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ABSTRAKT 

Lindström, A & Werner, H. (2016). Varför Sverige? En intervjustudie om 6 syriska 

flyktingars val av Sverige som asylland och deras förväntningar på Sverige och hur 

dessa uppfyllts. 

Examensarbete i pedagogik. Högskolan i Gävle: Institutionen för pedagogik, psykologi 

och didaktik.  

 

Under de senaste åren har flyktingströmmarna till Sverige nått historiska nivåer. Många 

av de som kommer flyr krigets Syrien. Gruppen av syrier som fått permanenta 

uppehållstillstånd och nu ska skapa sig ett nytt liv i Sverige är stor. Hur ska Sverige 

utnyttja denna grupps kompetens och hur ska flyktingarna själva ta plats i samhället på 

såväl arbetsmarknad men även få social tillhörighet. Detta kan antas bli en 

återkommande fråga i den offentliga debatten. Vi upplever att det finns kunskapsluckor 

om dessa människor och deras tankar om Sverige, hur de trodde att det skulle bli och 

hur det blev. Detta är en intervjustudie där sex syrier har tillfrågats om sina 

förväntningar på och upplevelser av Sverige. Resultatet visar att intervjupersonerna hört 

om Sverige som ett fritt, demokratiskt, jämställt land med generös flyktingpolitik och 

permanenta uppehållstillstånd. Ett land där man kan bli vad man vill bara man kämpar. 

När de summerar hur det blivit efter de första åren konstaterar de att mycket stämmer 

men att det är lång väntan på uppehållstillstånd och yrkesvalideringar, att det dröjer 

innan de får sitt första arbete och att det är svårt att hitta forum där de kan prata svenska. 

Studien kan i framtiden utvecklas till att undersöka hur samma grupp som varit i 

Sverige ytterligare en tid uppfattar sin situation. 
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Sverige. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Lindstrom, A & Werner, H. (2016). Why Sweden? An interview study about the 6 

Syrian refugees the choice of Sweden as a country of asylum, and their expectations in 

Sweden and how they met. 

Degree in Education. Gävle University: School of Education, Psychology and 

Education. 

  

In recent years, the flow of refugees to Sweden reached historic levels. Many of those 

who will flee Syria war. The group of Syrians who have permanent residence and is 

now going to create a new life in Sweden is great. How should Sweden take advantage 

of this group's expertise and how the refugees themselves will have a place in society in 

both the labor market but also socially. This is likely to be a recurring issue in the public 

debate. We feel that there are gaps in knowledge about these people and their ideas 

about Sweden, the way they thought it would be and how it turned out. This is an 

interview where six Syrians were asked about their expectations and experiences of 

Sweden. The results show that the respondents heard about Sweden as a free, 

democratic, egalitarian country with generous refugee policy and permanent residence 

permits. A country where you can be what you want only one struggling. When they 

add up how it has been for the first few years, they acknowledge that this is true but it is 

a long wait for a residence permit and yrkesvalideringar, it will take time before they get 

their first job and that it is difficult to find a forum where they can speak Swedish. The 

study can be developed in the future to investigate how the same group that has been in 

Sweden for some more time then understand their situation and if it changed. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Refugees, Syria, expectations, destination state, the push and pull factors, 
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1.Inledning 

 

 

 

Idag lever vi i ett Sverige där nyhetsuppläsarna dagligen rapporterar om migration, 

flyktingströmmar och asylsökande. Statistik från Migrationsverket visar historiskt höga 

antal asylsökande och flyktingar.  (Se bild 1). Väpnade konflikter runt om i världen har 

skapat väldiga migrationsströmmar. Antalet människor som idag globalt räknas som 

flyktingar eller lever under flyktingliknande villkor uppgår till drygt 60 miljoner. Av 

dessa är 4 miljoner på flykt utanför Syrien och 8 miljoner inom landet. Dessa siffror är 

osäkra och att betrakta som tillfälliga. Från april 2011 till sep 2015 sökte 500 000 

personer asyl i Europa (UNHCR 2015). Tyskland tog 2014 emot flest asylsökande 

syrier, följt av Sverige. Sverige var 2014 det land som tog emot flest flyktingar fördelat 

på befolkningens storlek. (Migrationsinfo.se). Asylansökningarna är många och den 

största delen av dem kommer från människor som flytt kriget i Syrien, ett land som en 

gång var ett av mellanösterns mest tätbefolkade länder och nu till stora delar är 

sönderbombat och med många icke fungerande samhällsfunktioner. Många människor 

flyr kriget och våldet och söker ett nytt land för sig och sina familjer. En stor del 

hamnar i grannländerna Turkiet, Jordanien och Libanon.  Andra kommer till Europa, 

främst Tyskland och Sverige. Bland Sveriges ca 10 miljoner innevånare utgör 

människor födda utanför Europa en allt större andel. Frågor som hur vi utnyttjar dessa 

människors kunskap på bästa sätt, på arbetsmarknad och samhällsnytta, hur vi får dem 

att känna sig delaktiga i sitt nya hemland, är ständigt återkommande i samhällsdebatten. 

Begreppet integration har aldrig varit så flitigt använt i massmedia som nu. Då 

författarna har erfarenhet av arbete med flyktingar och har upplevt att frustrationen är 

stor hos vissa bland flyktingarna trots att de fått uppehållstillstånd och bosättning 

väcktes idéen att göra denna studie. Vad beror denna frustration på?  Finns ett glapp 

mellan förväntningar och hur Sverige verkligen fungerar? Vad känner dessa människor 

till och vilka förväntningar har de på landet i norr, är det förväntningarna som driver 

dem hela vägen genom Europa för att komma till Sverige. Vilken roll spelar dessa 

”Varje uppbrott är ett minne, varje flykt en sorg men så länge 

hoppet består så handlar det alltid om en bättre framtid”  

Emma Jörum (2015) 
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förväntningar? Vad betyder förväntningarna? Det är frågor som vi var nyfikna på och då 

det endast finns lite skrivet om just flyktingars val av destinationsstat och deras 

förväntningar bestämde vi oss för att undersöka frågorna i vårt examensarbete.  

 

 

Bild 1 

        

 

 

 

 

 

Källa: Migrationsverket 2016 

 

1.1 Migration/flyktingar/förväntningar ur ett historiskt perspektiv 

Migration och flyktingmottagande i Sverige är inget nytt och har sett olika ut under 

åren. Under krisåren 1800-1930 emigrerade 1,3 miljoner svenskar till det förlovade 

landet USA för att skapa ett bättre liv. Krisåren i Sverige gjorde att många emigranter 

flydde från fattigdomen, Clemensson, Andersson (1996).  

Under andra världskriget evakuerades så många som 70 000 barn från krigets Finland 

till Sverige, många blev kvar och växte upp i Sverige.  

Efter andra världskriget behövde Sverige arbetskraft och arbetarna kom främst från 

Italien, Grekland, forna Jugoslavien och Turkiet. I dessa länder var det brist på arbete 

och människorna kom med förväntningar om ett bättre liv i Sverige.  

Skälen till flykten skiljer sig beroende på om orsaken är arbetsbrist eller krig men dessa 

förväntningar på ett bättre liv sammanför arbetskraftsinvandrarna och flyktingar. 

