gott, det kan vara tex Gud, rättvisa eller den fria viljan har goda 

psykologiska resurser för fungerande copingstratergier. Lazaurus & Folkman (1984) menar 

dock att hopp bara kan existera om tron på att det goda verkligen ska segra verkar möjlig i 

den troendes värld, även om det i själva verket inte är särskilt troligt. Det är dock inte all tro 

som leder till en fungerande coping resurs. En tro på en bestraffande Gud kan leda till att 

personen ifråga accepterar situationen istället för att göra något åt den.  
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En annan viktig egenskap är förmågan att lösa problem, en person som har goda färdigheter i 

problemlösning sedan tidigare har en förbättrad förmåga att söka information, analysera 

situationen och identifiera och slutligen lösa problemet. Förmågan att lösa problem är av vikt 

när en person behöver flytta, lära sig nya saker eller presentera sig inför nya människor. Den 

sociala skickligheten är en annan viktig coping resurs. Lämpligt och gott uppförande samt 

förmåga att kommunicera på ett passande sätt är viktigt. En person med sociala resurser får 

dessutom lättare support av andra människor och får därmed bättre kontroll över sin situation 

Att få denna sociala, informella och känslomässiga support av andra människor är viktigt för 

att kunna hantera stressiga situationer. De materiella resurserna personen besitter är också av 

vikt. Hit räknas den socioekonomiska tillhörigheten, personer med hög socioekonomisk 

tillhörighet har generellt bättre resurser än de med lägre social ställning (Ibid.). 

 

Fördelen med att ha många olika copingstratergier 

Antonovsky (1991) poängterar vikten av att ha flera olika strategier att använda. Han menar 

på att livet ställer oss inför flera olikartade stressorer och att det därför inte är möjligt att alltid 

använda samma copingstratergi. En person som alltid använder sig av samma copingmönster 

som exempelvis alltid väljer att fly, förlita sig på sig själv, sin intelligens eller sitt sociala stöd 

kommer förr eller senare att misslyckas med sin taktik och därmed få en sämre 

problemhantering. Tvärtom är det mer framgångsrikt att kunna välja den copingstratergi som 

är mest lämpad att använda i den aktuella situationen.  Antonovsky hävdar att det viktigaste 

för en framgångsrik problemhantering är inte vilken copingstratergi personen i fråga använder 

utan snarare hur många strategier personen har tillgång till. Han menar vidare att det inte finns 

någon personlighetstyp eller copingstrategi som alltid leder till ett vinnande koncept. De 

personer som klarar sig bäst är de som har flera olika strategier att välja mellan och som 

använder dem ändamålsenligt.  Det viktigaste är att ha en vilja att lösa problemen utifrån de 

förutsättningar som finns och med de resurser som är tillgängliga.  

 

Kultur och coping 

Kulturen spelar en stor roll i människans copingstrategier. Beroende på vilken kultur personen 

i fråga kommer ifrån kommer han eller hon att lösa sina problem på olika vis. Personer från 

en viss kultur väljer att tala med en vän eller släkting medan en person från en annan kultur 

istället vänder sig till Gud. Det är i hög grad kulturen som bestämmer vilka copingstrategier 

som är ändamålsenliga och legitima i en viss situation. Det är också kulturen som i slutändan 

sätter gränserna i individens problemhantering (Antonowsky, 1979).   
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PROBLEMFORMULERING 
Som det beskrivs i bakgrunden kommer ca 30 000 asylsökande till Sverige varje år. 

Asylsökande är människor som i många fall flytt från sitt land i syfte att rädda sitt liv. Som 

Coffey et.al (2010) beskriver drabbas många asylsökande av depressioner, ångest och PTSD. 

Orsaken till att många av de asylsökande mår psykiskt dåligt beror inte bara på hemska 

minnen från hemlandet, utan är även kopplat till situationen att komma som asylsökande till 

ett nytt land (Sullerman- Hill & Thompson, 2012). Enligt Antonovsky (1979) upplever 

människor svåra situationer olika, delvis beroende på hur stark eller svag KASAM personen i 

fråga har. Människor med stark KASAM ser möjligheter även i svåra tider och lyckas därmed 

upprätthålla ett inre lugn trots att omvärlden är kaotisk.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien var att undersöka vilka svårigheter de asylsökande upplever under 

asylprocessen samt vilka copingstratergier de använder för att bemästra dessa svårigheter.  

Frågorna författarna till studien ställer sig är vilka svårigheter asylsökande som kommer från 

mellanöstern upplever under asylprocessen i Sverige? Hur är det för dem att komma till 

Sverige? Hur lyckas de bemästra situationen som asylsökande? Vilka copingstrategier 

använde de och vilka är mest effektiva?  

 

METOD 
En kvalitativ ansats valdes eftersom studien avser att beskriva asylsökandes svårigheter och 

copingstrategier under asylprocessen. Kvalitativ ansats är att föredra när en djupare förståelse 

önskas för det valda fenomenet. En kvalitativ studie avser att förstå och inte att förklara det 

valda fenomenet (Polit & Beck, 2012). Studien genomfördes som en intervjustudie.  

 

Urval 

För att rekrytera informanter valde författarna att använda sig av så kallat snöbollsurval, vilket 

bedömdes vara en adekvat metod för att komma i kontakt med personer som har erfarenheter 

av att vara asylsökande. Snöbollsurval valdes även med tanke på att en av författarna arbetade 

på en flyktingmottagning och kände därmed till personer, i studien kallade nyckelpersoner 

som kunde hjälpa till att rekrytera informanter. Författarna startade rekryteringen genom att 

tillfråga nyckelpersonerna. Nyckelpersonerna i sin tur förmedlade kontakt med personer de 

visste uppfyllde inklusionskriterierna (Quinn Patton, 2002).   
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 Både män och kvinnor så väl hög som lågutbildade i varierande åldrar från mellerstaöstern 

tillfrågades, detta för att få så stor variation som möjligt inom ramen för de valda kriterierna.  

Dock var det bara högutbildade personer som valde att deltaga. Inklusionskriterier förutom 

det ovan nämnda var att informanterna skulle kunna tala och förstå svenska eller engelska 

samt ha kommit till Sverige som asylsökande. För att de skulle ha asylperioden i färskt minne 

skulle de inte ha haft uppehållstillstånd i Sverige i mer än två år.  

  

En av författarna arbetar med flyktinghälsovård och den andra arbetar på vårdcentral, utifrån 

författarnas kontakter från arbetsplatserna startade rekryteringen Tre nyckelpersoner 

tillfrågades om de kunde hjälpa till att rekrytera deltagare. Dessa nyckelpersoner blev 

tillfrågade att ge ut informationsbrev, mailadress samt författarnas telefonnummer till 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna. Nyckelperson ett kom själv som asylsökande 

till Sverige för ett år sedan.  Personen i fråga är bekant till en av författarna. Fyra personer 

från dennes nätverk tog kontakt med författarna och var intresserade av att delta. 

Nyckelperson två arbetar som sjuksköterska. Hon tillfrågade en person som ville ställa upp. 

Denna informant rekryterade i sin tur ytterligare en informant. Den tredje nyckelpersonen 

arbetar tillsammans med en utav författarna och var bekant med en person som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som var villig att ställa upp.  Snöbollseffekten ledde slutligen till att 

åtta informanter inkluderades till att delta i studien.  

 

Deltagare 

I studien inkluderades åtta informanter med ursprung i mellanöstern. Författarna valde 

samlingsnamnet mellanöstern då deltagarna kom från länder i sydvästra Asien och 

Nordafrika. Av dessa informanter var tre kvinnor och fem män i åldrarna 18-45 år. Samtliga 

informanter kom till Sverige som asylsökande och har haft uppehållstillstånd mellan två 

månader och två år. Samtliga informanter var välutbildade och flertalet hade 

universitetsutbildning. 

