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Ett värdigt liv – 

Alla människors rättighet? 
– En studie om gömda flyktingars livsvillkor 

 

Abstract 

The aim with this study was to increase the knowledge about as well as shed light on hidden 

refugees’ living conditions by compiling research about hidden refugees’ living conditions and 

complete this research by doing a field survey with people with different knowledge and 

experience of hidden refugees’ living conditions. The result was analyzed on the basis of 

Nussbaum’s list of ten human abilities and the convention of human rights. The study showed 

that hidden refugees' living conditions are experienced as very critical, and characterized by lack 

of human rights as well as means to utilize and develop their abilities. The conclusion of the 

study is that hidden refugees’ living conditions could not be considered humane and that there is 

a need for ethics when treating hidden refugees. 
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1. Introduktion 

________________________________________________________ 
 

I detta kapitel följer en inledning till studien. Därefter beskrivs studiens syfte och frågeställningar, 

varefter studiens avgränsningar, samt centrala begrepp följer. Sist i kapitlet redogörs för studiens 

disposition. 

 

1.1 Inledning 
Internationellt sett har Sverige gjort sig känt som ett föregångsland vad gäller att förespråka, 

driva fram och försvara de av FN framarbetade mänskliga rättigheterna (Abiri 2000). Trots detta 

är Sverige det land som fällts flest gånger av Europadomstolen för brott mot tortyrkonventionen 

(Medborgarnas Flyktingombudsmans hemsida, 2006 a). Röster har också börjat höras från olika 

håll om en hård och inhuman asyl- och flyktingpolitik, vilken anses utgöra en av vår tids stora 

humanitära katastrofer. Svensk invandringspolitik befinner sig nu i en kritisk skärningspunkt: 

invandringstrycket ökar samtidigt som möjligheterna att vidmakthålla solidariteten i det svenska 

samhället minskar. (Norström, 2004, s. 27).  

 

Varje år gömmer sig tusentals flyktingar i Sverige och mörkertalet är troligtvis stort. Det rör sig 

om asylsökanden som fått laga kraft vunna avvisnings- eller utvisningsbeslut men som trots detta 

valt att stanna kvar i landet illegalt. (Angel & Hjern, 2004 s. 274). Hittills finns endast ett fåtal 

studier kring gömda flyktingars livsmiljö och kontakter med det svenska samhället (Eriksson & 

Henriksson, 1997, s. 8). Författarnas förhoppning är därför att denna studie ska kunna bidra till en 

ökad kunskap och förståelse för gömda flyktingars livsvillkor i Sverige. Studien riktar sig främst 

till personer som på olika nivåer arbetar med gömda flyktingar inom det sociala arbetet, men kan 

även vara av intresse för allmänheten. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att dels ge en kunskapsöversikt över gömda flyktingars livsvillkor 

samt att belysa denna genom att intervjua fem personer med olika perspektiv på gömda 

flyktingars livsvillkor.  

 

Frågeställningarna lyder: 

1 Hur ser kunskapsläget ut vad gäller gömda flyktingar?  

2 Hur ser gömda flyktingars hälsomässiga livsvillkor ut? 

3 Hur ser gömda flyktingars socioekonomiska livsvillkor ut? 

 

1.3. Avgränsningar 
Denna studie har begränsats till att enbart undersöka gömda flyktingar som har ansökt om asyl i 

Sverige men fått avslag då studier visar att denna grupp utgör en majoritet inom gruppen gömda 

flyktingar (SOU 2006:37, s. 290). Genom att författarnas tillvägagångssätt vid urvalet har skett 

genom kontakt med frivillighetsorganisationer har studien ytterligare begränsats till att gälla 

gömda flyktingar som är i ekonomiskt behov, då det är den gruppen som 

frivillighetsorganisationer oftast kommer i kontakt med. Författarna har av etiska skäl för övrigt 

valt att avgränsa studien till att omfatta enbart vuxna personer som lever som gömda flyktingar i 

Sverige och har för övrigt inte tagit hänsyn till kön, nationalitet eller civilstånd, då dessa faktorer 

inte anses vara av relevans för studien. Författarna har dessutom valt att inte utforska 

bakomliggande orsaker och tidigare historia hos de gömda flyktingarna utan valt att fokusera på 

situationen de lever under som gömda i Sverige. Vad gäller de gömda flyktingarnas livsvillkor 

har författarna valt att avgränsa sig till att undersöka gömda flyktingarnas livsvillkor utifrån två 

olika teman, vilka är; hälsomässiga aspekter, och socioekonomiska aspekter, då tidigare 

forskning visat att detta är viktiga aspekter av gömda flyktingars liv (Social rapport 2001, s. 18). 

Dessa teman har sedan ytterligare kategoriserats in i underteman, varav hälsomässiga aspekter 

har delats in i fysisk hälsa, psykisk hälsa och kontakt med hälso- och sjukvård, medan 

Socioekonomiska aspekter har delats in i nätverk, försörjning och bostadsförhållanden.  
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1.4. Disposition 
Studien är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet innehåller en introduktion till studien som 

omfattas av inledning, syfte och frågeställningar samt en avgränsning av studien och en 

redovisning av i studien förekommande centrala begrepp. I nästföljande avsnitt följer en 

presentation av studiens metodologiska tillvägagångssätt. Därefter redogörs de valda teoretiska 

utgångspunkter i kapitel tre. I kapitel fyra presenteras studiens resultat vilken omfattar en 

sammanfattning av kunskapsläget samt empirin, varpå en analys utifrån studiens resultat följer i 

kapitel fem. Studiens avslutande kapitel utgörs av en diskussion. 

 

1.5. Centrala begrepp 
Asylsökande – Är den person som har lämnat sitt ursprungsland och som har ansökt om 

erkännande som flykting i ett annat land och vars ansökningshandling fortfarande bearbetas 

(Angel & Hjern, 1992, s. 10).  

 

Flykting – Är den person som befinner sig utanför det land hon eller han är medborgare i, genom 

att hon eller han känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning och 

som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill använda sig av detta lands skydd 

(Flyktingfondens hemsida, 2006). 

 

Gömd flykting- Bland de personer som lever utan legal status i Sverige finns de som har ansökt 

om asyl men fått avslag men det finns även de som har kommit till landet illegalt och som inte 

har ansökt om asyl. Båda grupperna saknar de dokument som erfordras för att vara bosatt i 

Sverige och vistas därmed i landet utan legal status. (Läkare utan gränser, 2005, s. 5). 

 

Migration - Ordet migration betyder folkförflyttningar inom eller mellan länder. Begreppet 

rymmer därmed både utflyttning (emigration) och inflyttning (immigration) till ett land. 

(Migrationsverkets hemsida, 2006a). 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras studiens 

forskningsdesign och vetenskapsfilosofiska position. Därefter följer en redogörelse för förförståelse, 

tillvägagångssätt vid litteratursökning, etiska överväganden, urval, källkritik, bortfall, intervjuernas 

utförande samt bearbetning av det empiriska materialet. Sist i kapitlet diskuteras studiens validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet samt triangulering.  
 

 

2.1. Forskningsdesign  
Då gömda flyktingars livsvillkor är relativt outforskade och det inte finns någon sammanställd 

bild av forskningsläget har författarna valt att använda sig av en mixad forskningsdesign. 

Författarna har valt att delvis göra en litteraturstudie genom att sammanställa sekundärdata som 

andra än forskaren själv har samlat in och analyserat, delvis göra en explorativ studie på 

individnivå genom livsvärldsintervjuer med fem intervjupersoner vilka alla har olika perspektiv 

på gömda flyktingars livsvillkor.  

 

2.2. Vetenskapsfilosofisk position 
Denna studie utgår dels ifrån en litteraturstudie vilket är en viktig del av forskningsprocessen då 

forskning i allmänhet kräver en utförlig probleminventering och genomgång av tidigare 

forskningsresultat. Men även en narrativ vetenskapsfilosofi vilket är en viktig form för att både 

nå kunskap om och för att formulera och förmedla denna kunskap. Att studera berättelser är ett 

sätt att studera hur vi gestaltar och upplever vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. 

Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation säger alltså något om både berättaren och dennes 

värld. (Hyden & Hyden, 1997).  

 

2.2.1. Förförståelse 
Man finner inte berättelser, man skapar dem, eller rättare sagt, återskapar dem. Intervjuarna 

bidrar på så sätt till att skapa de texter som de sedan ska tolka. Uttolkarens förförståelse får 

därmed stor betydelse. Forskningen är på så sätt perspektivistisk, med andra ord  
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beroende av forskarens synvinkel och värderingar. (Kvale, 1997, s. 45). Författarnas förförståelse 

kan på så vis i viss grad ha påverkat hur studien har utformats samt de tolkningar som har gjorts. 

Författarna av denna studie har inte tidigare kommit i kontakt med gömda flyktingar och har 

sedan tidigare ingen kunskap om hur gömda flyktingars livsvillkor ser ut i Sverige idag. Detta 

troligtvis på grund av den bristande uppmärksamhet och forskning som har gjorts på området. 

Författarna hade dock en uppfattning om att den undersökta gruppen står utanför samhället och 

befinner sig i en svår situation med begränsade rättigheter. 

 

2.3. Litteratursökning 
För att erhålla relevant litteratur inom ämnet har författarna valt att använda sig av olika 

sökmotorer. De flesta sökningarna gjordes i databasen Libris. Sökningar gjordes även i 

databaserna DISA, Artikelsök, Social services abstract, Samsök samt sökmotorn Google. För att 

bredda sökningarna har författarna varierat sökord på svenska och engelska samt använt sig av 

flera olika kombinationer av sökord. Sökord som användes var; gömda flyktingar, illegal 

invandrare, flyktingfamiljer, flyktingbarn, flykting, papperslösa, Mänskliga rättigheter, asyl, 

illegal immigrants, refugee, Human rights och undocumented immigrants. Litteratur som 

bedömdes vara relevant för studiens syfte och frågeställningar valdes ut, medan litteratur som ej 

hade koppling till studien valdes bort. Den litteratur som valdes bort rörde främst svensk 

asylpolitik och lagstiftning. 

 

2.4. Etiska överväganden 
Enligt forskningsrådet för forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (HSFR) är forskning både viktig och nödvändig för både individernas och samhällets 

utveckling. Detta krav kallas för forskningskravet. Samhällets medlemmar har emellertid även ett 

berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden. Detta krav, som kallas för  

individskyddskravet, är en självklar princip för forskningsetiska överväganden. Innan man gör en 

vetenskaplig undersökning bör man därför väga värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot 

möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare för att kunna  

avgöra om studien är berättigad. Forskningskravet väger dock i många fall tungt (Codex hemsida,  
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2006). På grund av att gömda flyktingar är en känslig och utsatt grupp i samhället frågade 

författarna runt bland olika personer som är involverade i arbetet med gömda flyktingar om 

huruvida de ansåg att det var etiskt berättigat att genomföra undersökningen och kom fram till att 

studien var berättigad utifrån att gömda flyktingars livssituation är förhållandevis outforskad. 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskning. Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Codex hemsida, 2006). Dessa huvudkrav kan anses ha uppfyllts genom att 

ett informationsbrev med detaljerad information om studien skickades ut till intervjupersonerna 

vid förfrågan om medverkan samt förklarades noggrant innan intervjun ägde rum. 

Intervjupersonerna blev därmed informerade om studiens syfte, genomförande, villkor för 

deltagande, frivillighet, anonymitet samt offentliggörande. Samtycke erhölls därefter. Författarna 

har för övrigt säkerställt intervjupersonernas konfidentialitet genom att avidentifiera resultatet 

samt förvarat materialet säkert samt efter tolkning raderat detsamma.  

