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Titel:  
Att synliggöra de osynliga. En analys om fyra kvinnliga irreguljära immigranter och 
om hur deras relationer till andra människor påverkar deras livssituation och identitet. 
 
To make the invisible visible. An analysis of four female irregular immigrants and 
how their relationships with other people affect their lives and identity.  
 
Författare: 
Johnny Mendoza. 
 
 
 
ABSTRACT  
The objective of this paper is to describe and analyze female irregular immigrants and 
their experience of how relationships with other people affect their lives and identity. 
 
A qualitative method is used in the study, because my main purpose is to analyse the 
respondents’ lives and life experiences. The analysis is based on a symbolic interac-
tionism perspective. The results are also analyzed based on previous research and the 
concepts underlying the paper; irregular immigrants, discrimination, power and iden-
tity. 
 
In summary, the respondents have a clear picture of how they live and experience 
their relationship to others and themselves and how this affects their lives and identi-
ty.  
 
Their experiences affect their lives and influence their behaviour and identity when 
they interact with others. Their own view of their situation means that they are afraid 
to seek care or report sexual abuse, threats or other similar conditions. Other people in 
their proximity exploit their fear to discriminate and abuse. This fear is the main bar-
rier for the respondents to feel free. The experience causes a loss of sense of belong-
ing to humanity and life.  
 
 
 
 
Key words: irregular immigrants, identity, power and discrimination. 
 
Nyckelord: irreguljära immigranter, identitet, makt och diskriminering. 
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1. Inledning 

I Sverige finns människor utan legal status, dvs. utan uppehållstillstånd, och det är svårt att 

veta hur många de är eftersom det är en grupp som helst inte ger sig till känna. Det kan vara 

tusentals personer som årligen håller sig gömda i Sverige för att undvika utvisning. En del av 

dem har bott i landet i flera år och deras legala status kan ha växlat mellan ”illegal”, dvs. utan 

laglig rätt att uppehålla sig i landet, och asylsökande flera gånger (Angel & Hjern, 2004). 

Enligt Socialstyrelsen (2006) rapporterade Riskpolisstyrelsen att det i juni 2005 fanns 15 000 

asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och som valt att 

gömma sig för att undvika avvisning och därför var efterlysta av polisen. Detta är en upp-

skattning av hur många som lever gömda, men till den siffran tillkommer personer som 

kommit hit och vilkas existens aldrig kommit till myndigheternas kännedom. 

I vårt samhälle kan vi se att kvinnors situation fortfarande skiljer sig en hel del från mäns, 

till exempel när det gäller livssituation och bemötande. Att vara irreguljär immigrant och 

dessutom kvinna innebär att befinna sig i en dubbelt utsatt position, eftersom dessa kvinnor 

saknar rättigheter och inte kan vända sig till myndigheterna om de skulle behöva hjälp. Det 

finns inga lagar som skyddar dem mot orättvisor och dålig behandling i samhället, och att 

polisanmäla en misshandel är otänkbart, eftersom risken för att själv bli utvisad är för stor. 

Varken stat eller kommun kan erbjuda dessa kvinnor ett fullgott skydd på grund av att de 

saknar uppehållstillstånd. Statsvetarna Sjölin och Larsson påpekar att tanken med de mänskli-

ga rättigheterna är att de ska gälla för oss alla, av den enkla anledningen att vi är människor. 

Så ser det inte ut idag. Istället förhåller det sig snarare så att de grundläggande rättigheterna 

till stor del är kopplade till medborgarskap. Sjölin och Larsson menar att detta är en av de 

allvarligaste formerna av diskriminering i Sverige idag (Sjölin & Larsson, i: Abotsi & 

Stephens, 2008). Enligt Socialstyrelsen (1999) har många irreguljära immigranter kommit hit 

på grund av olika problem i sina hemländer och de kan inte återvända på grund av att deras 

liv är hotade eller för att de riskerar att bli misshandlade. 

Sverige omfattar synen om alla människors lika värde och solidaritet med de svaga. Ändå 

fortsätter Sverige att tillåta och bidra till att människor behandlas illa och utnyttjas utan de 

mest grundläggande rättigheter (Nordin, i: Abotsi & Stephens, 2008). 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Målsättningen med detta vetenskapliga arbete är att beskriva och analysera hur några kvinnli-

ga irreguljära immigranter upplever att relationen till andra människor påverkar deras livssi-

tuation och identitet.  

För att få en uppfattning om hur situationen kan se ut för kvinnliga irreguljära immigranter 

utgår min undersökning från två frågeställningar: 

 

Hur upplever intervjupersonerna sin relation till andra människor och till sig själva? 

Anser intervjupersonerna att deras grundläggande behov av vård, boende och arbete blir 

tillgodosedda? 

 

1.2. Min relation till ämnet  

Jag har valt att arbeta med det här forskningsproblemet på grund av mitt personliga förhållan-

de till ämnet och för att det har ett värde för mig. Enligt Esaiasson et al (2007) är forskarens 

egen värdering ofta viktig vid valet av forskningsproblem – annars skulle det vara konstigt. 