 

Datainsamling 

För att uppnå syftet utfördes studien som en intervjustudie med semistrukturerade frågor, det 

vill säga halvöppna, delvis strukturerade frågor Fördelarna med semistrukturerade intervjuer 

var att informanterna fick möjlighet att beskriva sina upplevelser med egna ord (Paulsson, 

2008). För att säkerställa att specifika ämnesområden berördes under intervjuerna utformade 

författarna en frågeguide (bilaga 1) inför studien. Frågorna i frågeguiden kompletterades 
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sedan med följdfrågor för att få ett så rikt svar som möjligt (Polit & Beck, 2008).  Författarna 

utförde samtliga intervjuer tillsammans, där en av författarna ställde frågorna i frågeguiden till 

deltagarna medan den andre ställde följdfrågor. Författarnas uppgift under intervjun var att 

försöka få deltagarna att tala fritt med egna ord kring frågorna i frågeguiden och strävade efter 

att ställa frågorna på ett sätt så det inte upplevdes som ledande. Samtliga intervjuer spelades 

in och skrevs sedan ut, de intervjuer där det engelska språket användes skrevs först ut på 

engelska och sedan översatte författarna tillsammans materialet till Svenska. Fyra av 

intervjuerna ägde rum på offentliga platser så som caféer och bibliotek som deltagarna valde 

ut. Två informanter hade inte möjlighet att träffa författarna personligen då de var bortresta 

under de veckorna datainsamlingen tidsmässigt behövde äga rum. Dessa intervjuer 

genomfördes därför som telefonintervjuer. Telefonintervjuerna genomfördes liksom övriga 

intervjuer av båda författarna. En av författarna ställde frågorna från frågeguiden och den 

andra författaren kompletterade med följdfrågor så som kan du utveckla, hur kände du då och 

vill du beskriva mer. Författaren som ställde följdfrågorna skötte även bandinspelningen. För 

att båda författarna skulle ha möjlighet att delta vid dessa intervjuer användes telefonens 

högtalarfunktion, detta var något som informanterna blev informerade om och fick godkänna 

först. Intervjuerna genomfördes våren 2012 och varade i genomsnitt 30-40 minuter.  

 

Analysmetod 

Det insamlade datamaterialet analyserades genom manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

& Lundmann (2004). Den manifesta innehållsanalysen valdes för att kunna tolka det som stod 

och uttrycktes i texterna. Analysprocessen började med att författarna upprepade gånger läste 

igenom intervjutexterna, detta för att skapa en djupare förståelse för vad som beskrivits. Efter 

att upprepade gånger läst igenom texterna plockade författarna tillsammans ut 

meningsbärande enheter i texterna. En meningsbärande enhet är en konstellation av ord eller 

uttalande som går att relatera till samma centrala innebörd och är kopplat till syftet. Nästa steg 

i analysprocessen var att författarna kondenserade de meningsbärande enheterna. Med 

kondensering menas att de meningsbärande enheterna förkortas utan att dess centrala 

innebörd går förlorad. Efter kondenseringen gick författarna noggrant igenom de 

kondenserade meningsbärande enheterna och benämnde dess centrala innebörd med koder. I 

det sista steget i analysprocessen placerades de koder som hade gemensam innebörd i olika 

subkategorier. De subkategorier som svarade mot vilka svårigheter de asylsökande stötte på 

blev till två kategorier. Subkategorier som svarade mot vilka coping strategier de använde 

blev även de två kategorier.  Författarna arbetade sig under hela analysprocessen fram och 
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tillbaka, från delar till helhet. Analysarbetet utmynnade slutligen i fyra kategorier och 13 

subkategorier och som då utgör resultatet av studien. De två första kategorierna svarar på 

vilka svårigheter de asylsökande påträffade under asylprocessen medan de två övriga 

kategorierna svarar på vilka copingstrategier de asylsökande använde för att bemästra dessa 

svårigheter. Exempel på hur analysprocessen gick till visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod  Subkategori  Kategori  

Det var dumt att 

ha så mycket 

fritid som 

asylsökande, du 

får inte jobba, 

har ingeting att 

göra du får bara 

försöka få tiden 

att gå 

Förmycket fritid 

och inget att 

göra 

Inget att göra Brist på 

syselsättning  

Bristande 

resurser under 

asylprocessen 

Det svenska 

systemet var 

svårt att förstå, 

man kan inte 

språket och har 

inte någon att 

fråga, det var 

stressande 

Stressande att 

inte kunna 

språket och inte 

ha någon att 

fråga 

Språksvårigheter Att inte kunna 

språket 

Kulturkrockar i 

ett 

multikulturellt 

Sverige  

Jag försökte 

tänka positivt 

och undvika att 

tänka på vad som 

skulle hända om 

jag inte fick 

uppehållstillstånd 

Försökte tänka 

positiva tankar 

och undvika 

negativa 

Positiva tankar Tänka positiva 

tankar 

Använda sina 

egna 

copingstrategier  

Jag är muslim, 

jag tror att min 

tro hjälpte mig, 

den gav mig tröst 

och stabilitet och 

hjälpte mig att 

vara trevlig mot 

andra människor 

Tron på gud gav 

tröst, stabilitet 

och ödmjukhet 

Gudstro Söka gudomligt 

stöd 

Söka hjälp och 

stöd utifrån 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt SFS (2003:460) ska information ges till deltagarna om studiens syfte, vilken metod 

som kommer att användas, vem som ansvarar för studien samt att de när som har rätt att 

avbryta sitt deltagande. Efter det skall samtycke inhämtas. Deltagarna fick inför studien både 

skriftlig och muntlig information angående studiens syfte och tillvägagångssätt samt vilka 

som var ansvariga för studien (Bilaga 3). De fick även information kring deras rättigheter att 

avbryta deltagandet när de ville, att studien helt bygger på frivillighet samt att all information 

behandlas konfidentiellt. Endast författarna vet om deltagarnas identitet. Ljudinspelningarna 

förvarades på ett säkert ställe under arbetes gång och efter avslutad studie kommer dessa 

inspelningar förstöras. Efter genomgång av etiska komitten sydosts egengranskning ansågs 

det inte nödvändigt med en forskningsetisk ansökan.  

 

RESULTAT 
Under analysen blev fyra kategorier och 13 subkategorier uppenbara. Kategorierna och 

subkategorierna presenteras i tabell 2.   

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

 Kategorier  Subkategorier 

 Bristande resurser under asylprocessen   Bristande trygghet 

 Bristande ekonomiska resurser 

 Brist på sysselsättning  

 Begränsat privatliv 

 Kulturkrockar i ett multikulturellt Sverige  Att leva med människor från olika kulturer 

 Att inte kunna språket 

 Att möta den svenska sjukvården 

 Använda sina egna copingstrategier Copingstrategier för att strukturera upp 

dygnet 

Vara anpassningsbar 

 Tänka positiva tankar  

 Förtränga negativa tankar  

Söka hjälp och stöd utifrån  Söka medmänskligt stöd 

 Söka gudomligt stöd 
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Bristande resurser under asylprocessen 

Under asylprocessen upplevde informanterna bristande resurser bland annat i form av 

bristande trygghet och begränsat privatliv. De kände oro över framtiden och saknade 

meningsfull syselsättning, dessutom levde de under svåra ekonomiska förhållanden.  

 

Vissa av informanterna hade kommit ensamma till Sverige. De hade lämnat sitt gamla liv och 

den trygghet det innebar bakom sig. De saknade nu det skyddsnät som de hade haft i sitt 

hemland. Nu visste de inte riktigt vart de skulle vända sig med sina problem och detta i sig 

skapade en otrygghet. Här i Sverige var dessutom allt nytt.  Några informanter berättade att de 

upplevde Sverige som ett väldigt fritt land att leva i jämfört med vad de var vana vid. De 

asylsökande flydde till Sverige för att komma ifrån krig, förföljelse och andra problem som de 

hade upplevt i sitt hemland. Ett tag efter ankomst dök nya problem och funderingar upp i 

deras tankar, de var tvungna att börja om från början med allt. En deltagare uttryckte det såhär 

 

“ När du kommer till ett nytt land måste du börja om från början, du har inga 

vänner, ingen familj, inget jobb och inga pengar, du har ingenting”  

 

Bristande trygghet  

Att leva som asylsökande innebar att leva i otrygget, denna otrygghet fick vissa leva med i 

flera år och det innebar för många stora svårigheter. Informanterna beskrev att det var svårt att 

inte veta om de skulle bli ett positivt eller negativ besked om uppehållstillstånd.  Att inte veta 

något om sin framtid sågs som en bristande resurs. Detta gjorde det svårt för informanterna att 

planera sin framtid. De kände att de inte kunde rota sig i Sverige eftersom de kanske ändå 

skulle få lämna landet om några dagar, några månader eller kanske inte behöva lämna landet 

alls.   

 

  ”Det är ingen idé att planera sin framtid när man inte vet något om den” 

 

Bristande ekonomiska resurser 

En annan bristande resurs som framkom i intervjuerna var de ekonomiska svårigheterna. 