Sverige har sedan 1930, utom under två år på 70-talet, alltid haft en större årlig in- än 

utvandring, (Migrationsverket 2016). 
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1.2 Avgränsningar 

Studien avser att belysa några flyktingars förväntningar på Sverige och deras val av 

asylland utifrån deras eget perspektiv. För att kunna uppfylla studiens syfte och besvara 

frågor gjordes vissa avgränsningar. Det finns mycket att förstå och läsa i flyktingfrågan, 

eftersom kriget i Syrien är komplicerat med olika trosinriktningar, falanger, ledare och 

dess olika sympatisörer och motsättningar. Detta är inget vi tar upp och förklarar 

djupare i uppsatsen. Vi skriver heller inte om flyktingarnas vägar till Sverige, om de 

varit legala och illegala.  Dessa frågor ligger utanför ramarna för vår uppsats men är 

intressanta om man vill fördjupa sig i och förstå komplexiteten i Syrienkriget och den 

uppkomna flyktingkrisen.   

 

 

1.3 Flyktingar/asylsökande 

 

Enligt FN:s och svensk lags definition av en flykting är det en person som lämnat sitt 

hemland för att slippa undan förföljelse på grund av  religion, kön, etnicitet, sexuell 

läggning eller politiska åsikter. (Migrationsinfo 2016). 

En asylsökande är en person som söker ett uppehållstillstånd här och åberopar 

förföljelse med hänvisning till Genevekonventionens kriterier. En flykting är en person 

som blivit beviljad ett uppehållstillstånd som sådan i Sverige. I enlighet med reglerna 

för det svenska mottagandet samlas samtliga personer som fått ett uppehållstillstånd 

efter en asylansökan, som blivit erkänd som flykting, övrig skyddsbehövande eller fått 

stanna av humanitära skäl, under en och samma kategori och det görs inte någon 

skillnad mellan de rättigheter som de åtnjuter i mottagandet. (SFS 1990:927) 

 

2. Bakgrund 

Migrationsverket ansvarar för att pröva ansökningar om asyl och att ordna ekonomiskt 

stöd och boende under asylprövningstiden. När den nyanlände fått uppehållstillstånd går 

ansvaret för boende och etablering över till Arbetsförmedlingen där flyktingar med 

skyddsbehov får delta i det tvååriga Etableringsprogrammet med möjlighet att läsa 

svenska och få validera sina betyg/kunskaper. 
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Flyktingar från Syrien är unika i asylpolicysammanhang eftersom de garanteras 

permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta sedan 2 september 2013 då Sverige och 

Migrationsverket ändrade villkoren för uppehållstillstånden för människor från Syrien.  

(Personer som misstänks för krigsbrott eller inblandning i terrorism är undantagna, 

dessa får istället tillfälliga uppehållstillstånd för syriska medborgare på dessa grunder, 

(www.migrationsverket.se). Sveriges generösare linje blev en stor nyhet världen över, 

inte minst i Mellanösterns massmedier. Detta tar Niklas Orrenius upp i sin bok 

"Drömmen om Sverige". Orrenius (2014). Problemet för många flyktingar är 

fortfarande att kunna ta sig till Europa och Sverige eftersom ansökningen måste göras 

inifrån landet.  

 

2.1 Push och Pull modellen  

Professor Ewerett Lee har utvecklat en modell, se bild nedan, som förklarar varför 

människor flyttar från ett område till ett annat och den kallas Push and Pull modellen som 

redan år 1966 publicerades i en artikel i tidskriften A Theory of Migration, där hans teorier 

om migration visas i två cirklar där den ena cirkeln står för det nuvarande hemlandet/orten 

och den andra förklarar det nya hemlandet/orten. 

 

 

                   

                 

 

  

    Källa: Baserat på Lee (1966) 

 

Cirklarna består av plustecken och minustecken. Plustecknen står för saker som 

personer anser är positiva och minustecknen står för de negativa faktorerna. Något som 

uppstår mellan cirklarna var något som Lee förklarade som ”mellanliggande” 

svårigheter och hinder. Några av dessa kan vara hur man ekonomiskt kan finansiera 

            Ursprung                      Mellanliggande orsak               Destination 

http://www.migrationsverket.se/
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resan eftersom avståndet kan vara stort eller den psykiska påfrestningen som kan 

uppkomma genom att skiljas från familj och vänner. 

 Denna Push and Pull modell är fortfarande aktuell. När man tittar närmare på tidigare 

forskning så visar en intervjustudie från Norge (2009) ), Why Norway? Understanding 

Asylum Destinations på vissa Pullfaktorer som är betydande orsaker till att människor 

flyr till ett specifikt land, det är där förväntningarna kommer in. Det kan vara 

exempelvis att det är fred i det land som man söker asyl i och att det råder demokrati 

och yttrandefrihet samt att det finns möjlighet till att kunna försörja sig och ge barnen 

en trygg skolgång. Dessa är de väsentligaste faktorerna som gör att människor  som flyr 

sitt land kan känna förhoppning om ett nytt liv.  

Push faktorerna är de faktorer som är bidragande orsaker till att människor flyr från sina 

länder. I en rapport från Delmi, Delegationen för Migrationsstudier (2013) som bygger 

på intervjuer så beskriver många intervjuade vad som var de största orsakerna till att 

lämna sitt land och varför de måste fly. De menar att det inte finns något val för många 

att stanna kvar i sitt hemland.  Att leva i ett krigsdrabbat land innebär en ständig fruktan 

för sina och anhörigas liv. De vill fly undan den stressen och hitta en bättre tillvaro i ett 

annat land. Den ständiga rädslan för att inte överleva.  Detta är några av de Pushfaktorer 

som är de väsentligaste när det gäller människor som flyr från ett krigsdrabbat land. 

 

2.2 En asylsökandes valmöjligheter  

Det är inte alltid självklart att alla som flyr från sitt land har så stora valmöjligheter även 

om den ”destinationsstat”  som flyktingen vill söka asyl i har många pullfaktorer. 

Brekke & Aarset (2009) hävdar att ekonomiska resurser spelar stor roll när det gäller att 

söka asyl i ett annat land.  Faktorer som kan minska människors valmöjligheter kan vara 

ålder och kön, om man har familj och barn och på hur kort tid man måste lämna sitt 

hem. Hur stor valfriheten ser ut är mycket varierande från individ till individ och kan 

alltid förändras över tid (Jörum 2015). 

 

2.3 Vilken föreställning finns av Sverige? 

Vilken bild den asylsökande har av ett land är en stor pullfaktor som kan spela in när 

man söker sig till ett land. Jörum (2015) beskriver att hennes informanter 

sammanfattningsvis hade en ganska tydlig bild av Sverige som ett demokratiskt och fritt 
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land. Ett land där de mänskliga rättigheterna är viktiga och där det råder god ekonomi 

och att utbildningsmöjligheterna är många. Bilderna kommer från sociala medier där 

Sverige målas upp som ett land med stor materiell bekvämlighet. Brekke & Aarset 

(2009) menar att rykten kan spridas genom olika nätverk som t.ex  media, familj och 

vänner i destinationsstaten. Ofta framställs destinationsstaten som något väldigt 

glamoröst och ger därmed asylsökande en missvisande bild av landet. Det kan då vara 

svårt att skilja på verkligheten och bilden som målas upp i sociala medier. Bilden av 

Sverige varierar mycket (Jörum 2015).  