 

2.5. Urval av intervjupersoner 
För att erhålla ett brett och mångsidigt perspektiv på gömda flyktingars livsvillkor har författarna 

valt att dels intervjua en för närvarande gömd flykting, en tidigare gömd flykting, en 

frivilligarbetare, en sakkunnig samt en politiker. Detta innebär att författarna använder sig av dels 

ett aktörsperspektiv, vilket innebär direkta beskrivningar av en individs livsvärld, dels ett 

observatörsperspektiv, vilket innebär metanarrativa beskrivningar av samma livsvärld (Lilja, 

2005, s. 44). Urvalet av intervjupersoner har skett genom den så kallade snöbollsprincipen vilket  

innebär att kontakt fås genom en person som känner en annan person och så vidare (Larsson, 

2005, s.103). Detta resulterade i att vissa valde att avböja men att fem intervjupersoner slutligen 

erhölls, vilka var och en har olika anknytning till och erfarenhet av gömda flyktingars livsvillkor. 
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2.5.1. Källkritik 
Då studiens kunskapsöversikt är begränsad innebär detta att en granskning av källkritiken är 

berättigad. Detta gäller även för studiens empiriska resultat då urvalet av intervjupersoner skedde 

genom snöbollsprincipen vilket kan ha inneburit partiskhet och är därför viktigt att ta under 

beaktande vid bedömning av det empiriska resultatet. En annan omständighet att ta i beaktande är 

att vissa av intervjupersonerna i studien innehar rollpositioner vilkas inställningar kan anses ligga 

i gömda flyktingars favör. 

 

2.5.2. Bortfall  
Då en av intervjuerna inte gav ett uttömmande resultat medförde detta ett visst bortfall i 

presentationen av intervjupersonernas uttalanden. Belysande referat har inte heller kunnat delges 

av samtliga intervjupersoner under varje temaområde, vilket från början var författarnas 

förhoppning. 

 

2.6. Intervjuernas utförande 
Författarna har delvis valt att samla in information genom att föra kvalitativa djupintervjuer med 

fem personer med olika perspektiv på gömda flyktingars livsvillkor. Författarna har använt sig 

dels av respondentintervjuer, vilket innebär uttalanden om intervjupersonernas egna livsvärldar 

dels av informantintervjuer vilket innebär att man är ute efter information om det givna 

problemområdet (Esaiasson, 2004, s. 253). Intervjuerna genomfördes på av intervjupersonerna 

förbestämd plats och registrerades med hjälp av en bandspelare, för att möjliggöra att 

insamlingen av information skulle bli mer korrekt och att utförliga och ordagranna citat från 

intervjupersonerna skulle kunna erhållas (Larsson, 2005, s. 100). De kvalitativa djupintervjuerna 

hölls med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2), vilken var utformad utifrån två 

olika temaområden vilka valdes utifrån studiens kunskapsöversikt. Intervjupersonerna gavs  

därmed utrymme att själva förmedla gömda flyktingarnas livsvillkor. Samtidigt gavs möjlighet 

att ställa följdfrågor och göra ändringar gällande frågornas form och ordningsföljd för att kunna 

följa upp vad som kom fram under intervjuns gång (Kvale, 1997, s. 117) men tanken var att låta 

intervjupersonerna prata så fritt som möjligt utifrån vad de vet om gömda flyktingars livsvillkor. 
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2.7. Bearbetning av det empiriska materialet 
Bearbetning av materialet i denna studie har skett utifrån kvalitativ forsknings metoder för 

materialstrukturering och analys. Det första steget av bearbetningen har inneburit att få ner 

materialet på en omfångsmässigt hanterbar nivå. Detta har inneburit en transkribering av det 

material som tillfogades genom de kvalitativa intervjuer som genomfördes. Det transkriberade 

materialet delades sedan in under i förhand konstruerade teman, vilka var; hälsomässiga aspekter, 

samt socioekonomiska aspekter. Efter att ha kategoriserat in materialet under dessa teman delades 

materialet ytterligare upp i underrubriker. Materialet har redovisats i form av referat som följs av 

belysande citat. Citaten har för övrigt omformulerats från en muntlig form till en mer litterär 

sådan, samt meningskoncentrerats till kortare formuleringar för att i enlighet med studiens syfte 

underlätta förmedlingen av intervjupersonernas uttalanden (Kvale, 1997, s. 156; Larsson, 2005, s. 

106). För att underlätta struktureringen av materialet samt skapa en mer lättöverskådlig 

resultatredovisning har materialet meningskategoriserats och redovisats i tabellform i slutet av 

varje tema (Larsson, 2005, s. 106). Därefter följer en analys av respektive tema utifrån anlagda 

teorier samt genom en jämförelse med studiens kunskapsöversikt. Författarna har i studien använt 

sig av en induktiv ansats, vilket innebär att analysperspektiv har anlagts först efter att 

informationen samlats in (Larsson, 2005, s. 95). 

 
 

2.8. Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning en studie undersöker det som har avsetts att undersöka, 

det vill säga att rätt metod används och att insamlad data kan svara på forskningsfrågan. Det 

handlar med andra ord om resultatens trovärdighet, om den bild som har givits av fenomenet är 

äkta och en rimlig tolkning har gjorts av materialet. Validitet är dock inte något man kan 

fastställa på ett enkelt och tydligt sätt i kvalitativ forskning. Genom att utgå ifrån en induktiv 

metod och det alltså inte finns några färdiga begrepp att mäta kan det därför vara svårt att 

diskutera validiteten i studien. (Larsson, 2005, s. 116). För att tillförsäkra att studien ”mäter” det 

som den har för avsikt att mäta omvandlades syftet med studien till två temaområden vilka utgör 

studiens frågeställningar. Vidare har författarna försökt att åstadkomma en genomskinlighet i  
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resultat- och analysredovisningen genom att delge rika beskrivningar och illustrativa citat ifrån 

intervjupersonerna samt förankra sina tolkningar i det empiriska underlaget.  

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Kvale, 1997, s. 208). Reliabilitet är liksom 

validitet inte något man kan fastställa på ett enkelt och tydligt sätt i kvalitativ forskning eftersom 

man inte gör någon direkt mätning utan främst vill upptäcka och beskriva ett fenomens kvalitéer. 

Att mäta reliabiliteten i kvalitativ forskning kan således bli problematiskt. Till skillnad från 

kvantitativ forskning ligger här fokus på forskaren själv då denna är ”mätinstrumentet”. Här kan 

forskarens personliga inställningar och värderingar gällande forskningsproblemet störa 

reliabiliteten och en omprövning av resultatet kan bli svår att genomföra. (Larsson, 2005, s. 

115f). För att stärka studiens reliabilitet preciserade författarna problemområdet så exakt som 

möjligt innan arbetet inleddes. För att erhålla olika perspektiv på det undersökta problemet har 

intervjupersoner med olika perspektiv på gömda flyktingars livsvillkor valts ut.  

Vid intervjutillfället ställdes öppna och inte ledande frågor som följdes upp av upprepade frågor 

för att öka tillförlitligheten. Därefter transkriberades intervjun vid flera tillfällen och upprepade 

tolkningar utfördes. För att tillförsäkra sig om att tolkningarna var korrekta fick 

intervjupersonerna tillfälle att ta del av materialet innan den slutgiltiga analysen vilken utfördes 

vid olika tidpunkter.  För att slutligen synliggöra tillvägagångssättet och möjliggöra en 

upprepning av studien har den använda metoden utförligt beskrivits.        

 

 

Den vetenskapliga kunskapen ställer även krav på generaliserbarhet. Den klassiska tolkningen av 

generaliserbarhet innebär att man genom ett slumpmässigt urval och kvantifierbara 

intervjuresultat kan dra slutsatser för populationen i sin helhet. Inom den humanistiska 

forskningen inom samhällsvetenskapen ses dock varje situation och varje individ i sig som unik. 

Statistiska generaliseringar går därför inte att göra utifrån kvalitativa undersökningar på grund av 

att urvalet är litet och syftesrelaterat. Författarna har dock använt sig av vad som brukar kallas för 

analytisk generaliserbarhet, vilket innebär att man gör en välöverlagd bedömning av i vilken mån 

resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

situation. Den bygger således på en analys av likheter och skillnader mellan de båda  
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situationerna. (Kvale, 1997, s. 209f). Genom att säkerställa validitet och reliabilitet samt att 

relatera studiens resultat till tidigare forskning och sätta in dessa resultat i ett större sammanhang 

har författarna således velat visa att resultaten kan utvidgas till att belysa en större grupp 

människor som lever under liknande förhållanden (Svedberg, 1995, s. 142f). Då de olika 

metoderna dessutom pekar mot en och samma tolkning kan resultaten därmed anses vara 

generaliserbara. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som använts som analysverktyg för studiens 

resultat. 

 

3.1. Teorival 
En teori är en tankekonstruktion som används för att undersöka och förklara företeelser och ge 

mening åt upplevda eller iakttagna fenomen. Att använda sig av en teori i forskningen innebär att 

man använder sig av ett filter att se verkligheten igenom och ett verktyg i analysen av 

forskningsresultaten. (Bergström & Boréus, 2002, s. 17). Författarna har valt att utgå ifrån 

Martha Nussbaums rättviseteori samt FN’ s konvention om mänskliga rättigheter, vilka kan 

användas som måttstockar för att undersöka gömda flyktingars livsvillkor. 

 

3.2. Martha Nussbaums rättviseteori  
Filosofen Martha Nussbaum har utvecklat en universell rättviseteori. Teorin består utav etiska 

premisser, som innebär att alla människor innehar vissa grundläggande mänskliga kapaciteter, 

vilket leder till moraliska krav på att få utveckla och utöva dem och föder motsvarande sociala 

och politiska krav (Nussbaum, 2002, s. 113ff). Det centrala i Nussbaums teori är att förmågorna 

ska fungera som mänskliga rättigheter samt utgöra en måttstock för att påvisa om en individ kan 

anses uppleva ett värdigt mänskligt liv eller inte. Befinner sig individen under tröskeln för varje 

förmåga lever hon alltså inte ett mänskligt liv och sålunda kränks hennes rättigheter. Nussbaum  

sätter individen främst och menar att rättigheter i första hand bör mätas utifrån individens behov 

och inte gruppens. (Nussbaum, 2002, s. 25ff).  

 

Nussbaums teori har utmynnat i en lista på tio centrala mänskliga förmågor, vilka bör uppfyllas 

för att kunna tala om ett värdigt, mänskligt liv. (Nussbaum, 2002, s. 113ff). Listan omfattar 

följande förmågor: 
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1) Liv. Att kunna leva till slutet av en normal livslängd. 

2) Kroppslig hälsa. Att ha god hälsa, inklusive reproduktiv hälsa, tillräcklig näring och adekvat 

bostad. 

3) Kroppslig integritet. Att kunna röra sig mellan olika platser. Att inte kränkas i sin kroppsliga 

integritet. 

4) Sinnen, fantasi och tänkande. Att få använda sinnen, tänkande och förnuft utan restriktioner 

och få utveckla dessa möjligheter genom utbildning. 

5) Känslor. Att kunna ha band till andra människor genom kärleks- och vänskapsrelationer. 

6) Praktiskt förnuft. Att kunna föreställa sig ett gott liv och reflektera över livets utveckling. 

7) Samhörighet. Att leva tillsammans med andra, ingå i sociala relationer samt ha förutsättningar 

för självrespekt och okränkbarhet. 

8) Andra arter. Att leva i samklang med djur, växter och natur. 

9) Lek. Att kunna skratta, leka och uppskatta fritiden. 

10) Kontroll över miljön. Att kunna delta i politik och påverka beslut som styr ens liv samt att 

kunna kontrollera sina materiella omständigheter genom äganderätt (i lika grad som andra) och 

anställning. (Nussbaum, 2002, s. 106ff). 

 

3.3. FN’ s konvention om de mänskliga rättigheterna 
Iden om universella värden ligger även bakom FN’ s deklaration om mänskliga rättigheter 

(Collste, 2004, s. 182). Det var först efter andra världskriget som internationella 

överenskommelser om skydd för de mänskliga rättigheterna skrevs. Folkmorden och 

förföljelserna under andra världskriget hade tydligt visat att det fanns ett behov av skydd för 

individens mest elementära fri- och rättigheter. De mänskliga rättigheterna var därmed ett 

förstärkt skydd på det internationella planet. Grundtanken i konventionen om de mänskliga 

rättigheterna är att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter; oberoende av 

ras, kön, religion eller politisk uppfattning (artikel 1 & 2). De mänskliga rättigheterna ska skydda 

individen mot godtycke och övergrepp från myndigheternas sida genom att begränsa statens makt 

och definiera dess skyldigheter. Deklarationen pekar ut vissa värden såsom exempelvis, liv, 

frihet, personlig integritet, egendom, inflytande och arbete som alla människor oavsett  
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nationalitet eller kulturell hemvist har rätt till. (Scheinin, 1999, s. 1ff). 