Informanterna upplevde att de inte hade tillräckligt mycket pengar att spendera och ansåg att 

allt var dyrt i förhållande till deras hemland. Informanterna uttryckte att de önskade arbeta för 

att försöka förbättra sin ekonomiska situation men de berättade att möjligheterna att arbeta 

som asylsökande var väldigt begränsade, i varje fall om det skulle ske på ett lagligt sätt. 
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Bristande ekonomi gav färre valmöjligheter och skapade stress. Som en av informanterna 

beskrev 

 

”Det är dumt att ha så mycket fritid när du är asylsökande, du får inte jobba 

och du har inget att göra, du försöker bara få tiden att gå, man kan ju flytta till 

en vän och jobba illegalt men det är det inte många som vill”.  

 

Informanterna menade på att dålig ekonomi begränsade deras vardag. De upplevde att de inte 

kunde ägna sig åt de fritidsaktiviteter som de önskade eftersom de hade dålig ekonomi. De 

kunde inte heller köpa den mat de ville utan fick alltid välja de billigare alternativen. 

 

Brist på sysselsättning 

Informanterna strävade efter att ha sysselsättning och helst ett arbete för att få tiden att gå 

snabbare. De var vana att arbeta hårt i sitt hemland och nu när de var arbetslösa visste de inte 

hur de skulle fördriva tiden. De ville även arbeta för att få vardagsrutiner och för att komma in 

i ett socialt sammanhang. De menade på att ett arbete skulle underlätta deras väntan på beslut. 

Eftersom det inte hade något att göra upplevde de väntan på uppehållstillstånd som ännu 

längre och svårare än vad de trodde att de skulle uppleva om de hade haft en meningsfull 

sysselsättning. Ett par informanter hade varit tvungna att i förtid avsluta sina 

universitetsutbildningar i hemlandet, de var väldigt studiemotiverade och för dem var det en 

stor sorg att de fick göra ett långt studieuppehåll under asylprocessen.  Det ville studera 

färdigt och börja arbeta och blev rastlösa av att vänta på ett ja eller nej.  

 

”Har man inte uppehållstillstånd är det ganska jobbigt, allt är som en lång 

väntan. Det var jobbigt att vänta och inte ha något att göra” 

 

Begränsat privatliv  

Informanterna berättade om svårigheterna med att bo många i samma lägenhet. De berättade 

att de bodde cirka sex personer i en tvårumslägenhet. Flera beskrev svårigheten med att dela 

till exempel toalett med de andra.  

 ”Det blev mycket problem på morgonen när alla skulle använda toaletten 

samtidigt”.  

 

 Eftersom det var så trångbott var det också svårt att utöva sin religion, det fanns ingenstans 

att gå undan och be ifred. Detta var en svårighet för de som var starkt troende. Det var även 
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svårt att hålla kontakten med familjen i hemlandet eftersom telefonsamtal inte kunde ske i 

enrum. De upplevde att det alltid var främmande människor som lyssnade på vad som sades. 

Ville informanterna tala ostört var det tvungna att gå ut från lägenheten och försöka hitta en 

avskild plats.  Det var svårt att över huvudtaget ha något privatliv med så många främlingar 

omkring sig.  

 

Kulturkrockar i ett multikulturellt Sverige  

När de asylsökande kom till Sverige var det inte bara den svenska kulturen som de var 

tvungna att anpassa sig till. De var även tvungna att respektera och förhålla sig till de vanor 

och seder som de andra asylsökande hade med sig från sina hemländer och kulturerna som 

rådde där. Kulturkrockar uppstod överallt och detta var ett problem för dem även i 

sjukvården. De var inte vana vid det svenska systemet och hade svårt att förstå hur de skulle 

göra när de sökte vård. Svårigheterna med att förstå och göra sig förstådd berodde många 

gånger på språkmässiga problem.  

 

Att leva med människor från olika kulturer 

Det var svårt att leva med främmande människor men det var speciellt svårt att leva 

tillsammans med människor som hade en helt annorlunda syn på hur saker och ting ska vara, 

människor från främmande kulturer. Samtliga deltagare beskrev svårigheterna det innebar att 

möta nya kulturer. Dels den svenska kulturen som de påträffade överallt, i affären, ute i 

samhället och i kontakt med myndigheter. Men även de många andra kulturerna som de kom i 

kontakt med under flykten hit, på flyktingförläggningen och rent allmänt ute i det 

mångkulturella svenska samhället. Gemensamt för informanterna var att de hade fått lämna 

sitt land väldigt plötsligt, ingen önskade att lämna sitt land och komma till Sverige. Vissa 

hade bott i andra länder innan de kom till Sverige, vissa kom direkt från strikt muslimska 

länder. Bara att komma till Sverige var i sig en kulturkrock.  

 

Kulturkrockarna yttrades sig på många olika sätt, flera utav informanterna berättade om 

kulturkrocken de upplevde i samspel med andra asylsökande från andra kulturer. De hade 

olika sätt att dela in dygnet på, inom vissa folkgrupper var det mer accepterat att sova på 

dagen och vara vaken på natten. De hade olika uppfattningar om vett och etikett.  

 

”Det var svårt att bo med människor från andra kulturer, killarna i min 

lägenhet var oförskämda och outbildade, de sov på dagen och var vakna på 

natten och tog ingen hänsyn till att jag ville sova” 
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Vissa informanter berättade om kulturkrockarna de upplevde när det skulle laga mat. Vissa 

fick inte laga den mat de ville. Enligt de som var troende muslimer fick de andra inte tillaga 

griskött i deras gemensamma stekpanna eftersom den då blev kontaminerad.  

 

Att inte kunna språket 

Att komma till ett nytt land med främmande språk innebar många svårigheter. Det var svårt 

att gå och handla eftersom all text var enbart på svenska. Informanterna visste inte vad det var 

för produkter de köpte. En informant som är troende muslim råkade vid ett tillfälle äta gelatin 

eftersom han inte visste att just den varan innehöll delar från gris. Han kände sig mycket illa 

till mods när han fick reda på att han hade ätit förbjuden föda. Informanterna kritiserade det 

svenska systemet, det var inte bara svårt när det skulle handla det var även svårt att uträtta 

bankärenden och klara sig i sjukvården eftersom all information även där var på svenska. De 

förstod inte varför det inte var mer information på engelska vilket hade underlättat mycket för 

dem. Brev till dem från myndigheter var på svenska, de hade ingen aning om vad som stod i 

breven. Vissa av informanterna hade ingen som kunde översätta breven åt dem, de hade inte 

heller någon dator där det kunde använda översättningsverktyg. 

 

”Det är svårt med språket, det är som att vara blind, jag tycker att mer borde 

vara även på engelska, ni tittar på engelsk tv och ni lyssnar på engelsk musik så 

varför är då all viktig information bara på svenska?” 

 

Flera av informanterna tog upp problemet med att tala genom tolk. Det tyckte att det var svårt 

att tala genom en tredje person, det var rädda för att tolken inte skulle hålla på sin 

tystnadsplikt utan berätta om dem för andra landsmän. Det vågade inte heller ta upp vissa 

problem eftersom de bara önskade att personen de talade med skulle veta om deras problem 

och inte en tredje främmande person. Ett par av deltagarna berättade att de inte litade på vad 

tolken sa. De hade kunskaper i svenska men inte tillräckligt goda för att fullt ut kunna klara 

sig själva som till exempel inom sjukvården. De upptäckte att tolken inte tolkade riktigt som 

de sade, att nyanserna inte kom fram.  

 

”Språket var det som försvårade mycket i kontakten med vården, hade jag 

kunnat språket hade jag kunnat lösa mina egna problem på ett bättre sätt, man 

känner sig handikappad när man inte kan språket” 
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En informant betonade de språkliga problemen och generationsskillnader. Informanten hade 

flera gånger fått erfara att de yngre talade bättre engelska än de som var äldre. Informanten 

poängterade att problemet med språket inte bara låg hos de han kommunicerade med, utan 

menade på att det även kunde bero på informantens egna engelska uttal som kunde uppfattas 

annorlunda och svårt att förstå. 

 

Att möta den svenska sjukvården 

Informanterna upplevde problem när de skulle söka vård i Sverige. Systemet var väldigt olikt 

det som de var vana vid. Vissa av informanterna berättade att de hade ett privat och ett 

offentligt system i sitt hemland. De offentliga sjukhusen var av sämre kvalité och dit gick 

mest de som hade sämre ekonomi. Dessa sjukhus var ofta smutsiga och hade bristande rutiner.  