 

3. Tidigare forskning 

Eftersom vår uppsats beskriver flyktingars förväntningar på Sverige är det viktigt att 

klargöra hur begreppet definierats av tidigare forskning och vad vi menar. Nedan 

presenteras dessa begrepp. 

3.1 Förväntningar 

Förväntningar är de bilder om framtiden vi målar upp inom oss. Forskning visar att 

förväntningar som vi bygger upp har väldigt betydande effekt på oss människor, vi ser 

och skapar bilder av hur det ska bli i vårt inre och vi ser framför oss hur framtiden ska 

bli Winter (1994). 

Det finns en del företeelser som kan locka fram förväntningar hos oss människor: 

 

 Att vi blivit lovad någonting och att det på något sätt uppfylls. 

 När det finns en anledning till något, att det finns en effekt och verkan av det. 

 Det finns en förställning/uppfattning om någonting och att vi kan se ett samband 

mellan det och det som vi föreställt oss. Winter (1994). 

 

 I Winters avhandling från 1994 om förväntningar och kognitionsforskning pekar  

författaren på några framträdande områden gällande begreppet. Dessa är att 

förväntningar är betydelsefulla för människor men att det inte alltid är bra att ha för 

många förväntningar. Winter vill påvisa att det finns många vetenskapliga uppfattningar 

som kan ha samband med förväntningar, han har skapat en modell för hur man kan 

koppla förväntningar med andra system i vårt tankemönster och förklarar vilka punkter 

som är aktuella när man analyserar förväntningar. Modellen gestaltar hur förväntningar, 
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perceptioner, handlingar och motivation/emotioner hänger ihop. Med vår perception (P), 

tas intryck in, vissa av dessa intryck leder direkt (reflex) till handlingar (H). Alla andra 

intryck som inte är reflexer interagerar med förväntningar (F), med ett samspel av 

motivation/emotion (M) innan det resulterar i en handling. Vidare kommer 

motivationen (M) att ändras till följd av de förväntningar (F) som skapas. 

 

 

Figur 1. En modell för förväntningar: Motivation/emotion, Perception, Förväntningar, 

Handlingar.  

 

 

3.2 Flyktingars förväntningar 

 

Tidigare forskning om flyktingars anpassning till det nya hemlandet visar att positiva 

förväntningar om det nya hemlandet är förknippade med bättre utfall och anpassning 

(Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. 2001).  Däremot kan det ofta förekomma en 

obalans mellan det flyktingen förväntar sig och det som är verklighet. Om 

förväntningarna inte överträffas eller uppnås kan det leda till ett stort psykologiskt 

missnöje bland flyktingarna menar Ward (2001) vidare och enligt Tartakovsky (2009) 

kan psykiska problem vara ett tecken på postmigration i stället för trauma från 

invandring. 

Varför förväntningar uppstår beror till stor del på sociala medier menar Dekker & 

Engbersen (2014) och det är denna missvisande bild som kan medföra besvikelse när 

flyktingen kommer till sitt nya hemland. Förväntningarna och verkligheten stämde inte 

överens. 
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I en artikel från USA (2005), Child welfare League of America identifieras de olika 

problem som flyktingar kan möta och problem som kan uppstå i samband med att de 

kommer till ett nytt hemland. Författarna har främst specificerat sig på psykosociala och 

socioekonomiska problem som oftast är det som är de mest utmärkande när det gäller 

migration. De menar vidare att familjära roller och hur ansvaret fördelas är något som 

ofta utmanas och förvärras av sociokulturella skillnader och realistiska och orealistiska 

förväntningar. Vidare menar författarna att det kan uppstå en kulturchock för flyktingar 

som kommer till ett nytt hemland. Att komma till en helt ny miljö som innebär att språk, 

sociala strukturer, normer, förväntningar och värderingar skiljer sig avsevärt från det 

land och kultur som flyktingen kommer ifrån. Normer och förväntningar står ofta i 

konflikt med varandra, Potocky-Tripodi, (2002). Således måste flyktingars 

förväntningar utvärderas för att säkerställa hur realistiska de är och baseras på resurser, 

vilja till anpassning och möjligheter som finns, Breeke & Aarset, (2009) 

Varifrån idealiserade rykten kommer ifrån när det gäller val av asylland och hur dessa 

kan uppstå som kan medföra att människor får stora förväntningar som i detta fall 

flyktingar kan vara media, vänner och anhöriga som redan har bosatt sig där, andra 

migranter eller smugglare som målar upp en förskönad bild av ett land som inte är 

verklighetsförankrad. menar att sociala medier idag har en stor betydelse till detta och 

att det kan bli missvisande på många sätt. 

 

3.3 Asylsökandes val av destination 

 

Forskning har tidigare gjorts som fokuserar på asylsökandes val av destinationsstat. 

Enligt Jörum 2015 som hänvisar till Aarset & Brekke 2009, Crawley 2010, Middleton 

2005)  kan man likna asylsökandes valmöjligheter vid ett kontinuum. På detta 

kontinuums ytterkant finns situationer där man inte har något val alls. Ofta med kort 

varsel måste man fly och hamna i säkerhet på första möjliga plats, ofta i närområdet. På 

den andra extremen finns det helt fria valet, vilket inte förekommer i praktiken. Valen 

begränsas av många faktorer: till exempel vilka resurser man har i form av både pengar 

och nätverk, med hur kort varsel man lämnar sina hem, ålder, kön, om man är gift och 

/eller har barn, vilka destinationer smugglare kan erbjuda och vilka olika gränskontroller 

som måste passeras (Böcker & Havinga 1999, Day & White 2002). 

Även om en stat har många pull-faktorer, innebär inte detta att den asylsökande kan ta 

sig dit. Likaså är det möjligt för en person att söka asyl i en stat med en rad pull-faktorer 
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utan att själv ha gjort valet. Att tala om valen av destinationsstat som fria val är alltså 

missvisande. Valfrihetens grad kan variera mellan individ som över tid.  (Jörum 2015). 

 

4. Problemformulering 

Vi vill i detta arbete belysa hur flyktingarna själva upplever sina erfarenheter om hur det 

var att fly till Sverige. Hade de nån tydlig bild av Sverige innan de kommit hit eller 

flydde de den långa vägen utan att veta något om landet? Vad är det främsta skälet till 

att det blev just Sverige? Finns det överhuvudtaget något skäl eller är de i sin utsatthet 

hänvisade till det slumpmässiga? Nyfikenheten till att skriva om just detta väcktes av 

egna erfarenheter av arbete med flyktingar där det aldrig funnits tid eller varit rätt forum 

för dessa frågor. Därigenom kändes det betydelsefullt att fördjupa sig mer i ämnet för 

att få en större förståelse och ge en inblick i flyktingars egna upplevelser om sina val 

och förväntningar på Sverige. 