 

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar och brukar delas in i tre 

generationer av rättigheter. Konventionens inledande artiklar staterar hela konventionens  

grundtankar (se ovan). Sedan följer den första generationen av rättigheter som brukar kallas för 

de medborgliga och politiska rättigheterna, det vill säga de rättigheter som behandlar individens 

rättigheter gentemot staten (Artikel 3-21). Den andra generationen kallas för de sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheterna och behandlar förutsättningarna för människornas 

faktiska välfärd och kräver samhälleliga resurser (Artikel 22-27). Den tredje generationens 

rättigheter innefattar bland annat rätten till självbestämmande, fred, utveckling och till ren miljö 

(Artikel 28). Förklaringen om de Mänskliga rättigheterna avslutas med två artiklar som närmast 

har betydelsen för tolkningen av de andra punkterna. I artikel 29 betonas individens ansvar 

gentemot staten och där ställs villkor för begränsningar som riktas mot de mänskliga 

rättigheterna. Dokumentets avslutande artikel 30 innehåller förbud mot missbruk av de mänskliga 

rättigheterna. (Ohchrs hemsida, 2007).  

 

Se bilaga 3 för den fullständiga versionen av förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
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4. Resultat  
 
 

 

I detta kapitel följer studiens resultat. Inledningsvis redovisas en sammanfattad bild av forskningsläget. 

Sist i kapitlet följer en redogörelse för studiens empiri utifrån valda temaområden vilken presenteras i 

form av referat samt citat som sedan meningskategoriserats och -koncentrerats i form av en tabell.  

 

4.1. Inledning 
Under detta avsnitt kommer uppsatsförfattarna att svara på uppsatsens första frågeställning och 

härigenom redovisa en sammanfattad bild av forskningsläget. 
 

4.2. Historik & Statistik  
Flyktingar har funnits så länge det funnits stater (Angel & Hjern, 2004, s. 13). För Sveriges del 

blev dock flyktingar ett begrepp först under andra världskriget, då vi fick ta emot ett stort antal 

flyktingar från olika delar av det då krigshärjade Europa. Under 1950- och 60- talen kunde 

människor flytta till Sverige mer eller mindre obehindrat. Dessa årtionden präglades av en positiv 

inställning till migration och en generös flyktingpolitik. (Lundh & Ohlsson, 1994, s. 74). I slutet 

på 1960- talet reglerades dock flyktingpolitiken och invandringen begränsades därmed. Nya krav 

ställdes och en statlig organisation för flykting- och migrationspolitik byggdes upp. (Norström, 

2004, s. 57).  På 1970 talet kom sedan de första skarorna av utomeuropeiska flyktingar (Angel & 

Hjern, 2004, s. 13). Under 1980 talet ökade flyktingpopulationen drastiskt ute i världen och 

Sverige kom nu på allvar att bli ett mottagningsland för flyktingar (Svanberg & Tydén, 1998, s. 

340). Flyktingsituationen i landet vid slutet av 1980- talet ökade dock det politiska motståndet 

mot invandring och opinionen utvecklades i en mer restriktiv riktning (Lundh & Ohlsson, 1994, 

s. 92). Under ungefär samma tidpunkt påbörjades framväxten av en gemensam flykting- och 

asylpolitik inom EU (Andersson, 2003, s. 19) och sedan 1999 är asyl- och migrationsfrågor en 

del av gemenskapsrätten, vilket innebär att arbetet med ett gemensamt europeiskt asylsystem har 

påbörjats (Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter, 2006).    
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Uppemot 50 miljoner människor beräknas vara på flykt i världen, varav de flesta är flyktingar 

inom sitt eget hemland, s.k. ”internflyktingar”. De länder som toppar ligan av flyktingmottagare 

är alltså delvis samma länder som människor flyr ifrån. Sverige låg i början på år 2005 enligt 

UNHCR: s beräkning (United Nations High Commissioner for Refugees), som flyktingmottagare 

nummer 44 i världen. (Vestin, 2006, s. 14ff). Under 2005 kom 17 530 asylsökande till Sverige, 

varav 8076 beviljades uppehållstillstånd (Migrationsverkets hemsida, 2006a). Av alla flyktingar 

som ansöker om uppehållstillstånd men får avslag är det tusentals som gömmer sig i Sverige 

varje år. Många har bott i Sverige i flera år och vissa barn är födda i Sverige och har aldrig vistats 

utanför landets gränser. (Angel & Hjern, 2004, s. 274). Någon säker statistik över hur många som 

lever gömda i Sverige idag finns dock inte. Rikspolisstyrelsen rapporterade att 15 000 

asylsökande som avvikit från avvisning var eftersökta i juni 2005. I och med att en tillfällig lag 

om amnesti infördes den 15 november 2005 och gällde fram till den 31 mars 2006 gavs 

asylsökande en ny möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd.  Under denna period ansökte 5814 

personer som tidigare levt gömda om uppehållstillstånd och antalet gömda flyktingar har därmed 

troligen minskat. (Social rapport, 2006, s. 341). Varierande uppskattningar gjorda av myndigheter 

och frivillighetsorganisationer talar om att det rör sig om mellan 3000 och 10000 människor. 

Antalet kan dock vara större än så och kommer ytterligare att öka i och med att fler ansöker om 

asyl och får avslag. (Johansson, 2004, s. 5). I en allt mer globaliserad värld, översköljd med 

ekonomiska orättvisor, inbördeskrig, internationella konflikter och allmänt utbredda kränkningar 

av mänskliga rättigheter, kommer dessutom trycket på folk att fly ytterligare att öka (Amnestys 

hemsida, 2006). 
 

4.3.  Varför gömmer människor sig? 
Varje år gömmer sig tusentals flyktingar i Sverige och mörkertalet är troligtvis stort. Det rör sig 

om asylsökanden som fått laga kraft vunna avvisnings- eller utvisningsbeslut men som trots detta 

valt att stanna kvar i landet illegalt. (Angel & Hjern, 2004 s. 274). Det är grupp som existerar 

men som inte finns med i statistiken och som sällan uppmärksammas eller får göra sin röst hörd 

(Johansson, 2004, s. 56). Det finns flera skäl till varför människor väljer att gömma sig. Först och 

främst kvarstår oftast skälen till varför man lämnade hemlandet från första början. Till detta kan 

komma att man genom flykten på olika sätt förbrukat sina möjligheter att återvända. Även om de  
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skäl man har, inte räckte till att få uppehållstillstånd, kan de vara tillräckliga för att man inte ska 

klara av att resa hem igen. Faktum är att det har gjorts flera undersökningar på senare år om 

varför av- och utvisade asylsökande gömmer sig som visat på ett tydligt resultat. Den 

dominerande orsaken till varför människor gömmer sig visade sig vara skräck för att återvända 

till hemlandet, vilket leder till att de inte ser något annat alternativ än att gå under jorden. (Vestin, 

2002, s. 112f). Viktigt är även att påpeka att skälen skiljer sig från fall till fall. Gömda flyktingar 

har lika skilda skäl till att gå under jord som de har anledningar att fly från första början. Det är 

inte en enhetlig grupp människor utan det är unika människor med unika drömmar och mål och 

skilda historier bakom sig. Det som de har gemensamt är att de av olika anledningar valt att gå 

under jorden och leva som gömda med allt vad det innebär hellre än att återvända till sina 

ursprungsländer. (Norström, 2004, s. 13).   

 

4.4. En sammanfattad bild av kunskapsläget 

4.4.1. Forskningsbrist 
Det finns ingen sammanställd dokumentation över gömda flyktingars situation och det finns 

endast få studier kring gömda flyktingars livsmiljö och kontakter med det svenska samhället 

(Eriksson & Henriksson, 1997, s. 8).  Detta kan bero på att det är problematiskt att forska på 

området då det rör sig om en grupp människor som lever i skymundan och som skyr insikt och 

offentlighet, vilket leder till att det blir svårare att undersöka denna grupp människor och dess 

livsvillkor jämfört med övriga grupper i samhället. Den forskning som finns på området rör 

främst flyktingpolitik och lagstiftning. Denna forskning visar på ett regelverk som blivit allt 

striktare och mer svårgenomträngligt. Harmoniseringen av den europeiska utrikes- och 

säkerhetspolitiken har lett till en begränsning av utomeuropeiska medborgares tillgång till 

möjligheten att ansöka om asyl eller på annat sätt migrera till Europa och har i ledande ideella 

organisationer och trossamfund kommit att kallas för ”fort Europa” (Norstöm, 2004, s.64). 

Sverige har för övrigt kritiserats för sin hårda och inhumana asyl- och flyktingpolitik, vilken 

omfattar långa väntetider, ofullständigt utredda ärenden samt avslag och tillbakaskickande av 

flyktingar under obehagliga förhållanden och anses utgöra en av vår tids stora humanitära 

katastrofer (Medborgarnas Flyktingombudsmans hemsida, 2006 b). 
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För övrigt finns en del forskning om asylsökande- och gömda barn, vilken bland annat omfattas 

av forskning kring det apatiska tillstånd bland flyktingbarn som även kallas ”generellt 

uppgivenhetssyndrom”. Tillståndet karaktäriseras av att de drabbade barnen slutar äta, dricka, 

prata och gå. De sluter sig inom sig själva och går inte ens på toaletten. Det råder dock delade 

meningar kring förklaringen till detta fenomen, men det tros bero på det trauma som dessa barn 

gått igenom i sitt hemland och som förstärks genom den otrygga och utdragna situation de 

befinner sig i under väntan på uppehållstillstånd i Sverige. (SOU 2006:114, s. 13). 

 

Den tidigare forskning som ändå existerar kring gömda flyktingar visar att de lever under oerhört 

svåra och pressade förhållanden. (Eriksson & Henriksson, 1997, s. 8f; Norström, 2004, s. 27; 

Social rapport, 2001, s. 18) då de är marginaliserade och uteslutna av samhället och befinner sig 

därmed utanför gällande normer, regler och rättigheter. Det är en sårbar och utsatt grupp då de 

enbart genom sin närvaro betraktas som illegala och därmed demoniseras och misstänkliggörs av 

samhället. (SOU 2006:37, s. 284ff). Trots att många gömda flyktingar lever under betydande 

hälsomässiga och sociala problem får de i liten utsträckning del av välfärdssamhällets stöd 

(Social rapport 2001, s. 18).  

 

4.4.2. Hälsomässiga aspekter 
Enligt tidigare forskning lider många flyktingar både av fysisk- men framförallt psykisk ohälsa 

när de anländer till Sverige på grund av de genomgångna trauman som dessa personer har upplevt 

tidigare i sitt liv. Enligt Läkare utan gränsers studie (2005, s. 19) rapporteras dessutom att ca 65 

% av de gömda flyktingarna upplever att deras hälsa ytterligare försämrats kraftigt under tiden 

som gömd, vilket gäller såväl deras fysiska som psykiska hälsa. Detta bekräftas av en rapport 

som Socialstyrelsen (1999:5, s. 70) skrivit som pekar på att tillvaron som gömd innebär en stark 

attack på dessa människors identitet och självkänsla, vilket ofta påverkar deras hälsa starkt 

negativt. Eriksson och Henriksson (1997, s. 85) beskriver vidare denna tillvaro som en långvarig 

ovisshet, vilken förmodligen är det mest påfrestande i en gömd flyktings tillvaro på grund av att 

de inte får något fotfäste i tillvaron och inte kan planera någonting för framtiden, vilket gör att de  

successivt bryts ner. (a.a. s. 78). Att inte kunna påverka eller ha kontroll över sina egna livsvillkor 

är en källa till stress som ofta bidrar till att  psykiska sjukdomar bryter ut (Vestin  
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& Unnbom, 2006, s. 12). Den psykiska ohälsan påverkar dock även den fysiska hälsan. Många 

patienter med primärt psykiatriska problem förlägger sina besvär till kroppen. Psykosomatiska 

besvär är den dominerande problematiken i denna grupp. (Eriksson & Henriksson, 1997, s. 94). 

Oviss väntan tillsammans med genomgångna trauman, ger en intensiv känsla av att inte vara 

önskvärda någonstans. (Angel & Hjern, 1992, s. 110). Gömda flyktingar lever dessutom under en 

ständig skräck för att bli upptäckta. Varje gång en familjemedlem går ut finns det risk för att 

personen häktas. Av rädsla för att bli upptäckta gör de allt för att minska risken för att bli 

avslöjade och utvisade, såsom att vara tysta, undvika att gå ut och undvika att ta några kontakter 

med omgivningen. Detta leder till att världen blir mycket liten. Rädslan för att bli upptäckt är inte 

heller ogrundad. Det händer att polisen går och knackar dörr i invandrartäta områden eller stoppar 

människor med utländskt utseende på gatan för att kontrollera identitetshandlingar. Polisen 

uppger dock själva att de inte aktivt letar efter gömda flyktingar. (Eriksson & Henriksson, 1997, 

s. 78; SOU 2006:37, s. 294ff). 