En informant berättade att det inte var ovanligt att en läkare hade ansvar för 200 patienter. 

Informanten berättade även att han hellre lånade pengar av anhöriga och vänner för att kunna 

söka vård på de privata sjukhusen, eftersom misstag var vanliga på de offentliga sjukhusen. 

När de kom till Sverige blev de förvånade att de flesta sjukhusen här var offentliga. Det var 

även svårt att förstå hur de skulle söka vård. Vissa hade fått information från migrationsverket 

att de kunde ringa 112 om de var väldigt dåliga eller 1177 om det inte var livshotande. En 

informant uttryckte det såhär 

 

”Den svenska sjukvården är svår för oss att förstå, här skulle vi bara vänta i 

mitt hemland köper man den vård man behöver. I mitt hemland ringde man 

ambulansen när man mådde dåligt i Sverige ska man vänta, det beror inte på att 

man är dum i huvudet utan på hur man är van att söka vård” 

 

Många informanter berättade att de var mycket nöjda med den svenska sjukvården när det 

gällde fysiska åkommor. Det var däremot missnöjda med den psykiska vården. Vissa 

informanter hade valt att inte söka vård för sin psykiska ohälsa, vissa trodde att de skulle få 

vård om de sökte men de hade valt att ändå inte göra det. Vissa hade inte sökt vård men var 

ändå pessimistiska. De litade inte på att de skulle få någon hjälp utan att de var tvungna att 

lita på sin egen förmåga att ta itu med sina problem.  

 

”Hjälp, vad menar du med hjälp?! Jag fick ingen hjälp från den svenska 

sjukvården, du kan inte gå omkring och tro att du ska få en massa hjälp, du 

måste förlita dig på dig själv….” 
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 En informant hade mått väldigt dåligt psykiskt och varit inlagd på psykiatrisk avdelning. 

Informanten upplevde att behandlingen för icke svenska var sämre än den som svenska 

medborgare fick. När en kontaktperson var med informanten upplevdes personalen som mer 

hjälpsam och trevlig. Informanten önskade i första hand kontakt med psykolog för kognitiv 

behandling, men det som erbjöds var till största del läkemedelsbehandling. Denna informant 

förstod inte logiken i den svenska psykiatrin. Informanten ifrågasatte varför de asylsökande 

inte hade möjlighet att få den psykologiska hjälp de önskade under den period som de 

behövde det som mest, alltså under asylprocessen. Hon kände sig inte sedd i mötet med 

sjukvården och menade att det kändes som om hon var ett nummer på en papperslapp och inte 

en människa. 

 

 En annan informant berättade att han hade känt sig deprimerad under asylprocessen men valt 

att inte söka hjälp. Informanten menade på att när han fick uppehållstillstånd och därmed fick 

full tillgång till den svenska sjukvården så försvann depressionen av sig själv. Att få 

uppehållstillstånd var som att få livet tillbaka. Informanten i fråga var inte ensam om denna 

åsikt utan många informanter upplevde att dörrarna till den svenska sjukvåden öppnades när 

det hade fått uppehållstillstånd och tiosiffrigt personnummer. 

 

Använda sina egna copingstrategier 

För att informanterna skulle kunna bemästra de ovan nämnda svårigheterna använde de bland 

annat sig av sina egna resurser som copingstrategi. De försökte till exempel skapa 

vardagsrutiner för att få tiden att gå. De försökte vara anpassningsbara i olika situationer, 

tänka på det positiva och förtränga det negativa.  

 

Copingstrategier för att strukturera upp dygnet 

Många informanter berättade om svårigheter att få tiden att gå under asylprocessen. För att 

klara av denna situation visade det sig vara bra att ha vardagliga rutiner. De informanter som 

hade haft turen att bo tillsammans med sin familj, försökte leva ett liv så likt det livet de hade 

haft i sitt hemland som möjligt. De försökte hålla dygnsrytmen genom att sova när det var 

mörkt och gå upp när det var ljust. De hjälptes åt med vardagssysslor så som tvätta, städa, 

handla och laga mat. För de informanter som var muslimer hjälpte de fem bönetillfällerna till 

att skapa vardagsrutiner och hålla ordning på dygnets timmar.  
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”Jag ställde alltid klockan för att komma upp på morgonen, det är viktigt med 

rutiner och passa tider trots att man egentligen inte har några tider alls att 

passa”  

 

Framförallt de manliga informanterna berättade att det hjälpte dem mycket att vara fysiskt 

aktiva. De spelade bland annat mycket volleyboll och innebandy. De var inte bara den fysiska 

aktiviteten som var viktig, minst lika viktigt var det att komma ifrån lägenheten och få 

miljöombyte. Dessa informanter hävdade även att den fysiska aktiviteten hjälpte dem att sova 

bättre på nätterna.  

 

”jag hade en jättebra möjlighet att sporta i byn där jag bodde. Vi hade ett lag 

för alla invandrare, vi sportade mycket på kvällarna och det var skönt”  

 

En annan copingstrategi som framkom var att sova.  Att leva som asylsökande krävde mycket 

energi, framförallt psykiskt. Att sova var ett sätt att ladda upp batterierna för nästkommande 

dag eftersom de antog att även den skulle bli påfrestande. Att sova innebar inte bara psykisk 

återhämtning, utan det var även ett sätt att få tiden att gå och en chans att glömma, det gav 

kraft och energi för att orka med nästkommande dag. 

 

”Sover du inte på natten mår du sämre på dagen, jag visste att jag var tvungen 

att sova på natten för att vara hundaprocent dagen därpå” 

 

Vara anpassningsbar 

För att klara av kulturkrockarna gällde det att vara anpassningsbar. Informanterna hade olika 

copingstrategier för detta. Den vanligaste strategin var att försöka undvika konfrontationer 

och konflikter genom att vara andra människor till lags.  

” Jag försökte undvika dem och kunde jag inte undvika dem försökte jag vara 

dem till lags. Vad dom än bad mig att göra, svarade jag -ja det är ok jag gör 

det, även om jag inte egentligen inte ville göra det ” 

 

Ett annat sätt att anpassa sig till den nya situationen det innebar att vara i ett nytt 

mångkulturellt land var att lära sig dels svenska med även de språk som ens rumskamrater 

talade. De flesta informanter berättade även att de lade ner mycket tid på att lära sig det 

svenska systemet och skaffa sig kunskap om landet.  
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Tänka positiva tankar 

Positiva tankar var en annan copingstrategi. Många berättade att de försökte tänka på vilket 

bra liv de skulle få om de fick uppehållstillstånd. De försökte även leva i nuet och tänka på att 

livet just nu var ganska så tryggt och bra. De behövde inte vara rädda för att ha ”fel” religion, 

politisk åsikt eller att någon skulle bryta sig in på natten och misshandla familjen. De positiva 

tankarna hjälpte informanterna att se möjligheter. Vissa försökte fokusera sina tankar på att de 

fritt kunde skaffa sig en partner och att de hade en bra utbildning och god uppfostran och 

därmed lättare kunde komma in i det svenska samhället. Andra informanter menade att det 

var lättare att få en karriär i Sverige och att det finns fler möjligheter här. Många drömde om 

att avsluta sina studier och få ett jobb. Några av informanterna fokuserade sina positiva tankar 

på att de fanns andra som hade det värre.  

 

”Jag hade alltid mina syskon och min mamma, mina andra kompisar hade inte 

det så min tid var inte lika jobbig som deras” 

 

Förtränga negativa tankar 

Ett annat sätt att hantera situationen och svåra tankar var genom att förtränga dessa tankar. 

Många informanter berättade att de försökte att inte tänka så mycket på sitt förra liv och på 

svårigheter de hade varit med om. Förträngningen skedde dels genom sysselsättning och dels 

genom att tvinga sig att inte tänka på det som hänt.  Ett sätt att skingra tankarna var att gå till 

kyrkan. I kyrkan kunde informanterna koncentrera sig på budskapet som förmedlades och för 

en stund förtränga sina problem. 