  

5. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva 6 syriska flyktingars val av Sverige som asylland, 

deras förväntningar och hur dessa uppfyllts. 

 

6. Metod 

I detta avsnitt vill vi förklara vad vi har använt oss av för metod för att genomföra vår 

studie och vilket urval och urvalsgrupp som varit vårt fokus. Hur intervjuerna gått till 

och vilka tekniska hjälpmedel som använts. 

6.1  Metod 

Vi har valt en kvalitativ ansats med deskriptiv design.  I en kvalitativ ansats är man 

intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne 2011). En deskriptiv design är 

lämplig då syftet är att beskriva människors känslor, åsikter och upplevelser (Polit & 

Beck 2012). Dessa frågor är framförallt människors upplevelser av olika saker eller 

deras syn på verkligheten.  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få svar på våra frågeställningar. Med 

semistrukturerade menar vi att vi använt en lista över specifika teman som ska täckas 

under intervju. Intervjupersonen har stor möjlighet att svara fritt och frågor utanför 
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intervjumallen kan också ställas. Metoden innebär att strukturen på intervjun är flexibel. 

Genom de semistrukturerade intervjuerna så har våra intervjupersoner fått möjlighet att 

besvara våra frågor på de sätt de själva har känt varit bra (May 2001).Vi vill med denna 

uppsats ta reda på människors upplevda förväntningar på och tankar om Sverige och har 

ställt öppna frågor med frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Syftet med 

intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet och man vill därför att personen 

berättar så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. (Ahrne 2011).  

 

6.2  Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Kriterierna för urvalet var flyktingar från Syrien som kommit till Sverige och ansökt om 

asyl och fått uppehållstillståndet därefter. Vi har valt Syrien därför att det är den största 

gruppen asylsökande i Sverige och Migrationsverkets prognos visar fortsatt höga antal 

asylsökande syrier. Samtliga intervjupersoner ingår i Arbetsförmedlingens program 

Etableringsreformen där denna grupp flyktingar skrivs in då de fått sitt 

uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade, dvs lämnat Migrationsverkets boende 

och tillhör en kommun. Kontakt togs med sektionscheferna för Arbetsförmedlingen på 

två sydsvenska kontor och arbetet med uppsatsen samt syfte presenterades. Klartecken 

för intervjuer gavs och handläggare från de två kontoren valde slumpmässigt ut personer 

i programmet bland de som behärskade språket för att underlätta intervjuer för att få en 

naturligare intervjusituation och inte behöva förlita oss på arabisk kontakttolk. Vår 

bedömning är att språket inte varit något hinder utom i ett fall där tolk var nödvändig.  

Handläggarna ombads att vid urvalet tänka på att inte bara välja de som hade positiva 

erfarenheter utan även de som inte var nöjda med hur deras förväntningar på Sverige 

uppfyllts. 

Förfrågan utgick till intervjupersonerna via mail och samtliga ville gärna vara med i 

undersökningen.   

Urvalsgruppen bestod av sex personer, samtliga är män födda mellan 1987 och 1994, 

alltså i åldern 22 till 29 år. De kommer ursprungligen kring städerna eller områdena 

kring Damaskus, Aleppo och Idlib. En av intervjupersonerna har bott i camp för 

palestinier. Tre personer har universitetsutbildning och tre har gymnasieutbildning från 

hemlandet Syrien. Av de med akademisk utbildning är en utbildad tandläkare i Egypten, 

en är ekonom och en tredje har ingenjörsexamen.  Alla informanter är män och relativt 
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högutbildade med lägst gymnasieutbildning. Detta är enligt Arbetsförmedlingens 

statistik över dem inskriva i etableringsprogrammet representativt för gruppen. 

Vi konstaterar att samtliga intervjupersoner har flytt Syrien och fått uppehållstillstånd 

med flyktingstatus i Sverige.  Fyra av intervjupersonerna är ensamstående män och två 

är gifta med barn. 

De sex intervjuerna genomfördes 4 och 5 februari 2016 i två städer i södra Sverige. 

Samtliga hade då varit i Sverige mellan ett och ett halvt år till två och ett halvt år. 

Intervjuerna gjordes i samtalsrum som upplåtits av Arbetsförmedlingen. Varje intervju 

tog 20-60 minuter. Tolk användes under en av intervjuerna.  

 

6.3  Intervju/att intervjua invandrare/tekniskt hjälpmedel 

Människor som lämnat sina hemländer på grund av förtryck och förföljelse är ofta 

mycket försiktiga med vad de säger (Forsemalm 2009). De kan känna rädsla och oro för 

att uttrycka sig opassande. Denna rädsla kan vara svår att övervinna även om man 

kommit till trygga och demokratiska länder då den finns kvar i det undermedvetna. 

Därmed kan man bli osäker inför personer som representerar myndigheter eller 

institutioner därför att man blivit utsatt för obehag av motsvarande myndigheter i 

hemlandet. En annan anledning till detta skulle kunna vara att vägen till Sverige varit 

svår, olaglig och att man inte vill prata om detta (ibid).  

I en del av intervjuerna var det inte helt lätt att få svar på vissa frågor. I en av 

intervjuerna ville intervjupersonen ha garanti för att hans namn eller bostadsort inte 

skulle finnas med i slutarbetet. Efter denna försäkran tog intervjun en annan riktning 

och blev mycket informativ. Det tekniska hjälpmedel som användes under intervjuerna 

var diktafon. Anteckningsblock och penna fanns tillgängligt för att intervjuaren skulle 

kunna notera, förtydliga och använda om någon inte ville bli inspelad. Att kunna spela 

in intervjupersonernas svar via diktafon bedömde vi som en förutsättning för att kunna 

dokumentera de ibland långa svar som gavs. Alternativet att skriva ner svaren direkt på 

dator hade krävt en erfaren person som kunde ägna sig helt åt skriftlig dokumentation. 

Detta gick inte att praktiskt genomföra då ingen sådan person fanns att tillgå varvid 

diktafon som tekniskt hjälpmedel valdes.  
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6.4  Genomförande och sammanställning 

Den av författarna som bor geografiskt nära de städer där intervjuerna utfördes 

ansvarade och genomförde intervjuerna som sedan transkriberades av båda författarna.  

Utrustning var diktafon och intervjuerna överfördes till dator, transkriberades och 

skrevs ut ordagrant. Transkriberingen gav oss möjlighet att återge en mer precis 

beskrivning av intervjuerna och har även bidragit till att informationen i studien inte 

förvrängts, (Yin 2007). Innan intervjuerna fick respondenterna läsa missiv (bilaga 1) 

med information om etiska ställningstaganden och villkor. De fick veta att de kunde 

avbryta om de så önskade och att de efteråt kunde komplettera informationen. En 

möjlighet som ingen utnyttjade. Intervjuerna inleddes med några frågor om civilstånd 

och bakgrund. Detta för att få en bild av personen och ett sätt att mjukstarta intervjun. 

Fyra huvudfrågor ställdes och utifrån svaren kompletterades frågorna med följdfrågor.  

 

Frågorna var: 

 Vad tänkte de intervjuade om Sverige innan de kom hit? 

 Varför sökte de intervjuade asyl i just Sverige? 