Men kravet på forskarens oberoende måste efterlevas och forskarens personliga relation till 

ämnet får inte hindra öppenheten utan möjliggöra för andra att se det man som forskare ser 

(Esaiasson, 2007). 

Mina egna erfarenheter består i att jag själv har levt som irreguljär immigrant i ca 6 år. Att 

befinna sig i en sådan utsatt situation skapade stark oro, maktlöshet och otrygghet, vilket på-

verkar hälsan både fysiskt och psykiskt. Även självkänslan och relationen till mig själv, till 

andra och socialiseringen i samhället påverkades. 

Mina erfarenheter från den här tiden upplever jag nu som en tillgång. De är snarare till 

fördel än nackdel för mitt arbete, eftersom jag kan använda mina erfarenheter för att ställa 

relevanta frågor. Samtidigt är jag medveten om risken att mina erfarenheter gör att jag uppfat-

tar vissa saker som självklara, det som Garfinkel kallar ”outtalade kulturella aspekter” i boken 

Forskningsmetoder i socialt arbete (2005). Det kan ofta vara lättare att upptäcka outtalade 

aspekter i en främmande kultur än i den egna. Enligt Ehn och Löfgren kan man undvika detta 

dilemma genom att ställa ”naiva” frågor och försöka förstå hur ”centrala teman” som kön, 

individ-kollektiv, prestige och moral behandlas i den kulturella situationen (Larsson, 2005). 

”Naiva” frågor är enligt min uppfattning den typ av frågor som jag spontant inte skulle ställa 

eftersom jag med min förförståelse tycker att jag redan vet svaret. Genom att göra mig 

”främmande” och ställa den typen av frågor hoppas jag få fram outtalade aspekter av de 

kvinnliga irreguljära immigranternas livssituation. 

Jag anser att mitt forskningsområde har en stark relation till socialt arbete. Enligt Meeu-

wisse et al (2004) bör man som socialarbetare förstå förhållandet mellan individ och samhäl-
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le, mellan man och kvinna, och mellan önskemål och realiteter. Principerna om mänskliga 

rättigheter, såsom de definieras i FN:s deklaration, dvs att vi alla är födda fria, är lika i värde 

och har samma rättigheter, samt social rättvisa är grundläggande för allt socialt arbete (Mee-

uwisse, 2006).  

Som socialarbetare anser jag att det är viktigt att stödja de svaga i samhället, kämpa mot 

orättvisor och arbeta för jämlikhet – oavsett människors legala status och kön. Därför är det 

också viktigt att lyfta fram kvinnliga irreguljära immigranters svåra situation, eftersom deras 

status medför att de tvingas leva med en ständig oro för sitt eget liv och sin framtid. De tillhör 

en grupp som saknar mänskliga rättigheter, som lever marginaliserad och utanför rättsyste-

met.  
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2. Bakgrund 

2.1. Tidigare forskning 

Det finns inte mycket forskning om kvinnliga irreguljära immigranter. På svenska finns det i 

stort sett inga vetenskapliga texter. Därför har jag använt de internationella vetenskapliga 

texter jag kunde hitta om min målgrupp. På svenska hittade jag bara tidningsartiklar, rappor-

ter eller studier. I min sammanställning har jag använt en studie av Läkare utan gränser för att 

få information om målgruppens situation i Sverige. 

 

2.2 Litteratursökning 

Den relevanta litteratur jag hittade fanns i olika vetenskapliga databaser som CSA och EBS-

CO Multiple Database Search. Några av sökorden var refugee*, immigrant*, women*, wo-

man*, female* asylum*, undocumented*, illegal*, irreguljär*, undocumented immigrants*, 

irregular* och exposed* som keywords och sedan gick jag in i journalen som är peer-

reviewed. Jag har också använt frassökning som ”undocumented women” inom citationsteck-

en. Jag har även gjort sökningar i databasen Libris, använt sökmaskiner som Google och Ya-

hoo och bekantat mig med lagar och förordningar som jag tycker är viktiga för förståelsen av 

forskningsområdet.  

 

2.3. Sammanställning av vetenskapliga texter: 

2.3.1. Hälsa/Vård 

Enligt en studie som Läkare utan gränser (2005) genomfört i Sverige skapar bristen på ett 

system som ger irreguljära immigranter tillgång till vård diskriminering av denna målgrupp. 

Irreguljära immigranter söker inte vård trots medicinska behov på grund av kostnaderna detta 

skulle medföra samt av rädsla för att sjukvårdspersonalen ska utlämna dem till polisen. Räds-

lan förvärras indirekt av diskriminering eftersom de inte erkänns som patientgrupp. Kvinnor 

med gynekologiska problem liksom gravida kvinnor inte har tillgång varken till vård eller 

offentlig mödravård före förlossningen, vilken kan påverka både barnets och moderns hälsa. 