 

”Det gäller att koncentrera sig på det som är bra i livet, trots att jag hade en 

svår situation som asylsökande så hade jag ändå saker som jag kunde glädjas 

åt. Jag behövde inte längre vara rädd på nätterna, tidigare var jag alltid rädd 

att någon skulle bryta sig in när jag låg och sov” 

 

 

Söka stöd och hjälp utifrån 

En annan copingstrategi som framkom under intervjuerna var att söka stöd hos andra. Dessa 

andra kunde vara kamrater, släktingar, familjemedlemmar, myndigheter, gud eller en 

kombination av dessa.  
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Söka medmänskligt stöd 

Att söka stöd hos medmänniskor gav tröst och trygghet. En informant berättade om samtalen 

med sin pappa. Pappan gav råd om sysselsättning och vikten av att skaffa sig kunskap om det 

nya samhället. Det blev många telefonsamtal till hemlandet för att kunna tala med pappan. En 

annan informant bodde under asylprocessen hos sin kusin. Kusinen hade bott här i många år 

och var väl insatt i det svenska samhället. Att ha någon att ta råd av och som dessutom hade 

varit i samma situation var en stor hjälp för denna informant.  

 

Andra informanter som inte hade någon nära att tala med sökte sig till den boendeansvariga 

på migrationsverket. I det här fallet var det dessa som gav råd, stöd och information om det 

svenska samhället. För en informant som varit svårt sjuk och apatisk under asylprocessen 

spelade en kontaktperson en viktig roll. Kontaktpersonen hjälpte till att föra informantens 

talan inom vården och gav henne mycket emotionellt stöd. Många informanter berättade om 

hur viktigt det var att ha någon att tala med, att slippa känna sig ensam med sina tankar under 

asylprocessen.  

 

”Det är skönt att tala med någon som kan det svenska samhället lite mer. Jag 

hade vänner som bott här i några år och de hjälpte mig mycket” 

 

Söka gudomligt stöd 

Samtliga informanter berättade om sin relation till gud. De flesta av informanterna var 

muslimer och hade en nära relation till gud. De berättade att det var obligatoriskt att be fem 

gånger om dagen. Förutom själva bönen var även ritualerna kring bönen viktiga bland annat 

att rengöra sig. Informanterna berättade att allt kändes bättre när de bad, de bad till gud för att 

få hjälp i livet. 

 

”När jag bett till gud känns det bättre, man känner sig mer lättad, man har 

alltid något att göra när man ber, att be är jättebra”   

 

För informanterna betydde religionen kontroll. De menade på att religionen kontrollerade 

deras sinne och om de kunde kontrollera sina sinnen kunde de kontrollera sitt liv. Religionen 

sa åt dem vad som var rätt och vad som var fel. Det menade att religionen var ett rättesnöre, 

gick de ifrån religionen kunde de göra vad de ville, döda, stjäla och vara arroganta. 

Informanterna menade att ett gott samhälle bygger på en god religion. De som var muslimer 

hade en stark tilltro till sin tro, de hävdade att den gav dem hjälp, tröst, stabilitet och styrka att 
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vara trevlig mot andra människor under svåra perioder. En informant överlämnade helt sina 

problem till gud.  

 

”Det löser sig om Gud vill. Vi är muslimer vi ber och så överlämnar vi våra 

problem till Gud”    

 

DISKUSSION 
Att komma som asylsökande till Sverige visade sig i studien vara förknippat med många 

svårigheter. De främsta svårigheterna som framkom i studien var bristen på sysselsättning och 

svårigheter kopplade till att inte kunna det svenska språket. För att bemästra dessa svårigheter 

använde sig informanterna bland annat av positivt tänkande, de sökte även stöd hos sina 

medmänniskor samt hos Gud.  

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen upplevdes lämplig för studien då författarna avsåg att förstå vilka 

svårigheter asylsökande upplever under asylprocessen samt vilka copingstrategier de använde 

för att bemästra dessa svårigheter.  

 

Studiens resultat bygger på intervjuer från åtta deltagare med ursprung i mellanöstern. Av 

dessa informanter var tre kvinnor och fem män. Könsfördelningen upplevdes representativ 

eftersom fler män än kvinnor söker asyl i Sverige. Åldrarna på informanterna varierade 

mellan 18-45 år. Att inkludera både män och kvinnor i olika åldersgrupper ger möjlighet att få 

området belyst från olika perspektiv (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det hade varit 

intressant att intervjua personer som inte längre var i arbetsför ålder, eftersom resultatet 

visade att bristen på sysselsättning upplevdes som en stor svårighet. Informanterna hade haft 

uppehållstillstånd i Sverige mellan två år och två månader. Fördelen med detta var att 

samtliga informanter hade asylprocessen i färskt minne.  

 

Urvalsmetoden som valdes till studien var snöbollsmetoden (Quinn Patton, 2002). 

Snöbollsmetoden valdes som urvalsmetod då den ansågs lämplig för att rekrytera deltagare till 

studien.  Polit & Beck (2008) beskriver dessutom metoden som lämplig för att snabbt etablera 

en förtroendefull relation mellan författare och deltagare. Informanterna har redan en relation 

till nyckelpersonerna som rekryterat dem till studien.  Även författarna till aktuell studie 

upplevde ovan nämnda fördelar med snöbollsmetoden, informanterna verkade ha förtroende 

och uppvisade en positiv inställning till både författarna och studien.  En annan fördel 
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författarna ansåg med snöbollsmetoden och nyckelpersoner var att det minimerade risken för 

att informanterna skulle hamna i beroendeställning gentemot författarna.  

 

 Informanterna skulle tala engelska eller svenska. Fördelarna med att använda språk som både 

författarna och informanterna behärskar var att en tredje part i form av tolk undveks. 

Tolksamtal är dessutom tidskrävande eftersom allt som sägs ska upprepas två gånger (Angel 

& Hjern, 2004). Författarna befarade även att informanterna inte skulle våga öppna sig på 

samma sätt om tolk använts. Författarna till aktuell studie tänkte dessutom att det inte på 

samma sätt skulle kunna tolka nyanserna i språket om tolk användes. Det var svårt att få 

personer som var lågutbildade att delta i studien. Kanske berodde detta på att lågutbildade 

från dessa länder inte behärskar det engelska språket. Eller möjligtvis berodde detta på att 

snöbollsmetoden valdes som urvalsmetod. Eftersom snöbollsmetoden bygger på att 

nyckelpersoner hjälper till att rekrytera informanter kan det ha lett till att variationen av 

informanter inte blev tillräckligt bred. Nyckelpersonernas bekanta är kanske många gånger 

personer från samma samhällsklass som nyckelpersonen själv. Samtliga män samt en kvinna 

som deltog i studien var universitetsutbildade, de två andra kvinnorna hade också lång 

skolgång bakom sig men inte på universitetsnivå. Att samtliga informanter var välutbildade 

kan ha påverkat resultatet. Då enligt Lazaurus & Folkmann (1984) personer med högre 

socioekonomisk tillhörighet har bättre förmåga att lösa sina problem.   

 

Att använda semistrukturerade intervjuer med halvöppna frågor upplevdes lämpligt för att 

uppnå syftet med studien. Anledningen till att just semistrukturerade intervjuer valdes var att 

författarna ville förvisa sig om att specifika frågor blev besvarade. Detta är inte lika självklart 

med ostrukturerade intervjuer eftersom informanterna får tala mer fritt och därmed styra 

intervjuerna mer. Det finns därmed en risk att informanterna inte delger den information som 

behövs för att besvara syftet (Polit & Beck, 2008). Nackdelen med semistrukturerade 

intervjuer var att deltagarnas möjligheter att berätta om sina upplevelser begränsades något då 

författarna inte bjöd in till fördjupade reflektioner på samma vis som de hade kunnat göra vid 

mer öppna intervjuer (Paulsson, 2008). Syftet hade antagligen besvarats även genom 

ostrukturerade intervjuer men eftersom författarna inte är vana vid intervjuer och därmed kan 

ha brister i sin intervjuteknik upplevdes semistrukturerade intervjuer lämpligt. Frågeguiden 

täckte området författarna avsåg utforska och var ett stöd under intervjuerna. En brist 

uppvisade dock den första frågan som löd ”Vad innebär det för dig att må bra psykiskt” 

eftersom ingen av informanterna förstod frågan utan närmare förklaring.  
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Författarna upplevde valet att genomföra samtliga intervjuer tillsammans som positivt 

eftersom intervjuerna blev mer likartade än om intervjuerna skulle ha delats upp mellan 

författarna. Att göra intervjuerna tillsammans gav även författarna möjlighet att kontrollera 

med varandra att information hade uppfattats korrekt. Två intervjuer genomfördes som 

telefonintervjuer eftersom personerna i fråga inte hade möjlighet att träffa författarna 

personligen. Det optimala hade varit att träffa samtliga informanter personligen eftersom ett 

personligt möte ger större möjlighet att uppleva känslor och ansiktsuttryck hos informanten. 