 

Vad gäller hälso- och sjukvård är Sverige ett av tio europeiska länder som begränsar den 

allmänna hälso- och sjukvårdens skyldigheter att ge asylsökande vård i relation till resten av 

befolkningen (Social rapport, 2006, s.343). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 4 § skall den som 

behöver omedelbar hälso- och sjukvård erbjudas sådan vård. Detta innebär att landstingen i 

princip är skyldiga att erbjuda en gömd flykting viss begränsad rätt till vård, men detta gäller 

enbart akut hälso- och sjukvård. Det finns dock inga klara regler kring vad som definierar akut 

sjukvård, utan det är upp till varje sjukhus att bedöma och i praktiken får patienten betala fullpris 

för denna vård. En komplikationsfri förlossning kostar till exempel 21 000 kronor. (Läkare utan 

gränser, 2005, s. 9f; Picum 2003). Många gömda flyktingar lever dessutom i ständig rädsla för att 

bli angivna eller upptäckta och vågar därmed inte uppsöka sjukvården. I en studie av Läkare utan 

gränser (2005, s. 16) rapporteras att 47 % av de gömda flyktingarna var i behov av vård men 

avstått från att söka hjälp, på grund av rädsla för att bli upptäckta samt att kostnaderna var för 

höga. Enligt Sekretesslagen är det förbjudet för sjukvårdspersonal att på eget initiativ kontakta 

polisen eller Migrationsverket. Däremot är de enligt utlänningslagen som är en överordnad lag,  

skyldiga att uppge om en person vistas där om polisen begär dessa uppgifter (Angel & Hjern, 

2004, s. 279). Detta leder till att många gömda flyktingar söker hjälp hos vissa  
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frivillighetsorganisationer, där läkare och annan vårdpersonal arbetar ideellt med att undersöka 

och behandla gömda flyktingar (Läkare utan gränser, 2005, s. 10). 

4.4.3. Socioekonomiska aspekter  
När människor tar beslutet att gömma sig för att på så sätt undgå ett av- eller utvisningsbeslut 

ställs de till mångt och mycket utanför det svenska samhället och blir på så sätt beroende av 

släktingar, bekanta, och/eller ideella organisationer. Vissa har ett relativt starkt nätverk omkring 

sig, men många lever ensamma eller omgivna av endast ett fåtal personer. Ofta är den person som 

gömmer flyktingen dennes ända länk till samhället, den som ekonomiskt försörjer familjen och 

den som garanterar dess säkerhet. Detta leder många gånger till att gömda flyktingar hamnar i ett 

totalt beroende, både ekonomiskt likväl som känslomässigt. Att inte kunna styra över sitt eget liv 

och att vara beroende av andra för sin försörjning kan vara mycket svårt att tackla för den som är 

van att klara sig själv. Många upplever situationen som förnedrande och tappar respekten för sig 

själva på grund av att de känner att de förlorat sitt människovärde. (Eriksson & Henriksson, 1997, 

s. 76ff). Den ständiga risken för av- eller utvisning gör gömda flyktingars vardag mer påfrestande 

och svårhanterlig vilket leder till en konstant känsla av sårbarhet och övervakning. Tillståndet 

som gömd påverkar livets minsta aspekter genom att alla vardagsaktiviteter illegaliseras, vilket 

gäller allt ifrån boende och arbete till fysisk rörlighet (i rummet). De saknar inte bara rätt till vård, 

skola, polisskydd och arbete, utan även till sociala relationer och till att kunna röra sig fritt på 

offentliga platser. (SOU 2006:37, s. 290ff). En svårighet som exempelvis kan uppstå är 

personnumrets nyckelfunktion i det svenska samhället, vilket gör att gömda flyktingar undantas 

alla former av offentlig samhällsservice och gör att det blir näst intill omöjligt att leva i det 

svenska samhället (Social rapport, 2006, s. 342; Picum, 2003).  

 

Brist på pengar är ett annat problem som orsakar stora bekymmer för gömda flyktingar. Gömda 

flyktingar saknar all storts statligt stöd i Sverige och har inte laglig rätt att arbeta. För att försörja 

sig är gömda flyktingar därför hänvisade till svartjobb eller ekonomiskt stöd från 

frivillighetsorganisationer, kyrkliga organisationer och enskilda. (Läkare utan gränser, 2005, s.  

17ff ). Många gömda flyktingar bor i storstadsområden där möjligheten att hålla sig undan 

svenska myndigheter och att hitta en försörjning på den svarta arbetsmarknaden är större än i 

andra delar av Sverige (Angel och Hjern, 2004, s. 274).  
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Utnyttjande av arbetskraften till låga löner och frivillighetsorganisationernas bristfälliga ekonomi 

leder dock till att många gömda flyktingfamiljer tvingas leva under svåra ekonomiska 

förhållanden (Vestin, 2006, s. 180; SOU 2006:37, s. 298). Det har visat sig att en del familjer har 

så ont om pengar att de inte kan ge sina barn ordentligt med mat (Eriksson & Henriksson, 1997, 

s. 77). För övrigt är många av de gömda flyktingarna dessutom skuldsatta på grund av att de 

betalat höga sjukhusräkningar, advokatkostnader eller på grund av att de betalat 

flyktingsmugglare för visum, pass och inresa till landet (Läkare utan gränser, 2005, s. 18).  

 

Att hitta en trygg bostad är ytterligare ett stort bekymmer för gömda flyktingar. En studie gjord 

av Läkare utan gränser rapporterar att många gömda flyktingar lever under svåra och otrygga 

socioekonomiska förhållanden. 61,8 % uppgav att varken de själva eller deras partner hade 

möjlighet att betala för bostad och att de därför tvingas förlita sig till sitt nätverk. (Läkare utan 

gränser, 2005, s. 17f). Gömda flyktingar är dessutom ofta tvungna att flytta med täta intervall, på 

grund av en rädsla för att bli upptäckta eller genom att personen som gömmer dem inte längre 

orkar. De ständiga flyttningarna leder till svårigheter för gömda flyktingar att rota sig och känna 

sig hemma. (Eriksson & Henriksson, 1997, s. 77f). 

 

4.5. Intervjuundersökning 

4.5.1. Presentation  
Av hänsyn till intervjupersonernas integritet och säkerhet har författarna valt att avidentifiera 2 av 

intervjupersonerna, varav den ena tidigare har levt gömd och den andra lever gömd för 

närvarande. Övriga intervjupersoner har gett sitt medgivande till att publicera namn och 

profession. 

 

Gömd flykting- Arash kommer ursprungligen från Armenien. Han kom till Sverige med fru och 

barn för ca 4 år sedan. Han har levt gömd under 2 av dessa år och hoppas nu på att inom en snar 

framtid få uppehållstillstånd i landet. 

 

 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 21

 

Tidigare gömd flykting- Reza kommer ursprungligen från Iran. Han kom till Sverige ensam och 

har levde gömd under ca 5 år i Sverige tills han fick PUT i och med den tillfälliga amnestilagen 

som infördes i november 2005.  

 

Frivilligarbetare- Tomas Eriksson studerar juridik med inriktning på mänskliga rättigheter, 

engagerad i IMÄI (Ingen Människa är Illegal), vilka kämpar för att öppna upp gränser genom att 

tona ner nationalstaternas vikt. Slutmålet är att man inte har några nationalstater och inga gränser 

så att folk kan migrera fritt som man vill. Försöker hjälpa folk att få stanna kvar i Sverige för att 

man anser att de har en rätt till det. Organisationen arbetar dels med att hjälpa enskilda individer, 

dels genom att försöka bilda opinion och sprida sitt budskap. 

 

Politiker- Jan O. Karlsson- Tidigare utrikesminister med ansvar för bistånds- och 

migrationsfrågor (jan 2002-okt 2003). Har även arbetat som politiskt sakkunnig för Tage 

Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson samt varit ordförande för Global Commission on 

International Migration (GCIM), vars slutrapport överlämnades till FN: s generalsekretare Kofi 

Annan i oktober 2006. 

 
Sakkunnig- Bo Nylund är pensionerad lektor i teologi och har under 16 år varit engagerad i 

gömda flyktingars situation. Arbetar numera som ordförande för Ekumeniska fristadsgruppen i 

Uppsala.  

 

4.5.2. Hälsomässiga aspekter 
Intervjupersonerna beskriver bilden av gömda flyktingars hälsa som mycket varierande. 

 

Tomas ger en bild av detta… 

” … Det kan vara allt ifrån en person som har svåra fysiska krämpor såsom tandvärk, 

eller en person med psykisk ohälsa såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller 

så kan det vara en person som bara cruisar runt lite grann och testar lyckan. Det är 

därför svårt att ge en generell bild av gömda flyktingars hälsa.” 
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Bo bekräftar bilden av att gömda flyktingars hälsa varierar och att de flesta mår väldigt dåligt, 

vilket tar sig uttryck i fysiska, psykiska, såväl som psykosomatiska sjukdomar. 

 

Tomas menar även att det inte går att nämna någon faktor som påverkar gömda flyktingars hälsa 

mer än någon annan utan det är en kombination av många olika faktorer som gör att de mår 

dåligt. 

 

Jan O. medger att han inte direkt kommit i kontakt med gömda flyktingar men kan ändå 

konstatera att det måste vara oerhört påfrestande och hälsovådligt att hålla sig gömd.   

”Att vara en gömd flykting förefaller vara en av de mest sjukdomsalstrande 

situationer man kan vara i” 

 

4.5.3. Fysisk hälsa 
Tomas berättar att gömda flyktingars fysiska ohälsa främst yttrar sig i huvudvärk, 

sömnsvårigheter, magsår och tandvärk, men även andra hälsoproblem såsom muskelvärk 

förekommer.   

”… Gömda flyktingar är sjuka mest hela tiden” 

 

Reza berättar att han under tiden han levde gömd hade svåra problem med just tandvärk och 

magsår. Hans berättelse bekräftar Bo och Tomas bild av att det är svårt att med egna medel 

finansiera sina läkemedel- samt tandvårdskostnader…  

”Genom en frivillighetsorganisation fick jag hjälp med medicin för magsåret. Gällande 

tandvärken fick jag hjälp av en enskild person med kostnaden för nya tänder” 

 

Reza uppger att hans hälsa förbättrades avsevärt efter att han fått sitt PUT. 

”Jag gick upp 8 kilo på tre månader, och återfick min idealvikt.” 
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4.5.4. Psykisk hälsa  
Tomas beskriver gömda flyktingars psykiska hälsa som mycket svår och att det är den psykiska  

hälsan som påverkar dem mest men att den i sin tur övergår till psykosomatiska besvär.  

”Ju längre tid man lever gömd ju sämre psykiskt mår man, och till slut blir det 

psykosomatiskt” 

 
Jan O. bekräftar bilden av gömda flyktingars kritiska hälsa. 

”Hälsofrågan måste ändå vara den allvarligaste…” 
 

Även Bo skildrar de gömda flyktingarnas psykiska hälsa som mycket kritisk. Han berättar att 

många sover dåligt och underskottet av sömn leder många gånger till depression och hopplöshet 

som i slutändan kan leda till apati.  

”… Att inte veta någonting om sin framtid, att känna ett hot att skickas tillbaka till 

väldigt osäkra och farliga förhållanden är oerhört psykiskt påfrestande. Många går 

ner sig när de får ett nej för att de har hoppats och trott att man med de erfarenheter 

som de har bakom sig ska ha rätt till PUT… Min upplevelse är att det andra 

avvisningsbeslutet brukar innebära att de störtdyker psykiskt”  

 

Arash ger en liknande bild av situationen… 

”När man lämnar sitt land och allt som det innebär och ser så mycket blod så tror man 

att andra länder kommer att ta emot en… man har ett hopp om att de kommer att ta 

hand om en tills man står på egna ben… sen kommer man i kontakt med myndigheter 

som arbetar helt tvärtom… det är som en långdragen psykisk tortyr” 

 

Arash beskriver vidare svårigheten av den ständiga ovissheten… 

”Man har ingen garanti för framtiden… vem vet, kanske de griper mig om en 

timme… man vet aldrig… hur blir det sen… framtiden är mörk… vi väntar inte på att 

någon kommer och knackar på dörren för att tala om att vi får leva som vanliga 

människor… Ibland känner jag att det inte spelar någon roll om polisen griper mig 

och jag blir dödad … varför ska jag fortsätta leva och ha ont varje dag… men jag är 

inte ensam… jag måste tänka på mitt barn och min fru… hur ska de klara sig utan 

mig… när ens barn kommer och kramar en blir man glad men man blir samtidigt  



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 24

 

ledsen för man vet inte vad som kommer att hända med sitt barns framtid…” 

 

Bo menar att denna ovisshet är ytterligare ett trauma som i sin tur leder till att man tappar lusten 

att gör någonting.  

