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Abstract 

Målet med denna studie är att undersöka nästa kapitel inom migrationsprocessen, det vill säga 

efter att migranterna har anlänt till destinationslandet. Undersökningen utforskar kvinnliga 

kurdiska migranters upplevelser och erfarenheter om hur det är att leva i Sverige som kvinnlig 

migrant. 

 

Till skillnad från tidigare studier som behandlar orsaker bakom migrations val, fokusera 

denna studie istället på nästa kapitel i av migrationsprocessen. Studien visar hur migration har 

öppnat upp nya möjligheter för de kvinnliga kurdiska migranterna samtidigt som det även 

skapat en viss förlust. 

Uppsatsen är en kvalitativ studie, vilket betyder att materialet är mer djupgående och 

nyanserat. En narrativ intervjumetod ansågs vara mest passande då målet med studien är att få 

en djupare inblick och uppfattning om de kvinnliga kurdiska migranters erfarenheter och 

åsikter.  Den empiriska forskningen bygger på 3 biografiska intervjuer med kvinnliga 

migranter med kurdiskt ursprung. 

 

För att analysera de narrativa intervjuerna samt för att skapa djupare förståelse till materialet 

kommer teorin om translokalitet användas. Forskningsfrågorna belyser hur livskursen, sociala 

nätverk och den specifika lokaliteten påverkar deras upplevelser. Studiens fokus ligger bland 

annat på dessa migranters platsupplevelser och hur de upplever områden och platser i Sverige. 

Studien ger en förståelse av hur tillhörighet och gemenskap i det nya destinationslandet 

skapas och hur detta i sin tur påverkar den egna identiteten. 

 

Resultaten belyser olika livsdomäners roll och dominans vid olika tidpunkter (t.ex. 

arbetsdomänen, sociala nätverk, samhörighet och koppling). Beroende på personliga 

målsättningar i deras liv, kan det nya livet i Sverige innebära glädje, frihet, familj, 

arbetsmöjligheter och utbildning. Resultatet visar bland annat att migranter går igenom en 

omfattande process som också har stor inverkan på hur de ser sig själva. 

 

I arbetet framkom diskussion om hur kvinnor erfarenheter och upplevelser av migration sällan 

blir belysta trots att de utgör en stor andel av alla migranter globalt. Fokusen ligger oftast på 

manliga migranters erfarenheter av migration. Det är därför lätt att bortse från de svårigheter 

de upplever som kvinnliga migranter upplever i det nya destinationslandet. Genusperspektivet 

är viktigt eftersom att det hur migration kan upplevas utifrån ett kvinnligt perspektiv. 

Nyckelord: migration, Sverige, Kurdistan, migrant, genus, identitet, sociala nätverk, 

traslokal. 

 
 