Författarna upplevde det personligt mötet gjorde det lättare att bedöma hur intervjun skulle 

fortskrida och vilka följdfrågor som var lämpliga att ställa.  

 

En manifest innehållsanalys ansågs mest lämplig eftersom informanterna besvarade frågorna 

på ett kort och koncist sätt. Detta kan eventuellt berott på de aktuella frågornas utformning 

men även på att informanterna besvarade frågorna på ett språk som inte var deras modersmål. 

Det bedömdes inte behövas någon djupare tolkning, innehållet lämpade sig inte för en latent 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Om studien utförts av en annan person 

kanske data bedömts annorlunda. Det första steget i analysprocessen var att transkribera 

intervjuerna. Intervjuerna som hade genomförts på engelska skrevs ut först på engelska och 

sedan översatte författarna tillsammans intervjuerna till svenska för att undvika feltolkningar 

av språket. Eftersom engelska inte är modersmål för varken någon av författarna eller 

informanterna finns det risk för att de rätta svenska synonymerna inte använts vid alla 

tillfällen. Förutom transkriberingen av intervjuerna genomfördes alla steg i analysen 

tillsammans av författarna.  Detta sågs som en styrka i processen eftersom författarna kunde 

diskutera med varandra och på så vis undvika att misstolkningar och förutfattade meningar 

påverkade analysprocessen negativt.  

 

Analysprocessen resulterade i fyra kategorier och 13 subkategorier. Skulle materialet 

analyserats av personer som var vana att analysera intervjutext finns är det möjligt att andra 

kategorier och subkategorier framträtt. Författarnas förförståelse kan ha påverkat analysen 

med tanke på att ena författaren arbetar inom flyktinghälsovården. Det kan ha påverkats då 

den ena författaren dagligen möter asylsökande och därmed har erfarenhet av både den 

muslimska kulturen och de asylsökandes situation. Detta kan ha påverkat intervjuerna i en 

annan riktning än om någon som inte har erfarenhet av deras kultur och situation skulle ha 

ställt frågorna. Förhoppningsvis har detta dock inte påverkat analysen nämnvärt då den andra 
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författaren inte haft samma bakgrundskunskaper kring asylsökande och därmed tolkat 

materialet ur ett annat perspektiv.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att asylsökande upplever många svårigheter under asylprocessen. 

Svårigheterna kunde komma antingen från den yttre miljön eller från den inre miljön i form 

av personens egna tankar och känslor. I resultatdiskussionen kommer resultatet i studien 

diskuteras utifrån syftet och delas upp i två delar som författarna valt att benämna svårigheter 

de asylsökande påträffade under asylprocessen samt copingstratergier de asylsökande 

använder för att bemästra upplevda svårigheter.  

 

Svårigheter de asylsökande påträffade under asylprocessen 

I studien framkom att det innebar många svårigheter att komma till Sverige som asylsökande. 

Den mest framträdande svårigheten som framkom i resultatet var bristen på sysselsättning. 

Informanterna hade önskat arbeta under asylprocessen. Utan arbete var det svårt att få tiden 

att gå samt att få naturliga vardagsrutiner. Det fanns en stark vilja att kunna fördriva tiden på 

ett meningsfullt vis, inte bara för att få pengar utan även för att få tiden att gå. Resultatet 

överensstämmer med vad Sulaiman- Hill & Thompson (2012) skriver nämligen att för mycket 

tid utan meningsfull sysselsättning får personen i fråga att tänka mer på sina problem. 

Författarna till aktuell studie anser att det borde finnas mer möjligheter till meningsfull 

sysselsättning. Istället för att ha lokalvårdare skulle de asylsökande kunna städa sina 

trappuppgångar och ordna med utemiljön själva. De skulle kunna hjälpa till med enklare 

vaktmästare arbete så som skotta snö, klippa gräset och tömma papperskorgar. Det måste 

dock framkomma att det är volontärt arbete och inte förvärvsarbete. Arbete skulle eventuellt 

underlätta tiden i ovisshet. Många påtalade just detta, att det var svårt att leva i ovisshet 

eftersom de inte kunde planera sin framtid. Hur personen upplever tiden i ovisshet påverkas i 

sin tur av individens KASAM. KASAM är relativt konstant under livet men många svåra 

situationer försvaga en persons KASAM. En person med svag KASAM har svårt att hantera, 

begripa och känna meningsfullhet i tillvaron (Antonovsky, 1979). Meningsfull sysselsättning 

och begränsad tid i ovisshet kan vara viktigt för att bibehålla den asylsökandes KASAM. 

Enligt Migrationsverket (2012) ska det nu ta max tre månader att fatta beslut om 

uppehållstillstånd men samtliga informanter hade väntat längre än så. Med tanke på studiens 

resultat och Antonovskys teori borde därför mer resurser läggas på att hålla denna 

tremånaders gräns.  



32 

 

 

Enligt migrationsverket (2012) får en ensamkommande asylsökande 71 kr per dag. Detta ska 

räcka till mat, medicin, sjukvård, kläder, hygienarticklar osv. Mat för en vuxen man kostar ca 

2210 kr per månad, övriga nödvändiga kostnader i hushållet beräknas uppgå till 1780 per 

vuxen och månad (Konsumentverket, 2011). Eftersom asylsökande får ca 2130 kr i månaden 

är det inte svårt att förstå om de anser att deras ekonomi är ansträngd. Då informanterna i 

studien kom från förhållanden där de hade haft relativt god ekonomi upplevde de kanske den 

nya ekonomiska situationen som svårare än andra asylsökande som redan i sitt hemland haft 

ekonomiska svårigheter.  

 

Resultatet visade att många upplevde att det var svårt att leva tillsammans med personer från 

andra kulturer. Vissa hade levt i andra mångkulturella länder innan de kom till Sverige medan 

andra hade kommit direkt från strikt muslimska länder till det mer frigjorda Sverige. Att leva 

tätt tillsammans med människor med olika seder och bruk innebar många problem. Ett av 

problemen var att inte kunna utföra sina religiösa ritualer på ett tillfredställande sett. För att 

underlätta religiösa ritualer kunde det kanske vara möjligt att inrätta speciella bönerum i 

kommunen där de troende kan be ostört Ett annat problem uppstod när de skulle laga mat, 

tillexempel ville inte muslimska personer att andra skulle steka griskött i den gemensamma 

stekpannan. Detta skulle kanske kunna lösas med dubbla uppsättningar köksredskap. Enligt 

Melle (2006) är alla människor präglade av sin kultur och inom varje kultur råder oskrivna 

lagar och regler. Det är därför förståligt att det blir konflikter när flera olika kulturer är 

samlade på en liten yta i en flyktingförläggning långt bort från det forna hemlandet. Det går 

nämligen inte att tvinga en människa att anpassa sig till en ny kultur, förändringen måste 

komma inifrån och det måste få ta tid (Ibid).  Detta är något som migrationsverket bör ha i 

beaktning när asylsökande placeras ut i de olika lägenheterna. Möjligtvis skulle det hjälpa de 

asylsökande om de fick bo med människor som hade samma värderingar. 

 

För samtliga informanter utgjorde det svenska språket en stor svårighet. De upplevde ett stort 

handikapp både när det var i kontakt med myndigheter och sjukvård men även när de skulle 

uträtta vardagsärenden, exempelsvis gå och handla. Deras uppfattning var att mer information 

skulle finnas tillgänglig på engelska, denna åsikt delar även författarna. Det känns 

egendomligt att en myndighet skickar brev på svenska när mottagaren inte förstår vad som 

står i breven. Många har inte heller tillgång till dator där brevet kan översättas eller någon 

person som kan hjälpa dem att tyda brevet. Författarnas erfarenhet säger även att det inte finns 
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någon engelsk information på svenska råvaror så som mjöl och mjölkprodukter. Problemet 

med att inte förstå vad som står på förpackningar kan tänkas orsaka lidande framförallt för 

dem som är allergiker och de som har olika mattabun. Detta menar även Hellman(2007) som 

poängterar att mat är så mycket mer än något som bara stillar hungern, det är starkt kopplat 

till både kultur och religiös övertygelse.  