 Har de intervjuades förväntningar på Sverige uppfyllts? 

 Hur de intervjuade tror att deras liv ser ut om fem år? 

 

6.5  Analys av datainsamling 

För att få överblick, öka förståelsen för texten, få en helhetsuppfattning av intervjuerna 

och kunna komma vidare med textmassan läste vi igenom det transkriberade materialet  

flera gånger och sen tematiseras data genom att markera med olika färger kopplade till 

ett kodschema där var och en av färgerna representerade en frågeställning. Detta gjorde 

de olika teman tydligt överskådliga under genomförandet av analysen.  

 

7. Etiska aspekter 

Att göra en studie och intervjua människor kräver att man förstår de forskningsetiska 

principerna. När vi forskar eller gör en studie inom något bestämt ämne så finns det 

vissa krav och riktlinjer som måste följas för att individerna som deltar kan känna sig 

trygga och säkra och att vi som intervjuar kan ge ett fullgott skydd till deras privata sfär 

och integritet. Det finns krav gällande detta som vi i vårt arbete utgått ifrån som 
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(Vetenskapsrådet 2002) förklarar gällande forskningsetiska principer. Det första kravet 

är informationskravet där den som forskar alltid måste informera alla som berörs av 

forskningen på något sätt och om syftet med arbetet som skall utföras. Informationen 

skall vara så detaljerad och tydlig så möjlig så att deltagaren förstår innebörden till 

varför den skall medverka och införstådd i alla delar så att den inte påverkas på något 

sätt i villigheten att delta. Innan intervjuerna med samtliga deltagare gav vi dem tidigare 

nämnda informationsbrev/missiv för att förklara vårt syfte till att vi ville träffa dem för 

ett personligt möte och att intervjuerna skulle spelas in på band. I samtyckekravet ska 

man se till att de inblandade i forskningen samtycker till det som skall hända och i vårt 

fall så tackade våra intervjupersoner ja till att medverka samtidigt som de fick 

information om att medverkan är frivillig och att det närsomhelst är möjligt att kunna 

avbryta sin medverkan utan att det ska bli svårt eller krångligt för dem och utan 

konsekvenser. För att uppfylla det tredje kravet, konfidentialitetskravet som innebär att 

skydda intervjupersonernas identitet och hålla dem så anonyma så möjligt är det viktigt 

att  förvara personuppgifter på ett ställe där inga obehöriga kan få tillgång till dem. 

Konfidentialitetskravet ska skydda personer som deltar i en undersökning eller blir 

intervjuade från att bli kränkta, de ska istället känna sig trygga med att delta i den 

undersökning som de blivit tillfrågade om. Därför valde vi att upplysa 

intervjupersonerna om att intervjumaterialet helt kommer att behandlas konfidentiellt av 

oss och vår handledare. Vidare försäkrade vi dem att inga namn eller andra data ska 

kunna identifieras i arbetet så att det blir omöjligt för läsaren att kunna identifiera dem. 

Det sista kravet, (Vetenskapsrådet 2002) är nyttjandekravet som innebär att alla 

uppgifter som vi fick fram genom intervjuerna bara får användas till forskningsändamål 

och inte i något annat kommersiellt eller icke vetenskapligt ändamål. 

Intervjupersonernas utsagor ska behandlas med respekt, utan att under- eller övertolkas 

utan då vi i denna uppsats valt en deskriptiv design försöker beskriva det de berättar om. 

 

 

7.1  Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabiliteten innebär tillförlitlighet och att mätningarna är korrekt utförda (Thurén 

2006). Vi använde i vår studie vid varje intervjutillfälle samma intervjumall. Detta för 

att intervjuerna skall kunna jämföras och analyseras vid sammanställningen. Enligt 

Thurén betyder validitet att studien har undersökt det som verkligen ska mätas och 

ingenting annat. Det är komplicerat att undersöka människors upplevelser eftersom vi 
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aldrig kan försäkra oss om att det är informantens egna upplevelser och att de tolkar 

frågan som vi förväntar oss. En annan faktor är de eventuella reliabilitetsproblem som 

kan uppstå i intervjusituationer med flyktingar som riskerar något och ibland har 

anledning att betona vissa saker mer än andra och utelämna fakta. 

 (Brekke & Aarset 2009).  Samtliga personer i denna studie har erhållit permanent 

uppehållstillstånd vilket reducerar denna risk.  

 

8. Resultat/analys 
 

Vårt syfte med studien var att undersöka sex syriska flyktingars val av asyllandet 

Sverige och hur deras förväntningar uppfyllts. 

Nedan presenteras resultat och analys från de sex intervjuerna.  Fyra olika teman och 

fält har använts. Dessa är följande: 

 

8.1  Bilden av Sverige 

 

Studien visar att de intervjuade hade en ganska samstämmig bild av Sverige som ett 

land där man kan leva ett tryggt och värdigt liv. Intervjupersonerna hade många 

förväntningar på Sverige och frihet var det centrala begreppet. Förväntan är då en tanke 

om att frihet ligger i att man kommer att nå sina mål om man är beredd att arbeta hårt.  

 

"Jag vet att Sverige är en bra plats. Om man kämpar så får man som man vill! Om man 

jobbar bra så vet jag att jag får vad jag vill! Man kan nå sitt mål i Sverige! I mitt land 

kan man inte det. 

 

Någon känner till att stora teknikföretag kommer från Sverige och att svenskarna är 

duktiga på teknik och säkerhet.  

 

"Sverige är känt för teknik och har de stora företagen Skype och Ericson och är känt för 

sin frihet och säkerhet. Jag bestämde mig för att komma hit för att studera här. 

 

En annan menar att det är en stor frihet att inte behöva följa de religiösa lagarna, något 

som inte är möjligt i Syrien.  
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"Här kan man göra vad man vill, det kan man inte i Syrien. Där måste man följa vad 

religionen säger. Här behöver man inte det, det tycker jag är bra." 

 

Många hade hört att Sverige är ett kallt land. För vissa intervjuade är det otänkbart att 

bo i norra Sverige då man förväntar sig att det där är extremt kallt, mörkt och få 

människor men det fanns också undantag. Intervjupersonerna har varit i Sverige 1,5 – 2 

år och i vissa fall omvärderat var man bäst geografiskt bosätter sig i Sverige för att 

lyckas med att lära sig språket eller att försörjning är viktigare än var man bor. 

 

Flera av intervjupersonerna har över tid fått en positiv bild av norra Sverige då det 

genom press och vänner förmedlats av en bild av att södra Sverige skulle vara mer 

rasistisk och därmed svårare att komma i kontakt med svenskar och förlänga vägen till 

språk och arbete. Intervjupersonernas bild av Sverige visar på ett land där frihet och 

demokrati råder. De betraktade Sverige som ett rikt land med stor personlig frihet och 

goda möjligheter till arbete och ett bra liv.  

 

8.2 Varför Sverige 

 

Föreställningen om Sverige som ett rikt land och att folk i Sverige är snälla och hjälper 

flyktingar är central och återkommande i intervjuerna. Flera hade bilden av ett land som 

tar emot flyktingar och erbjuder bostad, ekonomiskt stöd och utbildning. Denna 

förväntan sammanfaller med varför flyktingarna väljer att söka asyl i Sverige. En av 

intervjupersonerna säger sig inte alls haft något mål eller vetat varför han hamnade i 

Sverige medan de övriga samtliga gjort aktiva val av destinationsstat eller asylland.  