”Man går år ut och år in och ser ingen lösning och går då ner sig… den hårda 

verkligheten kan bli för hård och de tappar lusten att göra någonting…” 

 

Arash kompletterar denna bild  

”Jag har ingen fritidssysselsättning… vad ska man göra… ingenting… man sitter 

bara och väntar… lyssnar… tänker. Ibland räknar jag… jag räknar sekunder… jag 

räknar minuter… ibland ligger jag bara och lyssnar… ibland skriker jag…” 

 

”Om man är ung ska man arbeta, ha fritidssysselsättning eller gå i skolan… man 

blir trött i huvudet och tankarna tar över… man har ingen garanti för 

framtiden… när jag var yngre var jag en jätteglad person… och aktiv… jag var 

en helt annan person… nu tänker jag som om jag vore 60-70 år gammal… det är 

svårt… det är mörkt överallt… nu lever jag med mina tankar… de är mina 

kompisar...” 

 

”Jag hade tidigare kontakt med sjukvården där jag fick hjälp att tänka lite 

positivt… men det känns som att om jag tänker positivt så ljuger jag för mig 

själv” 

 

Reza upplevde även han tiden som gömd som mycket psykiskt påfrestande. Han hade svårt att få 

sinnesro, kände sig likgiltig och orkade heller inte utföra några fritidsintressen 

”Jag hade inte ro att sitta och läsa, min bästa medicin var att ha människor runt 

omkring mig som jag kunde samtala med om allt möjligt och att vandra i skogen” 

 

På grund av den dåliga psykiska hälsan är det många som äter mediciner mot 

depression och panikångestattacker enligt Tomas.  



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 25

 

Arash bekräftar denna bild. 

”Jag tog massvis med mediciner mot depression, hallucination och sömnlöshet… 

mina barn tar också sömntabletter” 

 

4.5.5. Kontakt med hälso- och sjukvård 
Tomas beskriver att trots att gömda flyktingar enligt lag har rätt till akut sjukvård blir kontakten 

med sjukvården av olika orsaker problematisk i verkligheten. En av orsakerna är att gränsen 

mellan akutsjukvård och det som går utöver det skiljer sig mellan olika landsting. Han beskriver 

vidare att det är svårt att få tag på läkemedel. 

”… Det är krångligt för man måste smussla” 

 

Tomas menar dock att det kunde ha fungerat mycket sämre. Ofta brukar det inte vara något 

problem att få läkemedel utskrivna, men ibland är den gömda flyktingens hälsa så pass allvarlig 

att denne måste uppsöka sjukhus. Svårigheten ligger då i att de gömda flyktingarna inte har rätt 

till subventionerad sjukvård och finansieringen av deras läkemedel kan därmed bli problematisk. 

 

Även Bo beskriver att det inte brukar vara något problem för en gömd flykting att få ett recept 

utskrivet men har man inte något svensk personnummer blir kostanden för medicinen väldigt dyr. 

Han berättar till exempel att en komplikationsfri förlossning kostar 21 000 kronor. 

 

En annan orsak enligt Bo är att trots att sjukvårdspersonal inte har rätt att lämna ut uppgifter till 

polisen om de gömda flyktingarna, bortsett ifrån om polisen begär in uppgifter finns alltid risken 

att bli upptäckt. Detta gör att många gömda flyktingar känner rädsla och därför avstår ifrån att 

kontakta sjukvården. 

 

Arash bekräftar denna rädsla  

”Det är jättesvårt… om jag har problem med min kropp… vem kommer och hjälper 

mig? Om jag ringer till ambulansen så kommer kanske polisen och griper mig” 

 

 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 26

 

Tomas menar därför att det är viktigt att man har personliga kontakter med sjukvårdspersonal  

som man vet ställer upp. 

 

Reza hade tvärtom en förhållandevis bra kontakt med hälso- och sjukvård. Han medger dock att 

detta berodde just på att hans privata nätverk hade kontakter inom sjukvården.  

 

4.5.6. Socioekonomiska aspekter 
Intervjupersonerna beskriver även gömda flyktingars socioekonomiska situation som varierande 

men oftast dålig. De berättar att hur en gömd flyktings socioekonomiska situation ser ut beror på 

många olika faktorer såsom exempelvis ursprung, etnicitet, utbildning, klass, yrke samt 

civilstatus. 

 

Bo ger en bild av detta. 

”… Deras situation beror även på faktorer såsom till exempel var de kommer ifrån, 

vilken utbildning, klass och yrke de har.” 

Reza instämmer vad gäller civilstatus 

”… Det är enklare att leva gömd som ensamstående man då man inte har någon 

familj att ta ansvar för … Det är inte så viktigt vart man sover, eller att vara utan 

mat och mediciner.” 

 

Jan O. menar trots detta att gömda flyktingar tillhör en grupp människor som är mer utsatta än de 

flesta andra människor i mänskligheten 

 

4.5.7. Försörjning 
Bo vittnar om att gömda flyktingar har det svårt ekonomiskt.  

”Man lever under lägsta tänkbara budget… och det är hemskt svårt… man har 

väldigt liten rörelsefrihet... endast ett fåtal klarar sig med svartjobb” 
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Tomas ger en liknande bild. 

”De har pengar till hyran, och ungefär 500 kr för mat per person att leva på i  

 

genomsnitt per månad… det är långt under existensminimum… det är extremt lite…  

de är helt beroende av folk som kan hjälpa dem” 

 

Vidare uppger Tomas att frivillighetsorganisationer till största del bara hjälper till med hyra och 

mat, pengarna räcker oftast inte längre än så. I vissa fall kan de även gå in och bidra med pengar 

till läkemedel och sjukhuskostnader. Då pengarna inte räcker till på långa vägar kan 

frivillighetsorganisationerna endast hjälpa ett fåtal av alla som kontaktar dem. Ibland går även 

grannar och andra personer som blivit involverade i deras liv in och hjälper till ekonomiskt. 

 

Arash berättar om hur hans livsvillkor utifrån en ekonomisk aspekt förändrats sen han kom till 

Sverige.  

”I vårt hemland hade vi det ganska bra ekonomiskt ställt och vi brukade hjälpa 

andra… vi brukade ge pengar och mat till fem fattiga familjer… Idag är vi sex 

personer som lever på mellan 1000-1500kr varje månad.”  

 

Reza kan inte beskriva exakt hur mycket pengar han levde på i genomsnitt per månad då det var 

osäkert var ifrån pengarna skulle komma.   

”Det var en vecka hit, en månad dit…”   

 

Tomas berättar att gömda flyktingar hanterar situationen olika, vissa är mer aktiva än andra, men 

i grund och botten handlar det bara om att vänta då de vet att de inte har något alternativ.  

”Det är ofta tanken på att få ett jobb som kan få dem att gå vidare” 

 

Tomas berättar vidare att gömda flyktingar oftast inte orkar tänka på att de kan få 

uppehållstillstånd utan att livsstrategin för det mesta handlar om att överleva som gömd i Sverige 

här och nu och har ofta som mål att hitta ett arbete för att bli självförsörjande. 
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4.5.8. Nätverk  
Tomas beskriver att nätverket betyder allt för en gömd flykting eftersom de på många sätt är 

beroende av sina kontakter och inte skulle klara sig utan dem. 

”De måste ha folk som kan agera i sitt eget namn för den gömdes skull hela tiden.” 

 

Tomas beskriver dock bilden av gömda flyktingars nätverk som mycket varierande. Vissa har ett 

stort nätverk medan andra lever näst intill isolerade. 

”Det ser olika ut. Vissa har skaffat sig vänner i Sverige och har kanske fortsatt att 

hålla kontakten med några grannar eller andra bekanta som de kände innan de levde 

gömda. Vissa kanske har kontakt med någon läkare, advokat, personer inom 

frivillighetsorganisationerna. Vissa har även släktingar och landsmän som kan 

hjälpa till och det nätverket är troligen det största.” 

 

Tomas menar dock att även om man haft ett stort nätverk innan man gömde sig så krymper ofta 

detta nätverk när man gömmer sig på grund av risken att bli upptäckt men även att många inte 

orkar hålla kontakt genom att de mår psykiskt dåligt. 

”… Nätverket krymper dock när de lever gömda eftersom det finns en risk att bli 

upptäckt samt att de mår psykiskt dåligt.” 

 

Bo ger en liknande bild av situationen 

”Storleken på nätverket varierar naturligtvis… En hel del har kontakter med 

landsmän och då får man ju ofta relationer till andra människor… andra har 

kontakter genom kyrkliga församlingar…” 

 

Tomas menar dock att även fast många har ett nätverk runt omkring sig så är situationen 

problematisk då nätverket förändras beroende på vem det är som har möjlighet att hjälpa till. 

”Det är problematiskt eftersom nätverket förändras beroende på vem det är som har 

möjlighet att hjälpa till.” 
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Arash berättar att han lever mycket isolerat och att han tycker att det är jobbigt att vara beroende 

av andra. Han berättar att ibland blir han så trött att han inte ens orkar träffa andra människor. 

”Vi lever mycket isolerade…” 

 

”Vi har kontakt med två familjer från samma land och vi brukar besöka varandra… 

de brukar ge oss mat… men ibland har vi inte pengar för att handla mat … då går vi  

utan mat och vi skäms för att ringa och be om hjälp… Man blir trött av att alla tycker 

synd om en hela tiden och vill ta hand om en … att vara beroende av andra… Jag är 

ung, har utbildning… men människor kommer och tycker synd om en och det känns 

som att man är en död människa.” 

 

”Vissa dagar tänker jag att jag inte vill ha kontakt med någon… ibland blir jag trött 

av att träffa människor… jag tycker om att bara sitta ensam ibland… ibland stänger 

jag in mig på toaletten i flera timmar för att få vara ensam… men ändå älskar jag 

dem allihop.” 

 

Arash berättar även att han inte har någon kontakt med sin familj. 

”Jag har idag ingen kontakt med min familj… det är en risk om jag försöker ta 

kontakt med dem för då kan man spåra mig…” 

 

Jan O. ser situationen som mycket kritisk 

”Om mina barn inte kan gå i skolan och jag inte kan vara säker på att få hälso- och 

sjukvård om jag är sjuk, om jag inte har några som helst rättigheter i det land som 

jag lever i, det är klart att då har mina mänskliga rättigheter gått förlorade” 

 

4.5.9. Bostadsförhållanden 
Tomas beskriver gömda flyktingars bostadssituation som väldigt varierande. 

”Det kan vara allt från att man bor en hel familj i ett studentrum till att en enskild 

person har en egen lägenhet… ett problem med bostadssituationen är dock att  
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bostäder inte alltid är permanenta. Man måste flytta ett flertal gånger under ett år, 

och i synnerhet ifall man bor hos andra människor.”   

 

Tomas berättar vidare att gömda flyktingar i vanliga fall bor i en lägenhet där de sitter ensamma 

och tittar på tv dygnet runt. De kan inte göra någonting annat på grund av rädsla för att bli 

upptäckta samt att deras livssituation därmed leder till passivitet. 

 

Arash ger en liknande bild och uppger frustrationen över att ständigt känna rädsla för att bli 

upptäckt.  

”Det är jättesvårt… ibland när jag tittar ut ifrån fönstret ser man att grannarna bor i 

frihet och själv bor man som i ett fängelse… och är inte fri... man stänger för 

fönstren... man ser inte solen… man ser bara samma ansikten varje dag” 

  

Arash berättar vidare om hur boendesituationen såg ut i lägenheten.  