 

En trygg person att tala med som var bekant med det svenska systemet och kunde lotsa dem 

rätt under asylprocessen skulle kunna vara en lösning på ovan nämnda svårigheter. Detta 

överensstämmer med det resultat som Sulaiman-Hill & Thompson (2011) presenterar i sin 

studie. De menar att det är betydelsefullt för personer som kommer från ett annat land att ha 

kontakt med personer med liknande bakgrund som har lyckats komma in i det nya samhället. 

De beskriver att de då lär sig det nya språket snabbare, skapar lättare ett nytt socialt nätverk 

och har lättare att skaffa sig en meningsfull sysselsättning.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SOSFS 2005) går det läsa att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att ”kommunicera med patienter, närstående, personal och 

andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt”. När sjuksköterska och patient inte talar 

samma språk kan det uppstå problem och tolk måste konsulteras.  Resultatet visade dock att 

många informanter hade negativa erfarenheter av att använda tolk. De misstrodde tolkens 

tystnadsplikt och vissa förstod när deras svenska hade blivit bättre att tolken inte översatte 

korrekt. Informanterna upplevde svårigheter att tala genom en tredje person, denna 

uppfattning delar även författarna. Det är svårt att få fram nyanserna i språket och 

missuppfattningar kan därför ske. Språk är mer än det som uttrycks verbalt även kroppspråk, 

attityder och uppfattningen om världen spelar en stor roll i kommunikationen. Personer från 

olika kulturer uttrycker sig på olika sätt detta är viktigt att ha kunskap om som 

sjukvårdspersonal (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, (2009). Författarna erfar att tolkarna är 

olika skickliga i sitt yrkesutövande, kanske är det så att informanterna i denna studie har haft 

oturen att få tolkar med bristande skicklighet. Det är inte optimalt att tala genom en tolk men 

eftersom alla inte kan kunna alla språk är detta idag ändå det mest lämpliga 

kommunikationsmetoden. Detta påstående styrks av studien gjord av Bischoff & 

Denhaerynck (2010) som skriver att tolkanvändning är den bästa metoden för att underlätta 

kommunikationsproblem i framförallt vården, det framkom bland annat i studien att 

användandet av tolk resulterade i färre besök inom sjukvåden. Även Bischoff et al. (2003) 

menar att använda sig av tolk är det bästa sättet för att eliminera språkbarriärer.  
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Många informanter berättade om svårigheterna med att söka vård i Sverige. De upplevde det 

som väldigt annorlunda jämfört med sitt hemland. I sina hemländer hade informanterna 

kunnat köpa den vård de önskade när de önskade, i Sverige var de bara berättigade den mer 

akuta sjukvården (Utlänningslag, 2005:716). I sitt hemland hade de kanske fått den 

sjukvården som de ville ha, här fick de som asylsökande bara den sjukvård de behövde om de 

var akut sjuka. I deras tänkande kan detta säkert kännas begränsande att inte få välja själva 

vad de behöver och vad de inte behöver. Informanterna hade varit vana vid att de offentliga 

sjukhusen hade lägre standard än de privata. Det är möjligt att detta fortfarande var kvar i 

deras tänkande och att de inte riktigt litade på de offentligas bedömningar här i Sverige. 

 

De flesta informanter hade någon gång varit i kontakt med sjukvården i Sverige för fysiska 

åkommor, dessa besök hade de en positiv uppfattning om. När det gällde den psykiska hälsan 

var det däremot inte så nöjda med den hjälp de fått. Detta kan möjligtvis förklaras med det 

som Miller et. al (2006) beskriver i sin studie nämligen att psykisk sjukdom inte bara beror på 

något patologiskt hos människan utan även kan bero på det som vissa människor uppfattar 

som häxkrafter. Om den asylsökande tror att den mår dåligt psykiskt för att den har blivit 

drabbad av en häxkraft så är kanske inte den naturliga boten för detta att söka vård. Kanske 

behövs det helt andra kunskaper än vad den svenska sjukvården kan erbjuda. Enligt 

O´Mahony & Donnelly (2007) upplevde många kvinnor en skam när de talade med personer 

utanför familjen om sitt själsliga välbefinnande. Sjukvårdspersonal bör vara medvetna om att 

psykisk ohälsa kan upplevas och uttryckas olika beroende på vilken kulturell bakgrund 

personen i fråga kommer ifrån. De flesta av informanterna i aktuell studie hade avstått från att 

söka vård för sin psykiska ohälsa. Förenligt med ovan nämnd studie sökte sig informanterna i 

aktuell studie till närstående eller Gud istället för till sjukvården när de mådde dåligt psykiskt. 

   

Copingstrategier de asylsökande använder för att bemästra upplevda svårigheter 

Eftersom de asylsökande stöter på många svårigheter och eftersom sjukvårdens resurser inte 

alltid räcker till, måste de använda sig av sina egna copingstrategier. Leininger (2006) skriver 

att kulturer världen över kan vara både väldigt lika och olika på samma gång. Gemensamt för 

alla kulturer är viljan att ha en god hälsa, detta mål uppnås på olika sätt beroende vilken kultur 

personen i fråga kommer ifrån.  
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Av resultatet framkom att den mest användbara copingstrategin var att skaffa sig en vardag. 

Med vardag menas att de exempelvis försökte skapa rutiner vad gäller måltider, motion och 

sömn. Genom att skapa rutiner under dagen fick de tiden att gå snabbare och rutinerna 

fungerade som en slags trygghet i en annars så oviss vardag. Som ovan har diskuterats skulle 

någon form av meningsfull sysselsättning vara av vikt för att hjälpa de asylsökande att skapa 

rutiner på vardagen. Bönen framkom också som viktig för att få ordning på dygnets timmar. 

Även det är diskuterat ovan och är ännu en anledning till att inrätta speciella bönerum. 

 

En annan copingstrategi som samtliga tog upp var vikten av sömn. Något som dock förvånade 

författarna var att ingen av informanterna delgav att de hade haft sömnsvårigheter, de påtalade 

dock vikten av att sova för att orka med pressen de levde under. Det är oklart om 

informanterna i denna studie är unika på detta sätt eller om det går att generalisera detta till 

alla asylsökande. Författarnas erfarenhet säger dock att sömnproblem många gånger är ett 

vanligt problem inom gruppen asylsökande.  

 

Att kunna anpassa sig till den nya situationen det innebär att leva som asylsökande verkade 

vara en förutsättning för att kunna må bra när de bodde med människor från olika kulturer. 

Författarna tänker att just förmågan att kunna anpassa sig var nyckeln till en god psykisk 

hälsa. Detta kallade Lazaurus & Folkmann (1984)  för problemfokuserad coping. Det är 

viktigt att kunna se andra lösningar och att ändra sitt beteende för att besegra problem i svåra 

situationer.  

 

 Som asylsökande kan du inte påverka själva asylprocessen, men du kan påverka din 

inställning till den och därmed din anpassning. En god anpassningsförmåga är starkt kopplat 

till förmågan att kunna tänka positivt eller förtränga den situation som råder. Detta kallade 

Lazaurus & Folkmann (1984) istället för känslomässig coping. Att tänka på möjligheterna och 

förtränga svårigheterna löser inte problemet men det förändrar den asylsökandes inställning 

till det. En människa kan inte styra sina känslor men hon kan styra sina tankar och därmed 

indirekt påverka sina känslor. Då känslorna var det som informanterna många gånger hade 

svårt att hantera under asylperioden var förmågan att förtränga och tänka positivt ett värdefullt 

verktyg under processen.  

Att söka stöd och hjälp utifrån var också en välfungerande copingstrategi. Flera informanter 

berättade om sina samtal antingen med vänner eller med gud. Detta skriver även Antonowsky 

(1979), det är kulturen som avgör vem det är man talar med om sina problem. Vissa vänder 
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sig till en vän medan andra tycker bättre om att tala med gud. Detta fynd visar att det inte 

alltid måste vara en professionell person som lyssnar. Det verkar som om det räcker att tala 

med någon som tar sig tid att lyssna. Även här skulle speciella kontaktpersoner ha en viktig 

uppgift att fylla. Det visar även på att personer som talar samma språk skulle bo med varandra 

i större utsträckning.  Om personer som förstår varandras språk bor tillsammans sker kanske 

djupare samtal om livets svårigheter på ett mer naturligt vis.  