 

"Jag bodde ett år i Turkiet först men jag hörde av vänner att Sverige var ett land jag 

skulle välja om jag ville fortsätta studera, att man kan göra vad som helst i Sverige och 

att man kan få mycket hjälp". 

 

Beroende på de intervjuades civilstånd har de olika anledningar till varför de valde 

Sverige. De som inte har familj pratar just om friheten att kunna skapa sitt eget liv, ett 

bättre liv, att nå sina mål och att tryggheten de väntade sig i Sverige är speciellt viktig 

om man flytt krig. De gifta intervjupersonerna nämner bra skola och generell hjälp till 

flyktingar som skäl att det blev Sverige.  
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"Utbildning är viktigt. Viktigt att barnen får en bra och trygg skola och bra liv. Lärarna 

är snälla här, de slår inte barnen, det är bra." 

 

 Att Sverige ger syrier permanenta uppehållstillstånd och att landet har en generös 

flyktingpolitik med bostad och ekonomisk ersättning verkar vara viktigt för många även 

om inte alla tar upp detta som en avgörande faktor. 

 

"Jag tror att alla Europeiska länder har hårdare regler när det gäller uppehållstillstånd 

än Sverige, därför sökte jag mig hit." 

 

I fokus för valet av Sverige hamnar goda och generösa villkor som bra skolor, bostäder 

och ekonomiskt stöd till flyktingar. Att alla syrier fick uppehållstillstånd i Sverige är en 

självklar faktor för att flertalet av de intervjuade valt att söka asyl i Sverige, det som 

Vinter (1994) definieras som pulleffekt. 

 

8.3 Hur det blev 

 

De sex intervjupersonerna ringar in och tar upp samma områden där livet i Sverige 

hittills inte blivit som de ville eller trodde. Dessa tydliga faktorer är: 

 

 Väntan 

 

Samtliga berättar om förväntningar på att hela asylprocessen i Sverige skulle gå fortare 

och att de känner att alltför lång tid av deras liv går till spillo och att de önskat att de 

kunnat använda den tiden till att komma vidare mot ett fungerande liv. Många är ivriga 

att skapa sig det liv de drömt om och känner att deras kompetens inte tas tillvara eller är 

värd något i Sverige.  

 

"I Sverige måste man vänta! När jag säger till min lärare på Korta vägen säger han att 

jag ska ta det lugnt. Jag vill inte ta det lugnt! Jag är 29 år gammal! Om jag inte jobbar 

nu, när ska jag jobba?" 
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"Väntan har varit jobbigt, tycker inte om att sitta hemma bara utan jobb. Trodde det 

skulle vara lättare att få jobb för att jag hade en utbildning när jag kom men så har det 

inte varit." 

"Trodde det skulle bli lättare när jag fick uppehållstillstånd men det tar fortfarande 

väldigt lång tid med allt. Det är mycket väntan." 

 

Förväntningar om ett land där man snabbt får sin asylansökan utbyts av väntan att få sitt 

uppehållstillstånd behandlat, få bostad och hitta ett arbete. Enligt flyktingarna i studien 

tar allt i etableringsprocessen mycket längre tid än de hoppats och trott, speciellt de med 

utbildning hade förväntat sig snabbare väg till arbete. Detta skapar frustration och 

ohälsa och en av intervjupersonerna berättar att han upplever sin situation så stressande 

av att inte komma igång med sitt yrkesliv att tänderna spruckit på grund av kraftig 

tandgnisslan nattetid. 

 Kontakt med svenskar 

 

Det finns en uppgivenhet främst bland de ensamma intervjupersonerna över att inte få 

kontakt med svenskar. Man vill träffa svenskar men upplever att de håller sig för sig 

själva och bor i andra områden. Man upplever att flyktingar och svenskar lever åtskilda 

och att svenskarna inte har något intresse av att umgås. 

 

"Det är jättesvårt att träffa svenskar, speciellt i XXXX. Jag jobbar här, som 

reklamutdelare på helgen, på lördag och söndag. Det är några gånger jag träffar 

svenskar och säger hej eller hejsan. De hälsar inte. Nej. Kan inte träffa svenska 

kompisar." 

 

"Jag har några vänner på skolan. Ibland brukar jag fråga dom någonting men dom 

svarar bara med några ord sen blir dom tyst efter det." 

 

"Hoppas jag kan träffa svenska kompisar. Det är bättre än tio lektioner. En timma med 

svensk kompis. Svenskar pratar inte som jag. De pratar annat. Vi måste träffas!" 

 

"Du kommer aldrig att titta på mig som svensk! Ni ser mig som flykting. Mina barn 

kommer bli svenska, inte jag!" 
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"Att få kontakt med människor är mycket lättare i Syrien än i Sverige, I Syrien där kan 

man prata med vem som helst. Människor är snälla i Sverige men det är svårt att få 

svenska vänner. I Sverige verkar alla så upptagna hela tiden, svårt att få kontakt." 

 

Det var en nedslående bild av svensken i allmänhet som intervjupersonerna målade upp. 

Samtidigt fanns en medvetenhet om att bostadssegregationen spelade en roll i kontakten 

mellan svenskar och invandrare. 

Intervjupersonerna hade inga förväntningar gällande kontakt med svenskar. Möjligen 

hade de inte reflekterat över denna faktor då de tänkte att människor är lika oavsett om 

det är i Syrien eller Sverige. Väl i Sverige, när man fått bostad och barnen börjat 

förskola och man kommit en bit in i sin etablering är avsaknaden av kontakter med 

svenskar en faktor som samtliga intervjuade tar upp som ett problem. 

 

 Arbete 

En del intervjupersoner är frustrerade över att inte få praktisera sina kunskaper och 

känner rädsla för att glömma det de lärt sig. De tycker att de kommer med så mycket 

kunskap som inte tas omhand utan lämnas outnyttjad. En intervjuperson  

ser de svagare grupperna som vinnare då de får bidrag för barn och till hyra men att de 

välutbildade inte får den hjälp de behöver för att hitta arbete och försörjning.  

 

"Jag tror att Sverige är ett jättebra land för de som inte har utbildning. De som har 

många barn och får pengar från socialen och det är bra men om man kom hit och har 

utbildning så är det jättedåligt för honom och jättesvårt för det tar lång tid! Det tar 

lång tid!" 

 

"Det är svårare än jag trodde att hitta ett jobb i Sverige. Jag söker mycket jobb men det 

är väldigt svårt att hitta. Jag känner många som är arbetslösa som känner likadant." 

 

"Jag har kunskap men ingen erfarenhet. Om inte handen får göra kommer jag att 

glömma. Inte bara jag, min kusin är revisor men han jobbar inte nu. Samma sak. En 

annan är läkare. Jobbar inte. En annan apotekare, han gör praktik. Min systers man, 

han är klar med TISUS, han fick inget jobb, han pratar svenska jättebra." 
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"Jag är tandläkare men det är jag inte, jag har ingen erfarenhet så jag är 

reklamutdelare!" 