”Man får inte plats någonstans... tidigare bodde vi tillsammans med en annan familj 

som levde gömda i en tvåa, och alla var väldigt stressade… och barnen märker 

också… man vet aldrig, det kanske kommer någon och kontrollerar hela 

lägenheten…” 

 

Reza uppger dock att rädslan för att bli uppräckt fanns men att han däremot hade tur under tiden 

som gömd då han blev hjälpt med bostad av en landsman.  

 

Bo berättar att de gömda flyktingarna oftast bor i lägenheter som ordnas av 

frivillighetsorganisationer och i vissa fall kan även enskilda hjälpa till, men att de ofta bor väldigt 

trångt.  

 

 
 
 
 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 31

 

4.6. Sammanfattande resultatbild av intervjuvundersökningen  
Tabell 1; Meningskategorisering och –koncentrering av tema – Hälsomässiga aspekter samt Socioekonomiska 

aspekter 

INTERVJU-
PERSON  

FYSISK HÄLSA PSYKISK  HÄLSA KONTAKT MED  
HÄlSO- OCH 
SJUKVÅRD 

Bo Nylund 
(sakkunnig) 

Varierande. Oftast 
dålig. Kostsamt 

Kritisk. Sömnlöshet, 
ovisshet, hopplöshet, 
depression.  

Problematiskt på grund 
av rädsla för angivande 

Tomas Eriksson 
(frivilligarbetare) 

Varierande. Negativ. 
Problematiskt med 
anskaffande av 
läkemedel. Kostsamt. 

Mycket svår. 
Suicidrisk. Riskerar att 
övergå till 
psykosomatiska besvär. 

Kunde ha varit sämre. 
Viktigt med kontakter 
inom sjukvården. 
Rädsla för angivande. 

Reza  
(tidigare gömd 
flykting) 

Tandvärk, magsår. 
Finansierings-
svårigheter. 

Likgiltig. Orolig. Bra tack vare personligt 
nätverk. 

Arash 
(gömd flykting) 

Muskelvärk. 
 
 

Rädsla. Ovisshet. 
Sömnlöshet. Apati. 

Rädsla. 

Jan O. Karlsson  
(politiker)  
 

Sjukdomsalstrande. 
 

Kritisk.             
               _ 

INTERVJU-
PERSON  
 

FÖRSÖRJNING BOSTADS-
FÖRHÅLLANDEN

NÄTVERK 

Bo Nylund 
(sakkunnig) 

Lägsta tänkbara 
budget, liten 
rörelsefrihet. 

Trångbott. Bostad 
ordnas ofta av frivillig-
organisationer. 

Varierande. Kontakt 
med landsmän, kyrkan. 

Tomas Eriksson 
(frivilligarbetare) 

Långt under 
existensminimum. 
Beroende av andra  
för försörjning. 

Varierande. Ej 
permanenta. 

Betydelsefullt. 
Varierande. 
Problematiskt. 

Reza  
(tidigare gömd 
flykting) 

Föränderligt. 
 
 

Hjälpt av landsman. I allmänhet svårt. 

Arash 
(gömd flykting) 

1000-1500/mån på 
sex personer. 
 
 

Trångt. Isolerande.  Isolerad. Kontakt med 
två andra familjer. 
Jobbigt att vara 
beroende.  

Jan O. Karlsson  
(politiker) 

           
              __ 

            
             __ 

Brist på rättigheter 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel följer en analys av studiens resultat utifrån valda teoretiska utgångspunkter samt en 

jämförande analys utifrån studiens kunskapsöversikt och empiri. 

 

5.1. En analys av kunskapsläget utifrån mänskliga rättigheter och Nussbaums 
rättviseteori 
Martha Nussbaums andra punkt i hennes rättviseteori innefattar att kunna upprätthålla en god 

hälsa, inklusive reproduktiv hälsa, tillräcklig näring och adekvat bostad (Nussbaum, 2002, s. 106 

ff). Detta kan kopplas till Läkare utan gränsers studie (2005, s. 19) som visar att gömda flyktingar 

upplever att deras hälsa försämrats kraftigt under tiden som gömd samt till Socialstyrelsens 

rapport (SoS-rapport 1999:5, s. 70) som visar på att tillvaron som gömd innebär en stark attack på 

gömda flyktingars identitet och självkänsla, vilket leder till att den psykiska hälsan påverkas 

negativt (Eriksson & Henriksson, 1997, s. 94). Kunskapsöversikten visar vidare att gömda 

flyktingar har begränsad rätt till hälso- och sjukvård. Läkare utan gränsers studie visar bland 

annat att många gömda flyktingar lever i ständig rädsla för att bli angivna eller upptäckta och att 

hela 47 % av de gömda flyktingarna som ingick i studien var i behov av vård men avstått ifrån att 

söka hjälp, på grund av rädsla för att bli upptäckta samt även att kostnaderna var för höga (Läkare 

utan gränser, 2005, s. 10ff). Utifrån detta kan författarna göra en koppling till Artikel 1, vilken 

innefattar att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter (Den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 1). Detta då gömda flyktingar inte är 

berättigade till samma sjukvård som andra invånare och därav inte kan anses ha samma värde och 

rättigheter.  

 

Den tionde punkten, vilken handlar om att kunna påverka beslut som styr ens liv samt att kunna 

kontrollera sina materiella omständigheter genom äganderätt (i lika grad som andra) och 

anställning (Nussbaum, 2002, s. 106ff) samt Artikel 23 i den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna, vilken bland annat statuerar att var och en har rätt till arbete, fritt val av 

sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet 

(Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 23) kan anknytas till gömda  
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flyktingars oförmåga att kunna styra över sitt eget liv på grund av ett beroende av andra för sin 

försörjning, vilket kan vara mycket svårt att tackla för den som är van att klara sig själv. Tidigare 

forskning visar dessutom att många upplever situationen som förnedrande och tappar respekten 

för sig själva. De känner att de förlorat sitt människovärde. (Eriksson & Henriksson, 1997, s. 

76ff). Brist på pengar kan därför tolkas som ett stort problem, vilket orsakar stora bekymmer för 

gömda flyktingar. Då gömda flyktingar inte har rätt att arbeta för att tjäna ihop till sin försörjning 

kan författarna dra en parallell Nussbaums andra punkt vilken bland annat innebär att ha 

någonstans att bo, vilket kan härledas till gömda flyktingarnas bostadsförhållanden. Att hitta en 

trygg bostad är ofta ett stort bekymmer för gömda enligt tidigare forskning. Många gömda 

flyktingar bor under svåra och otrygga förhållanden som oftast präglas av trångboddhet och stor 

flyttfrekvens. På grund av rädsla är det många som stänger in sig och isolerar sig från omvärlden. 

(Läkare utan gränser, 2005, s. 17f).  Gömda flyktingars bostadsförhållanden kan vidare kopplas 

till Nussbaums tredje punkt vilken omfattar kroppslig integritet, som delvis rör sig om att kunna 

röra sig fritt, vilket gömda flyktingar inte tolkas kunna göra på grund av dels den trångboddhet 

som resultatet vittnar om men även rädslan för att vistas ute (Nussbaum, 2002, s. 106ff).  

 

5.2. En analys av empirin utifrån mänskliga rättigheter och Nussbaums 
rättviseteori  
 

5.2.1. Hälsomässiga aspekter 
Martha Nussbaums andra punkt i hennes rättviseteori innefattar att kunna upprätthålla en god 

hälsa, inklusive reproduktiv hälsa, tillräcklig näring och adekvat bostad (Nussbaum, 2002, s. 106 

ff). Författarna kan utifrån denna punkt dra en parallell till gömda flyktingars hälsomässiga 

livsvillkor då studiens empiri visar att livet som gömd innebär en stor påfrestning på gömda 

flyktingars fysiska - likväl som psykiska hälsa samt tillgång till adekvat hälso- och sjukvård. Det 

har dock inte framkommit i studiens empiri att gömda flyktingars reproduktiva hälsa påverkas av 

deras livsvillkor vilket därför inte vidare kan vare sig bestyrkas eller avfärdas. En koppling kan 

även göras till Artikel 25:1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilken  
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statuerar att varje individ har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens 

hälsa och välbefinnande samt även rätt till hälso- och sjukvård (Den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna, Artikel 25:1). Den ohälsa som intervjupersonerna vittnar om kan i 

förlängningen av författarna även knytas till Nussbaums första punkt vilken handlar om att leva  

ett normallångt liv, då ohälsa i längden kan leda till en påverkan på livslängden. (Nussbaum, 

2002, s. 106 ff). Något definitivt konstaterande kan dock inte göras då studiens empiri inte 

undersökt detta. 

 

Nussbaums sjätte punkt vilken innefattar att kunna använda sig av ett praktiskt förnuft, att kunna 

föreställa sig ett gott liv och reflektera över livets utveckling (Nussbaum, 2002, s. 106 ff) kan 

även den kopplas till gömda flyktingars livsvillkor, vilka präglas av ovisshet och hopplöshet. Bo 

berättar att det är oerhört psykiskt påfrestande att inte veta något om sin framtid och att känna ett 

hot om att skickas tillbaka till mycket osäkra och farliga förhållanden. ”Arash” ger en liknande 

bild och uppger bland annat att han inte har någon garanti för framtiden och inte ser någon 

mening med livet. Detta kan av författarna tolkas som att gömda flyktingar på grund av bland 

annat oviss väntan har svårt att föreställa sig ett gott liv och reflektera över livets utveckling. 

Gömda flyktingars hälsomässiga livsvillkor kan vidare kopplas till Nussbaums fjärde punkt, 

vilken innefattar att få använda sina sinnen, fantasi, tänkande och förnuft utan restriktioner och 

att få utveckla dessa möjligheter genom utbildning. ”Arash” berättar om frustrationen över att 

inte få gå i skolan och att inte ha någon sysselsättning. Han beskriver bland annat att han blir trött 

i huvudet då han inte har någonting att göra utan bara kan sitta och vänta, vilket leder till att 

tankarna tar över. Detta skulle i längden enligt författarna kunna påverka gömda flyktingar till 

den grad att det begränsar deras möjlighet att använda och utveckla sina sinnen, fantasi, tänkande 

och förnuft.  

 

 

5.2.2. Socioekonomiska aspekter 
Vad gäller Nussbaums sjunde punkt, vilken innefattar att kunna känna samhörighet, leva 

tillsammans med andra, ingå i sociala relationer samt ha förutsättningar för självrespekt och 

okränkbarhet (Nussbaum, 2002, s. 106ff) kan en koppling göras till gömda flyktingars nätverk  
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vilket av intervjupersonerna delvis beskrivs som varierande men oftast litet och minskande på 

grund av den ständiga rädslan av att bli upptäckt. Tomas beskriver även att gömda flyktingars 

nätverk har en stor betydelse eftersom de på många sätt är beroende av sina kontakter och inte 

skulle klara sig utan dem. Nussbaums sjunde punkt anknyter vidare till hennes femte punkt som 

innefattar att ha möjlighet att känna känslor och att kunna ha band till andra människor genom  

kärleks- och vänskapsrelationer (Nussbaum, 2002, s. 106ff). Dessa punkter kan å ena sidan till 

viss del uppfyllas då intervjupersonerna uppger att de har vissa sociala kontakter även om det är 

begränsade sådana. ”Arash” berättar bland annat att han har kontakt med två andra familjer, men 

då han tycker att det är jobbigt att vara beroende av andra för att klara sig avstår han ibland från 

att kontakta dem. Å andra sidan kan man tolka det som att dessa punkter inte kan uppfyllas fullt 

ut då gömda flyktingar blir begränsade till att ingå nya sociala kontakter på grund av rädsla för att 

bli upptäckt samt på grund av psykisk ohälsa.  

 

Gömda flyktingars livsvillkor kan även analyseras utifrån Nussbaums nionde punkt vilken 

omfattar möjligheten till lek, skratt samt att kunna uppskatta fritiden. Intervjupersonerna berättar 

om svårigheten att vistas ute på grund av rädsla och det kan därav bli svårt att utföra och njuta av 

fritidsaktiviteter. Detta kan i förlängningen även påverka gömda flyktingars livsvillkor på 

Nussbaums åttonde punkt som innebär att kunna leva i relation till djur, växter och natur 

(Nussbaum, 2002, s. 106ff) då det kan vara en konsekvens av att inte ha möjlighet att vistas ute. 

Rätten till fritid kan även kopplas till Artikel 24 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, vilken bland annat statuerar att var och en har rätt till vila och fritid (Den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 24). 