 

Vissa informanter föredrog att tala med gud istället för att tala med medmänniskor. Någon 

deltagare lade helt sitt liv i guds händer. Lazaurus & Folkman (1984) skriver att tron på det 

goda t.ex. gud både kan hjälpa och stjälpa en människa. Många här i väst kan ifrågasätta 

rimligheten att så totalt förlita sig på gud. Säkert är dock detta mer vanligt i mellanöstern. Då 

vi i Sverige lever i ett sekulariserat samhälle är inte gudstron så viktig för oss. Det är dock 

viktigt att beakta att många av dessa människor är djupt troende och att deras tro accepteras 

inom exempelvis sjukvården. För de asylsökande i aktuell studie betydde religionen kontroll 

den fungerade som ett rättesnöre och gav kraft. Ur ett vårdperspektiv menar Leininger (2006) 

att det är viktigt för vårdpersonal att ge omvårdnad som överensstämmer med personens tro 

och värderingar.  

 

Författarnas uppfattning efter att ha träffat informanterna och tagit del av deras historier var 

att de personer som hade flest copingstrategier att välja mellan var de som hade klarat av 

asylprocessen bäst. Resultatet styrker det Antonovsky (1979) skrev, nämligen att det är viktigt 

att ha flera olika copingstrategier att välja bland och förmåga att välja ut den mest lämpliga 

copingstrategin för den aktuella svårigheten.  
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SAMMANFATTNING  
Att komma som asylsökande till Sverige visade sig vara förknippat med många svårigheter. 

Många asylsökande har lämnat sina nära och kära i ett land långt borta. De har fått bryta upp 

med det gamla livet för att försöka skapa sig ett nytt liv i Sverige. De lämnade svårigheterna i 

sitt hemland bakom sig men påträffade snart nya i Sverige. Studien visade att den största 

svårigheten var att inte ha något att göra. Bristen på sysselsättning resulterade i att tiden gick 

sakta och att de fick många tillfällen att tänka mycket på sin svåra situation. De asylsökande 

hade även svårt att förstå det svenska språket och göra sig själva förstådda. Det tyckte att mer 

information i samhället skulle vara på engelska och ifrågasatte varför svenska myndigheter 

och sjukvården envisades med att skicka information på svenska när de ändå inte förstod ett 

ord av det som stod skrivet. För att bemästra svårigheterna de påträffade under asylprocessen 

använde de asylsökande sig av olika copingstrategier. I aktuell studie framkom det att den 

mest användbara copingstrategin var att på olika vis försöka skapa sig vardagsrutiner. Andra 

copingstrategier var bland annat att motionera, tänka positiva tankar och söka stöd och hjälp 

hos exempelvis vänner eller Gud. Resultatet i studien pekar på att det borde göras mer från 

samhället sida för att ge de asylsökande en meningsfull sysselsättning, mer information borde 

även vara på engelska. Den svenska sjukvården kan här föregå med ett gott exempel genom 

att börja skicka ut brev och kallelse på både engelska och svenska. Det viktigaste enligt 

författarna till aktuell studie är dock att asylprocessen inte tar mer än max tre månader. Detta 

för att minimera svårigheterna för dem som söker asyl. 

 

Studiens resultat tillför kunskap om: 

 Vilka svårigheter de asylsökande påträffar under asylprocessen. 

 Vilka copingstrategier de asylsökande använder under asylprocessen 

 Att de asylsökande hade svårt att förstå det svenska vårdsystemet samt hur de skulle 

gå till väga när de skulle söka vård.  

 Vikten av att ett asylärende av humanitära skäl ska ta max tre månader. På så vis 

minskar tiden i ovisshet och de som behöver får full tillgång till svensk sjukvård.  
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KLINISK IMPLIKATION 
Det kommer idag många asylsökande till Sverige. Att vara asylsökande i ett nytt land med 

nytt språk och främmande kultur kan innebära många svårigheter. För att kunna ge bästa 

möjliga vård är det viktigt för sjukvården att veta vilka svårigheter dessa människor har i sin 

vardag eftersom de asylsökandes svårigheter inte alltid liknar de som infödda svenskar 

upplever. Aktuell studie tillför ny viktig kunskap om vilka dessa svårigheter är och beskriver 

vilka copingstrategier som fungerat bäst för de asylsökande.  

 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
I aktuell studie deltog personer från mellanöstern. För att utveckla kunskapen inom området 

är det viktigt att göra framtida studier där människor från andra kulturer inkluderas. Hur hade 

resultatet sett ut om t.ex. enbart somalier hade deltagit? Skillnader mellan könen vad gäller 

coping var inte i fokus i föreliggande studie. En studie som undersöker denna eventuella 

skillnad skulle kunna ge värdefull kunskap för den svenska sjukvården. En kvalitativ intervju 

studie som belyser distriktsköterskors erfarenheter av att vårda asylsökande skulle även det 

kunna bidra med viktig kunskap ur ett vårdande perspektiv. 
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Hej!  

Vi heter Sanna och Camilla och vi läser distriktssköterskeprogrammet vid 

Linnéuniversitet. Som en del av vår utbildning skriver vi en magisteruppsats. 

Vi har valt att rikta in oss på asylsökandes psykiska hälsa under 

migrationsprocessen. Att komma som asylsökande till Sverige kan upplevas 

olika. Vi vill fråga dig vad du själva har gjort för att må så bra som möjligt 

under denna period i ditt liv. Vi vill veta vad sjukvården och det svenska 

samhället har gjort för att hjälpa dig att må bra.  

Vi undrar nu om du vill ställa upp på en intervju och svara på lite frågor 

angående detta. Vi skulle vilja tala med dig ca 40-60 minuter på ett passande 

ställe i närheten av där du bor. Samtalet kommer att spelas in på band. 

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som dra er ur. Ingen kommer att få 

reda på vad just du har sagt, inga namn kommer att nämnas i studien. Vill du 

kan du när vi är färdiga med studien få läsa resultatet.  

Har ni några funderingar så får ni gärna kontakta oss  

Camilla Sand                                   Sanna Waldemar  

Handledare är Kerstin Wikby  

Lektor, Linnéuniversitetet 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och godkänner härmed att 

deltaga i den. 

Ort och datum:__________________________________________________ 

Underskrift:_____________________________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

Hello  

Our names are Sanna and Camilla, and we are studying to become district 

nurses at Linnéuniversitetet. As part of our education, we are writing an 

article. We want to write about asylum seekers and their mental health during 

the migration process. People have different experience when they arrive to 

Sweden. We want to ask you what you have done to make you self feel better, 

and what have the Swedish healthcare done for your mental health during this 

period?  

If you are interested in participating in this interview, we can meet near your 

home and talk. The interview will take 40-60 min and we will record it. 

Participation is voluntary and you can withdraw from the study at any time. 

No one will find out what you have told us in the interview as it is strictly 

confidential, and we will not mention any names. If you want to, we can share 

the result with you when we are done with the study.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Frågeguide  

Vad innebär det för dig att må bra psykiskt?  

What does the term psychological wellbeing mean to you?  

Hur var det att komma till Sverige?  

How was it to come to Sweden?  

Hur hanterade du tiden i Sverige under asylprocessen?  

How did you cope in Sweden during the asylum process?  

Vad gjorde du själv för att må bättre?  

What measures did you take so that you could feel better?  

Vilken av dessa metoder gav dig mest? Vilka var inte lika effektiva?  

Which of these methods were most beneficial for you? And which were not so efficient?  

Vilken hjälp fick du av sjukvården i Sverige för att må så bra psykiskt som möjligt?  

What help and support did you receive from the health care system in Sweden, so that you 

could feel mentally as good as possible? Får inte till det bra med ordet mentally eller 

phsycologically, så det kanske kan utlämnas?  

Berättade någon för dig vad du kunde göra själv för att må bättre? Fick du tips på ”psykisk 

egenvård”?  

Did anyone inform you of what you could do for yourself so that you would feel better? Did 

you get any ideas on how to care for your own psychological wellbeing?  

  



 

 

Bilaga 3 Etisk granskning  

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 

Projekttitel: Om Gud vill –En intervjustudie om asylsökandes upplevda 

svårigheter och copingstrategier 
 

 Projektledare: Camilla Sand och Sanna Valdemar  

 Handledare: Kerstin Wikby  

    Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla personuppgifter som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)? 
  x 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 

eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 

punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  x 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  x 

 

 

        

5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

 

 

 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget 

men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet 

ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

x   

http://www.epn.se/


 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande 

eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

 
8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 

kopplas till fysisk person) är anmält till registeransvarig 

person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   

  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är namngivna 

(prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 

x   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 
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