 

Validering av utbildade tar lång tid och praktikplatser är svåra att hitta. Det medför att 

det dröjer innan länge innan välutbildade med eftertraktad kompetens kan användas på 

den svenska arbetsmarknaden och detta skapar frustration. De flesta av 

intervjupersonerna är besvikna på Sverige och trodde att deras utbildning skulle hjälpa 

dem att snabbare få ett arbete och en plats i det nya landet. 

 

 Framtiden 

 

Frågan om framtiden ställdes med ett framtidsbegrepp om fem år. Få av de intervjuade 

ser någon möjlighet att återvända till Syrien utan ser sin framtid i Sverige. De är 

positiva och hoppas att allt fallit på plats, att de har arbete eller studerar. Samtliga 

intervjupersoner är försiktigt positiva och tror att de nått en bit längre mot sina mål 

arbete eller utbildning om fem år.  

 

"Jag vill känna mig som en del av samhället. Jag vill hitta ett jobb, jobba och försörja 

mig. Jag vill att allt ska bli bra om fem år. Jag tror att jag kan hitta jobb, inom skolan 

eller som tolk, det kommer så mycket flyktingar hit och dom behöver tolk. Är 

förhoppningsfull att hitta jobb i framtiden men jag vill inte flytta till norra Sverige utan 

bo kvar här i södra Sverige." 

 

"Arbete är det viktigaste! Om inte jag hittar ett jobb måste jag lämna Sverige och 

försöka någon annanstans i Europa." 

Flertalet av intervjupersonerna uttryckte att de är tacksamma för att Sverige tagit emot 

dem och att de vill börja återgälda samhället för den hjälp de fått. För att kunna göra det 

är ett arbete centralt och en av intervjupersonerna uttrycker övriga Europas 

arbetsmarknad som möjlig lösning för att hitta försörjning. 
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8.4 Information som inte ryms inom frågeställningarna 

 

Ofrihet i Sverige - om religion och traditioner 

 

De olika trosinriktningarna och var man i Syrien haft de politiska sympatierna är något 

som intervjupersonerna tar med sig till sitt nya hemland. Människor från olika syriska 

städer tillhör olika partier, regeringstrogna eller inte och detta skapar spänningar och 

problem i det nya hemlandet då man upplever att man kontrolleras enligt samma 

traditionella regler som var viktiga i hemlandet.  

 

"Problemet i Sverige: När kriget bröt ut i Syrien, en demonstration av islam. Innan jag 

kom hit, jag kunde t.ex. dricka alkohol på helgen. Jag kunde göra vad jag vill men här. 

OM jag dricker berättar flyktingarna för mig att det är haram (synd och förbjudet enligt 

islam), det går inte! Jag hade frihet i Syrien. Jag drack som ung, det fanns fester där, en 

del öl. Men här finns det inte, vi kan inte träffa flickvän heller. Om man håller med 

Bashar Al-Assad så är man död här. Det finns ingen frihet!" 

 

"Om jag t.ex. en shiit-muslim. Du vet sunni-islam med Saudiarabien och shiit med Iran. 

Om jag träffar en shia, dom andra flyktingarna säger nej, du kan inte träffa den! Inte 

shia! Vi ska inte handla från honom." 

 

Vissa tar upp sina traditioner och religion och tycker att vissa saker är svåra att förstå i 

Sverige och att Sverige ibland har svårt att förstå deras traditioner. I en intervjusituation 

blev detta tydligt när intervjupersonen inte hälsade med handslag på intervjuaren och 

förklarade att det var emot hans traditioner att ta en kvinna i hand. Under intervjun kom 

det fram att mannen blivit nekad en anställning på grund av att han inte tagit den 

kvinnliga chefen i hand.  

 

"Ja, det har jag känt att det kan vara ett problem ibland, att människor skaffar sig en 

uppfattning om mig genom det. Jag har svårt att släppa mina traditioner. Jag kan inte 
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ta bort mina traditioner och religion så fort, jag har bott 26 år i Syrien och jag följer 

dom traditionerna". 

 

”Sverige är ett fritt land och jag väljer att inte ta kvinnor i handen” 

 

Kulturella skillnader på hur vi hälsar är exempel på värdeladdade områden där 

värderingar krockar. Intervjupersonen menar att han av hänsyn till kvinnan och genom 

att inte vidröra hennes hand visar henne och hennes man respekt. I Sverige är 

handskakning en djup tradition på samförstånd, respekt och överenskommelse. Att inte 

ta en utsträckt hand kan upplevas förminskande och nedsättande. 

 

9. Diskussion 

Vi har gjort en förhållandevis liten studie med få intervjupersoner men resultatet 

överensstämmer i stort med den tidigare forskningen som gjorts på området. Vi kan 

därför inte presentera några nya banbrytande upptäckter inom fältet som är väl täckt av 

media. Vi läser ofta om flyktingars frustration och stress i dagspressen. 

Det som lockar flyktingar till Sverige är föreställningen om ett rikt land med många 

möjligheter till arbete,  studier och ett tryggt liv. Detta överensstämmer med push och 

pull modellen (Lee 1966). Även Jörum (2015) framhåller att den viktigaste pushfaktorn 

är att fly från ständig fruktan och söka trygghet och framtid i ett annat land. Alla 

intervjupersoner hade höga förväntningar om fred, frihet och demokrati. Det ger enligt 

Bochner, Furnham och Ward (2001) goda förutsättningar till anpassning i det nya 

landet. Flyktingarna har fått uppleva demokrati och frihet i sitt nya hemland.  Däremot 

kan det ofta bli en obalans mellan vad flyktingen förväntar sig och hur verkligheten 

sedan blir. Det gäller främst väntan och snabb väg till arbete. Det i sin tur kan leda till  

ett psykologiskt missnöje, (Ward 2001). Detta gäller i högsta grad intervjupersonerna i 

denna studie där också välutbildade får hålla till godo med jobb som reklamutdelare. 

Flyktingarna hade inga förväntningar om bostad eller socialt umgänge i landet.  De tog 

denna etablering för given: att leva och arbeta bland svenskar. Intervjupersonerna 

berättar om hur de lärt sig många språk på sin väg till Sverige genom att prata med 

människor i exempelvis Grekland och Turkiet. De vet att möten med människor 

utvecklar det nya språket som de så väl behöver och upplever därför en stark frustration 
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då de inte möter svenskar och får möjlighet att utveckla såväl språk som sociala 

kontakter som redskap att användas för att få en plats på arbetsmarknaden.  