 

Den tionde punkten, vilken handlar om att kunna påverka beslut som styr ens liv samt att kunna 

kontrollera sina materiella omständigheter genom äganderätt (i lika stor grad som andra) och 

anställning (Nussbaum, 2002, s. 106ff) kan anknytas till studiens empiri då bland annat Bo vittnar 

om gömda flyktingars ekonomiska svårigheter. Arash beskriver vidare detta beroende som 

mycket påfrestande. Då gömda flyktingar inte har rätt att arbeta för att tjäna ihop till sin 

försörjning kan detta även kopplas till Artikel 23 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, vilken bland annat statuerar att var och en har rätt till arbete, fritt val av  
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sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet 

(Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 23).  

 

Nussbaums andra punkt vilken bland annat innebär att ha någonstans att bo, kan härledas till 

gömda flyktingarnas bostadsförhållanden vilka av intervjupersonerna skildras som varierande  

men oftast dåliga. Tomas berättar om att gömda flyktingar i många fall bor i en lägenhet där de 

sitter ensamma och tittar på tv dygnet runt. De kan inte göra något annat på grund av sin rädsla 

för att bli upptäckta. Deras livssituation leder på så vis till passivitet. Vidare berättar ”Arash” om 

svårigheten att hitta en bostad. Tidigare bodde hans familj tillsammans med en annan familj i en 

tvåa. ”Reza” å andra sidan uppger att han under tiden som gömd blev hjälpt med bostad och hade 

därmed inga sådana problem, även fast rädslan för att bli upptäckt fanns där. Rätten till bostad 

kan utifrån ovannämnda resonemang anknytas till Artikel 17 i den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna, vilket innefattar att var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och 

tillsammans med andra, samt att ingen godtyckligt får fråntas sin egendom. (Den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 17) då studiens empiri visar på att gömda 

flyktingar inte har denna möjlighet.  

 

5.3. En jämförelse av kunskapsläget och empirin utifrån mänskliga rättigheter 
och Nussbaums rättviseteori  
 
Författarna kan genom att analysera studiens kunskapsöversikt och empiri samt göra en 

jämförelse dem emellan dra slutsatsen att dessa resultat överensstämmer vad gäller såväl 

hälsomässiga likväl som socioekonomiska aspekter. Därmed bekräftar empirin 

kunskapsöversikten vilket ytterligare stärker bilden av gömda flyktingars utsatta livsvillkor.  
 

Studiens kunskapsöversikt likväl som empirin kan för övrigt sammanfattas i Artikel 22 vilken 

statuerar att var och en har rätt till social trygghet, och är berättigad till de ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde (Den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 22). Studiens resultat har visat att 

tillståndet som gömd påverkar livets minsta aspekter genom att alla vardagsaktiviteter  
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illegaliseras, vilket gäller allt ifrån boende och arbete till fysisk rörlighet. De saknar inte bara rätt 

till vård, skola, polisskydd och arbete, utan även till sociala relationer och till att kunna röra sig 

fritt på offentliga platser. (SOU 2006:37, s. 290ff). Detta innebär även att gömda flyktingar inte 

lever upp till de inledande artiklarna i konventionen av de mänskliga rättigheterna vilket statuerar 

att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt att var och en har rätt till liv, 

frihet och personlig säkerhet vilka samtliga är rättigheter och friheter som alla har rätt till utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. (Den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 1-3). Utifrån dessa kopplingar kan 

författarna sammanfattningsvis dra slutsatsen att gömda flyktingars livsvillkor inte lever upp till 

dessa rättigheter vilket i sin tur innebär att de utsätts för grym och omänsklig behandling vilket 

statueras i Artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (Den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Artikel 5) 
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6. Diskussion 
 

 

I detta kapitel följer en diskussion av studiens syfte och resultat. Därefter följs en metoddiskussion.  Sist i 

kapitlet redovisas förslag på fortsatt forskning.   

 

6.1. Vad studiens resultat visade 
Syftet med den här studien var att dels ge en kunskapsöversikt över gömda flyktingars livsvillkor 

samt att belysa denna genom att intervjua fem personer med olika perspektiv på gömda 

flyktingars livsvillkor. I Introduktionen formulerades tre frågeställningar. Nedan kommer de mest 

centrala resultaten att redovisas, vilka ger svar på studiens syfte och frågeställningar. 

 

Hur ser kunskapsläget ut vad gäller gömda flyktingar?  

Som tidigare nämnts finns endast ett fåtal studier kring gömda flyktingars livsvillkor. Den 

forskning som ändå finns på området visar att gömda flyktingar lever under oerhört svåra och 

pressade förhållanden. (Eriksson & Henriksson, 1997, s. 8f; Norström, 2004, s. 27; Social 

rapport, 2001, s. 18).  

 

Gömda flyktingar lider bland annat av både fysisk- men framförallt psykisk ohälsa, vilket 

grunder sig dels i tidigare upplevda trauman men påverkas även kraftigt under tiden som gömd. 

Psykosomatiska besvär är ofta den dominerande problematiken i denna grupp, vilken till stor del 

kan hänföras till den långvariga ovissheten och rädslan som det innebär att leva gömd. Vad gäller 

hälso- och sjukvård är gömda flyktingar endast berättigade till akut sådan. Det finns dock inga 

klara regler vad som definieras som akut sjukvård. Rädsla och höga kostnader är ytterligare ett 

hinder i kontakten med hälso- och sjukvård. Gömda flyktingar har oftast ett mycket litet nätverk 

trots att de är både ekonomiskt och känslomässigt beroende av att ha andra människor omkring 

sig. Brist på pengar är ett annat problem som orsakar stora bekymmer för gömda flyktingar då de 

saknar all sorts statligt stöd och inte har laglig rätt att arbeta i Sverige. Många gömda flyktingar 

är därför hänvisade till svartjobb eller ekonomiskt stöd från frivillighetsorganisationer, kyrkliga 

organisationer och enskilda. Vad gäller bostadsförhållanden präglas dessa av trångboddhet och  
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stor flyttfrekvens. Sammanfattningsvis är gömda flyktingar marginaliserade och uteslutna av 

samhället. De befinner sig därmed utanför gällande normer, regler och rättigheter. Trots att 

många gömda flyktingar lever under betydande hälsomässiga och sociala problem får de i liten 

utsträckning del av välfärdssamhällets stöd. 

 

Hur ser gömda flyktingars hälsomässiga livsvillkor ut? 

Intervjupersonerna skildrar de gömda flyktingarnas hälsa som varierande, fast oftast mycket 

allvarlig. Gömda flyktingars hälsa yttrar sig i fysiska, psykiska samt psykosomatiska symptom. 

Samtliga intervjupersoner uppger att det är den psykiska ohälsan som påverkar de gömda 

flyktingarna mest och beror framförallt på tidigare traumatiska upplevelser i kombination med 

den psykiska terror som det innebär att vara gömd, såsom rädsla, otrygghet, ovisshet, hopplöshet, 

besvikelse och framförallt avsaknaden av rättigheter. Den psykiska ohälsan leder till trötthet, 

depressioner, hallucinationer, apati och suicidrisk vilket gör att många gömda flyktingar är i 

behov av medicinering. Gömda flyktingars kontakt med hälso- och sjukvård upplevs som 

problematisk av främst tre orsaker. En svårighet som kan uppstå är att bedömningen av vad som 

definierar akut sjukvård kan variera från fall till fall likväl som mellan olika landsting. Ett annat 

hinder är att även om de gömda flyktingarna blir beviljade akut sjukvård så blir denna för 

kostsam för dem då de inte har rätt till subventionerad sjukvård på grund av att de inte har 

svenska personnummer. Gömda flyktingars rädsla för att bli upptäckt och angiven uppges vara en 

tredje svårighet som leder till att många avstår från att kontakta hälso- och sjukvård. 

 

Hur ser gömda flyktingars socioekonomiska livsvillkor ut? 

Intervjupersonerna skildrar gömda flyktingars nätverk som betydelsefullt då de i stort sätt är 

beroende av andra människor för att klara sig, nätverket skiljer sig dock åt. Vissa har stora 

nätverk medan andra endast har ett fåtal kontakter. Intervjupersonerna beskriver dock att 

nätverket krymper ju längre tid de lever gömda på grund av rädsla för att bli upptäckt. Många 

mår dessutom så psykiskt dåligt att de inte orkar träffa andra människor samt att de upplever sin 

beroendeställning som påfrestande. Vad gäller gömda flyktingars försörjning beskriver 

intervjupersonerna den som mycket kritisk då de har den lägsta tänkbara budgeten vilket gör att 

frivillighetsorganisationer spelar en central roll för gömda flyktingars livsvillkor. Även om de  
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gömda flyktingarna får ekonomisk hjälp är det dock svårt att planera sin ekonomi då de aldrig vet  

när och hur mycket pengar de kommer att få. De gömda flyktingarnas bostadsförhållanden 

skildras som varierande. Oftast präglas det dock av trångboddhet och stor flyttfrekvens. På grund 

av rädsla är det många som stänger in sig och isolerar sig ifrån omvärlden. 

 

6.2. Tolkning av studiens resultat 
Utifrån studiens resultat kan författarna dra slutsatsen att gömda flyktingar lever under svåra och 

kritiska livsvillkor vad gäller såväl hälsomässiga- såväl som socioekonomiska livsvillkor. 

Författarna kan vidare utifrån studiens resultat och en koppling till Nussbaums rättviseteori likväl 

som förklaringen om de mänskliga rättigheterna dra slutsatsen att gömda flyktingar inte heller 

kan anses leva under värdiga förhållanden. Detta då de förvägras att kunna upprätthålla en god 

hälsa, delvis nekas rätt till kroppslig integritet och inte ges möjlighet att använda och utveckla 

sina sinnen. Intervjupersonerna likväl som kunskapsöversikten visar på att gömda flyktingars 

hälsomässiga- och socioekonomiska livsvillkor påverkar dem på ett negativt sätt. Detta skulle på 

sikt kunna tänkas resultera i att situationen som gömd delvis kan leda till att inte ha möjlighet att 

leva ett normallångt liv. Gömda flyktingar ges inte heller möjlighet att känna samhörighet och 

leva tillsammans med andra människor, inte möjlighet att njuta av fritidsaktiviteter och inte heller 

möjlighet att leva i samvaro med växter, natur och djur. Men framför allt ges de inte möjlighet att 

kontrollera den egna omgivningen. 

 

Den senaste tidens globaliseringsprocess har lett till att invandringen har ökat i det svenska 

samhället och kommer troligen att fortsätta att öka i takt med att övergrepp mot mänskliga 

rättigheter fortskrider. Invandringen har i sin tur lett till att orättvisorna i världen blir mer synliga. 

Sverige har internationellt sett gjort sig känt som ett föregångsland vad det gäller att förespråka 

och driva fram samt att försvara de mänskliga rättigheterna (Abiri, 2000). Trots detta har Sverige 

på senare tid blivit kritiserad för sin hårda och inhumana flyktingpolitik vilket har lett till att 

Sverige försatt sig i en svår situation.  
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Vidare anser författarna att det föreligger en paradox då den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna anses vara universell och ska med andra ord gälla alla människor. Den 

svenska lagstiftningen på området omfattar dock inte gömda flyktingar vilket leder till att de 

värden som erkänns av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna inte gäller dem. 

Sverige kan därmed ej anses leva upp till den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna vad gäller denna grupp. Detta problem är dock mer problematiskt än så och kräver 

vidare forskning utifrån en mer juridisk ståndpunkt. Forskningsfrågan skulle därmed kunna lyda: 

vem är det som har ansvar för att uppfylla den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna om en individ befinner sig utanför sitt ursprungsland och inte kan återvända? Den 

slutgiltiga frågan som författarna utifrån denna studie ställer sig lyder: 

 

Ett värdigt liv- Alla människors rättighet? 

 

 

6.3. Metoddiskussion   
För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts, vilken kan anses ha varit tillämplig 

då fylliga och innehållsrika beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser har 

erhållits samt att en omfattande bild av gömda flyktingars livsvillkor har kunnat skildras. Valet av 

vetenskapsfilosofi skedde utifrån författarnas ambition att erhålla en mångfacetterad och bred 

bild av gömda flyktingars livsvillkor genom en kunskapsöversikt samt genom en giltig och 

gemensam förståelse av intervjupersonernas verklighet utifrån en tolkning av deras berättelser. 

Då ett mycket likartat material erhölls medförde detta dock en svårighet att analysera resultaten i 

en vidare omfattning då olika utsagor samt tidigare forskning inte kunde ställas mot varandra i 

någon större omfattning. Att använda sig av olika perspektiv vad gäller studiens empiriska  

undersökning har även inneburit en svårighet att skildra både ett aktörsperspektiv och ett 

observatörsperspektiv då det kan vara svårt att hålla i sär vad det är som är intervjupersonens 

egen upplevelse av sin livsvärld och var det är intervjupersonens erfarenheter som skildras. 
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Författarna kan i efterhand konstatera att valet av studiens teoretiska utgångspunkter inneburit 

vissa svårigheter då den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna upplevts 

omfattande och svår att applicera. För att tydligt kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar valde författarna därav att begränsa sig till att endast beröra de artiklar som 

omfattar studiens temaområden. Författarna är medvetna om att även andra artiklar i förklaringen 

om de mänskliga rättigheterna hade varit tillämpbara, men gjorde trots detta denna avgränsning. 

 

Vad gäller studiens validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet är det som tidigare nämnts 

svårt att mäta när det gäller kvalitativ forskning då det är författarna som är mätinstrumentet och 

deras personliga inställningar och värderingar kan påverka studiens resultat och tolkningar. Det 

kan på så sätt inte garanteras ett likadant resultat om någon annan genomför studien. För att 

stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt underlätta en replikering av studien har 

författarna utförligt redovisat studiens tillvägagångssätt och på så sätt strävat efter att erhålla en 

genomskinlighet i resultat- och analysredovisningen. Då de olika datakällorna pekar mot en och 

samma tolkning samt att studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning kan resultaten 

därmed anses kunna utvidgas till att belysa livsvillkoren för en större grupp gömda flyktingar.  

 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 
Då denna studie inte gör anspråk på att vara heltäckande utan tvärtom är begränsad följer nedan 

förslag på vidare forskning inom området. 

 

1 En studie kring hur situationen ser ut för gömda flyktingar som aldrig söker asyl. 

2 En rättsdogmatisk studie som utreder om Sverige uppfyller konventionen om de 

mänskliga rättigheterna vad gäller gömda flyktingars livssituation.  

3 En studie kring hur man bäst arbetar med gömda flyktingar och hur man på bästa sätt 

hanterar situationen. 

4 En jämförande studie kring hur akut sjukvård definieras vad gäller gömda flyktingar 

kontra svenska medborgare. 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 43

 
 

Litteraturförteckning 
 

 

 

 

 

 

Litteratur: 

Abiri, E. (2000). The Securitisation of Migration: Towards an understanding of migration policy 

changes in the 1990’s. The case of Sweden. Göteborg: Department of peace and development 

research Göteborg University. 

 
Andersson, H. (2003). Flyktingpolitiken i framtidens EU. Stockholm: Svenska institutet för 

europapolitiska studier. 

 

Angel, B. & Hjern, A. (1992). Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur. 

 
Angel, B. & Hjern, A. (2004). Att möta flyktingar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2002). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

textanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Collste, G. (2004). Globalisering och global rättvisa. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, J. & Henriksson, H. (1997). Asylsökande och gömda familjer i vården och samhället. 

Stockholm: Flyktingbarnteamet i samarbete med Centrum för Barn- och Ungdomshälsa. 

 

Esaiasson, P. & Gilljam, M. (2004 ). Metodpraktikan. Stockholm: Nordstedt Juridik AB. 

 

Hyden,  L-C. & Hyden, M. (1997) red. Att studera berättelser samhällvetenskapliga och 

medicinska perspektiv. Falköping: Liber. 

 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 44

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod. En introduktion. I S. Larsson., J. Lilja. & K. Mannheimer. 

(Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 103-116). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lilja, J. (2005). Problemformulering. I S. Larsson, J. Lilja. & K. Mannheimer. (Red.), 

Forskningsmetoder i socialt arbete (p.44). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundh, C. & Ohlsson, R. (1994). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Stockholm: 

CSN Förlag. 

 

Norström, E. (2004). I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. Umeå: Boréa 

Bokförlag. 

 

Nussbaum, M. (2002). Kvinnors liv och social rättvisa. Ett försvar för universella värden. Lund: 

Daidalos Göteborg 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber. 

 

Picum. (2003). Book of solidarity-; providing assistance to undocumented migrants in Sweden, 

Denmark and Austria. Bryssel: PICUM. 

 

Scheinin, M. (1999). Våra mänskliga rättigheter. Åbo: Åbo Akademi. 

 

Svanberg, I. & Tydén, M. (1998). Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria. Stockholm: 

Gidlunds bokförlag. 

 

Svedberg, L. (1995). Marginalitet. Ett socialt dilemma. Lund: Studentlitteratur.  

 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 45

 

Vestin, S. (2002). Flyktingboken. Stockholm: Ordfront. 

 

Vestin, S. (2006). Flyktingfällan. Stockholm: Ordfront. 

 

Rapporter & uppsatser: 

Johansson, S. (2004). De gömda - i samhällets marginal. En studie kring avvisningshotade och 

gömda flyktingars rättsställning och sociala situation i dagens Sverige. C-uppsats. Sociologiska 

institutionen. Lunds universitet. 

 

Läkare utan gränser. (2005). Gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvård. Stockholm: 

Läkare utan gränser. 

 

Social rapport 1999:5. När barn lever gömda. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Social rapport 2001. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Social rapport 2006:9. Grupper utanför. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU 2006:37. Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet. 

 

SOU 2006:114. Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett svenskt fenomen år 2001-2006. 

Stockholm: Justitiedepartementet.  

 

Vestin, S. & Unnbom, C. (2006) Att hjälpa barn utan papper– en balansgång mellan särskilda 

behov och diskriminering. 

 

 

 

 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 46

 

Elektroniska källor: 

Amnestys hemsida. (2006). 

URL: http://net11.amnesty.se/www/tema/flyktingar/rattigheterforalla [2006-09-26].  

 

Codex hemsida. (2006). 

URL: http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html [2006-12-02]. 

 

Flyktingfondens hemsida. (2006). 

URL: http://www.flyktingfonden.se/index.php?a=ordboken&ord=2 [2006-11-05]. 

 

Medborgarnas Flyktingombudsmans hemsida. (2006 a). 

URL:http://www.mfo.nu/aktuellt_060119.php [2006-11-03]. 

 

Medborgarnas Flyktingombudsmans hemsida. (2006 b). 

URL:http://www.mfo.nu/aktuellt_060604.php [2006-11-03]. 

 

Migrationsverkets hemsida. (2006a). 

URL: http://www.migrationsverket.se [2006-12-13]. 

 

Migrationsverkets hemsida. (2006b). 

URL: http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/asylregler_sv.pdf  [2006-11-

08]. 

 

Office of the high commissioner for human rights (Ohchr) hemsida. (2007).  

URL: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm [2007-01-15]. 

 

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter. (2006). 

URL:http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=12&module_instance=3&action=

pod_ show&navid=7&subnavid=12&subnavinstance=3 [2006-11-24]. 

 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 47

Bilaga 1- informationsbrev 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Förfrågan om medverkan i studie om gömda flyktingars livssituation 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hej! 
 
Vi heter Aida Gebru och Cecilia Bylander och vi studerar till socionom vid Socialhögskolan, 
Stockholms universitet. Vi går sista terminen och ska nu påbörja vårt examensarbete. Studiens 
syfte är att undersöka gömda flyktingars livssituation för att på så sätt synliggöra denna grupp 
människor. Gömda flyktingar är en grupp i samhället som inte uppmärksammas och forskningen 
inom området är otillräcklig. För att denna studie ska kunna vara möjlig är dina upplevelser och 
erfarenheter av stor vikt. Vi skulle därför uppskatta och vara mycket tacksamma för din 
medverkan.      
 
Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och du får själv möjlighet att välja tid och plats för intervjun. 
För att undvika missförstånd och felaktigheter kommer vi att spela in intervjun med hjälp av en 
bandspelare. Efter intervjun kommer vi att skriva ut materialet för att kunna bearbeta dina utsagor. 
Banden kommer därefter att raderas och ingen kommer därmed att kunna ta del av dem. 
 
För att säkerställa att vi har tolkat dig rätt kommer du att få ta del av vår utskrift och har därmed 
möjlighet att påpeka om det finns delar av vår tolkning som du inte instämmer med. Utskriften av 
din intervju kommer att avidentifieras, vilket innebär att vi kommer att byta ut alla namn och 
platser samt övriga känsliga uppgifter. Detta för att kunna garantera dig total anonymitet. 
 
Medverkan i studien är naturligtvis frivillig och du har när som helst rätt att avbryta eller välja att 
avstå från att svara på frågor under intervjun.  
 
När uppsatsen är klar kommer den att publiceras och kunna läsas av lärare, studenter samt övriga 
intresserade. Naturligtvis får även ni ta del av uppsatsen. Förhoppningsvis leder detta till att fler 
personer uppmärksammar och engagerar sig i gömda flyktingars situation. 
 
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 

 
_____________________        __________________________ 
 
Aida Gebru         Cecilia Bylander 
Tel: XXX-XXXXXXX        Tel: XXX-XXXXXXX 
E-mail: aida_gebru@hotmail.com       E-mail: ceciliabylander@hotmail.com 



                                                                                                      Cecilia Bylander & Aida Gebru 
                                                                                                                Ht. 2006 
 

 48

Bilaga 2- Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

Hälsomässiga aspekter 

 
1 Hur ser gömda flyktingars fysiska hälsa ut? 

2 Hur ser gömda flyktingars psykiska hälsa ut? 

3 Hur ser gömda flyktingars kontakt med hälso- och sjukvård ut? 

 

 

Socioekonomiska aspekter 

 
1 Hur ser gömda flyktingars försörjning ut? 

2 Hur ser gömda flyktingars nätverk ut? 

3 Hur ser gömda flyktingars bostadsförhållanden ut? 

 

 
Om du med egna ord fick sammanfatta situationen som gömd hur skulle du beskriva den då? 

Hur påverkar den de gömda? 

Hur hanterar de situationen? 

 

Är det något övrigt du vill berätta? 

Har du några frågor, funderingar eller synpunkter? 
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Bilaga 3. 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

Artikel 1. 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och 
bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.  

Artikel 2. 
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av 
något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt 
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av 
den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person 
tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller 
är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.  

Artikel 3. 
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.  
 

Artikel 4. 
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. 

Artikel 5. 
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  

Artikel 6. 
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.  

Artikel 7. 
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. 
Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring 
och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.  

Artikel 8. 
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans 
eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.  

Artikel 9. 
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.  

Artikel 10. 
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och 
opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse 
om brott mot honom eller henne.  
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Artikel 11. 
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller 

hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla 
rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.  

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt 
nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas 
strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.  

Artikel 12. 
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte 
heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana 
ingripanden och angrepp.  

Artikel 13. 
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.  
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.  

Artikel 14. 
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.  
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller 

på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.  

Artikel 15. 
1. Var och en har rätt till en nationalitet.  
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.  

Artikel 16. 
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet 

eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga 
om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.  

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.  
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och 

statens skydd.  

Artikel 17. 
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.  
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom. 

Artikel 18. 
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta 
religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva 
sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 
sedvänjor. 
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Artikel 19. 
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och 
oberoende av gränser.  

Artikel 20. 
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.  
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.  

Artikel 21. 
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.  
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.  
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i 

periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och 
hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.  

Artikel 22. 
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes 
människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella 
åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.  

Artikel 23. 
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande 

arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.  
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.  
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller 

henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan 
kompletteras med andra medel för socialt skydd.  

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.  

Artikel 24. 
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden 
betald ledighet. 

Artikel 25. 
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt 
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom 
eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.  

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.  
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Artikel 26. 
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de 

elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. 
Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall 
vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.  

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja 
förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja 
Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.  

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. 

Artikel 27. 
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av 

vetenskapens framsteg och dess förmåner. 
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, 

litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.  

Artikel 28. 
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i 
denna förklaring till fullo kan förverkligas. 

Artikel 29. 
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller 

hennes personlighet ensamt är möjlig. 
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana 

inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och 
respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles 
berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas 
ändamål och grundsatser. 

Artikel 30. 
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild 
person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de 
rättigheter eller friheter som anges i förklaringen. 
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