Ahrne (2011) framhåller vikten av att intervjupersonen får berätta om sina upplevelser 

utan att styras alltför mycket av intervjuaren. Det leder till att intervjupersonerna gärna 

vill berätta det som ligger nära hjärtat även om dessa frågor finns utanför 

intervjumallen. Det skedde även i vår studie att intervjupersoner berättade om annat än 

vi frågat om. Det gällde främst upplevd ofrihet och skillnader i traditioner.  Ofrihet 

eftersom grupper med olika trosinriktningar uppträder efter strikta religiösa 

levnadsregler både inom och mellan grupperna. Detta blir ett problem för en av 

intervjupersonerna i studien eftersom han upplever sig ha blivit mer begränsad i sitt liv 

efter han kom till Sverige. De oskrivna lagarna gäller syrierna och upprätthålls av de 

själva eller de som är starkast i gruppen. Det torde innebära att den förväntan de haft på 

det nya landet gällande frihet, jämlikhet och demokrati kullkastas av egna, mer 

fundamentalistiska landsmän. Frågan aktualiserades nyligen i den politiska debatten då 

en politiker med utländsk bakgrund nekade till handhälsning med kvinnlig journalist. 

Statsministern deklarerade att i Sverige tar vi varandra i hand oavsett kön. Samtidigt 

råder trosfrihet i landet. Var finns frihetens och demokratins gränser? 

 

10. Metoddiskussion 

När undersökningar utförs oavsett vilket val av metod som används, bör 

undersökningspersonerna vara medveten om att svaren kan vara färgade av olika 

händelser. Att intervjupersonen ger ett visst svar behöver inte betyda att detta är dennes 

permanenta attityd, uppfattning eller värdering. Något som hänt dagen innan eller 

personens dagsform vid intervjutillfället kan påverka både svaret och uppträdandet hos 

personen. Informanten kan ha en uppfattning om vad vi som intervjuare förväntar oss 

för svar av dem. Risken är att intervjupersonen inte kommer att svara utifrån sig själv 

utan vad denne anser att den bör svara. Detta kan bero på intervjuarens agerande men 

även erfarenheter eller attityder hos den som intervjuas. (Cohen el al. 2007). 

 

I vår studie genomförde vi intervjuerna direkt enligt vår intervjumall utan någon 

pilotstudie vilket vi nu i efterhand tror hade varit positivt för studiens utfall och resultat. 

Vid en pilotstudie hade vår ovana att genomföra intervjuer kunnat förbättras genom att 

rätt följdfrågor hade kunna ställas för att få ut mer av intervjupersonernas upplevelser. 



 

23 

 

Att intervjua är en konst och att vara oerfaren som intervjuare kan ha påverkat de svar vi 

fått från intervjupersonerna. Frågorna och framförallt följdfrågorna hade vi kunnat 

utveckla med en pilotstudie. Vi kände att vissa frågor var något smala så att tolkningen 

av intervjuerna resulterade i ett tunnare material till analysbearbetningen även om det 

gott räckte till att besvara syfte och uppsatsens frågeställning. 

 

Kvalitativa studier har begränsat omfång. De kan – liksom intervjustudien i denna 

rapport – inte göra anspråk på att vara omedelbart generaliserbara eftersom endast sex 

personer ingick i studien. Vår intention var att visa tendenser och ge en inblick i våra 

intervjupersoners tankar om Sverige, varför de valde just Sverige som asylland och hur 

förväntningarna uppfylldes.  Alla informanter är män och relativt högutbildade med 

lägst gymnasieutbildning. Detta är enligt Arbetsförmedlingens statistik över dem 

inskriva i etableringsprogrammet representativt för gruppen. Kvinnorna i samma 

åldersgrupp kan ha samma utbildningsnivå men är de som av tradition är hemma med 

barnen. Eftersom Sveriges etableringsprogram har den maximala överhoppningsbara 

tiden för föräldraledighet ett år hinner ofta inte kvinnorna påbörja programmet.  

Flykting- och migrationspolitiken är under ständig förändring, och nya regler och 

uppdateringar kommer ständigt. Uppsatsen gäller situationen som den såg ut när den 

skrevs och inte idag.  

 

11. Slutsatser 

De sex syrier vi intervjuat i denna uppsats har tidigt vetat att de velat söka asyl i 

Sverige. Detta eftersom de hört att Sverige är ett fritt, rikt, demokratiskt och jämställt 

land där man ger flyktingar från Syrien permanenta uppehållstillstånd och ekonomisk 

hjälp. När de väl fått uppehållstillstånd upplever de att Sverige är ett land med 

bostadsbrist och där man måste vänta länge på att komma igång med det nya livet och 

att utbildning inte borgar för att kunna försörja sig snabbt. Annat man inte förväntade 

sig är att det är svårt att hitta svenskar att umgås med, att man inte nödvändigtvis känner 

sig fri i det fria landet och att man ibland har svårt att förstå det nya landets kultur och 

traditioner.  
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12. Förslag till fortsatt forskning 

I skrivande stund har vi inte lyckats hitta några artiklar eller indicier på att kriget i 

Syrien och situationen där kommer att förbättras i närtid. Ändrade regler för Sveriges 

flyktingmottagande kan antas medföra lägre antal asylsökande syrier. Det är ändå 

många män, kvinnor och barn som kommit och kommer att komma till Sverige från 

Syrien. All forskning som kan belysa problemområden och bidra till att underlätta dessa 

människors start i Sverige är viktig. Sveriges förståelse för dessa nya svenskars kultur 

och traditioner är också viktig för att vi ska lyckas med att integrera denna grupp på ett 

bra sätt. Kulturella skillnader är inget nytt i debatten, vetenskaplig kunskap är viktig och 

de områden som framkommit i denna uppsats är just de områden som kräver mer och 

djupare forskning och insyn: Hur religiösa och kulturella traditioner kan påverka 

nyanländas möjligheter till försörjning och varför nyanlända upplever att de inte får 

kontakt med svenskar skulle vara spännande vidareutveckling av denna studie. 
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Bilaga 1. Missiv 160129 

 
 

Hej! 

 

Vi heter Anne Lindström och Hannah Werner och vi läser vi högskolan i Gävle. Denna 

termin skriver vi vårt examensarbete för kandidatexamen pedagogik. Vårt 

forskningsintresse handlar om flyktingars eventuella förväntningar innan och när de väl 

kommit till Sverige. Vi vill därför intervjua dig som har kommit till Sverige som 

flykting. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in för att 

samtalet ska få ett bra flyt och för att vi ska få med allt som sägs. Inspelningen är det 

endast vi och vid behov, vår handledare som kommer att ha tillgång till. Efter avslutad 

studie kommer inspelningen att förstöras. Det är frivilligt att delta och du får när som 

helst under studien välja att avbryta deltagandet. Intervjun behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att ditt namn inte kommer att skrivas fram i arbetet. Det slutgiltiga 

examensarbetet kommer att publiceras i DIVA som är en offentlig publikationsportal 

för uppsatser och examensarbeten. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

 

Om du önskar ett exemplar av vårt färdiga arbete så säg till så skickar vi det till dig när 

det är klart. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anne Lindström  anne.lindstrom@outlook.com 

Hannah Werner hannahchandi@hotmail.com 

Fil dr Pedagogik Handledare Elisabet Hedlund  ehd@hig.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Kan du berätta om vad du tänkte om Sverige innan du kom hit? 

 

Kan du berätta om varför du sökte asyl i Sverige? 

 

Berätta hur du tror att du kommer att försörja dig i Sverige? 

 

Upplever du att dina förväntningar på Sverige har uppfyllts? 

 

Berätta hur du tror att ditt liv ser ut om fem år. 

 

 

 