Gravida irreguljära immigranter tas ofta emot om de betalar i förskott. 

I en jämförande studie genomförd av Wolff et al (2008) framkommer att irreguljära immi-

granter i Genéve har fler oönskade graviditeter och får mödravård senare i graviditeten, de 

använder preventivmedel i mindre utsträckning och utsätts för mer våld under graviditeten än 

kvinnor som har uppehållstillstånd. Att sakna uppehållstillstånd innebär enligt författarna 

därför en särskild utsatthet för gravida kvinnor. 

Castañeda (2009) presenterar i ett kvalitativt arbete 183 patienter som har besökt en medi-

cinsk klinik i Berlin. Kliniken fungerar som den enskilt största källan till medicinsk hjälp för 

irreguljära immigranter i Tyskland. Enligt Castañeda hamnar irreguljära immigranter i en 
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ogynnsam situation beträffande hälsovård i många mottagarländer. Men bara ett fåtal studier 

har utforskat mer exakt hur en irreguljär immigrant påverkas av faktorer som sjukdom, medi-

cinsk behandling och konvalescens. Artikeln presenterar en fallstudie från Tyskland (2004–

2006 och 2008), där irreguljära immigranter har begränsade möjligheter att få hälsovård och 

hotet om utvisning resulterar i att de undviker att uppsöka vård och att behandlingen fördröjs. 

Detta i kombination med lagar som i huvudsak kriminaliserar sjukvårdspersonal som hjälper 

irreguljära immigranter. Patienterna hade en lång rad sjukdomar, typiska för deras ålders-

grupp. Deras irreguljära status resulterade i fyra olika typer av fall: 1) begränsad vård till 

mödrar och spädbarn, både beträffande kvalitet och kvantitet; 2) svårigheter med regelbunden 

tillgång till medicin för patienter med kroniska sjukdomar; 3) svårigheter att få omedelbar 

medicinsk behandling för oförutsedda skador och andra akuta hälsoproblem; och 4) bristande 

alternativ beträffande psykisk vård för generell stress och oro som påverkar hälsan. 

I en vetenskaplig artikel baserad på sekundärdata från en studie utförd på 325 vuxna latin-

amerikaner bosatta i Texas och skriven av Marshall et al (2005) uppger irreguljära kvinnliga 

immigranter att de har lägre inkomst och utbildning, liksom sämre tillgång till hälsovård. 

Studien som ligger till grund för artikeln visar att kvinnliga latinamerikanska immigranter är 

en sårbar grupp, i synnerhet de kvinnor som är irreguljära immigranter. De har ytterligt be-

gränsad eller saknar helt tillgång till hälsovård och möter olika slags hinder – ekonomiska, 

utbildningsmässiga, kulturella och språkliga – vilket påverkar deras hälsa, och möjligheten till 

adekvat hälsovård.  

Resultaten från studien kan, hävdar artikelförfattaren, kasta ljus över viktiga hälsoproblem 

som påverkar immigranter från Latinamerika, i synnerhet irreguljära kvinnliga immigranter. 

Bristen på anställning, sjukförsäkring och låg inkomst utgör hinder för irreguljära kvinnliga 

immigranter att få sjukvård, vilket ytterligare försvåras av språkförbistring och bristande kun-

skap om sjukvårdssystemet, liksom rädslan för att bli anhållen och deporterad. Komplikatio-

ner efter obehandlade sjukdomar är konsekvenser som följer på deras status som immigranter. 

Resultaten som presenteras i studien kan återspegla de hälsoproblemen och problem med 

bristande tillgång till hälsovård som de flesta irreguljära kvinnliga immigranter i USA har. 

Avsaknaden av studier som fokuserar på denna befolkningsgrupps behov visar att det behövs 

ytterligare forskning, både kvalitativ och kvantitativ, som kan kasta ljus över viktiga frågor 

som påverkar denna befolkningsgrupp. 

 

2.3.2. Våld 

Enligt en vetenskaplig artikel av Wood (2004) om VAWA (Violence Against Womens Act), 

en amerikansk kvinnofridslag som den amerikanska kongressen antog 1994 och i vilken 

skydd för misshandlade irreguljära immigranter kom att ingå år 2000, är irreguljära kvinnliga 

immigranter den grupp som är mest utsatt för våld i hemmet, delvis på grund av att de är 
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mindre skyddade av rättssystemet. I USA har sedan år 2000 alla kvinnor som är offer för 

våld, oavsett deras status i landet, rätt till skydd mot våld enligt lagen. Målet med reformen är 

att invandrarkvinnor inte ska tvingas stanna kvar i misshandelsrelationer p.g.a. invandringsla-

garna och att ge misshandlade irreguljära kvinnliga immigranter och deras barn skydd mot 

utvisning om deras män drar tillbaka eller hotar att dra tillbaka sin ansökan om uppehållstill-

stånd för sina makar. Kvinnor vilkas män är irreguljära immigranter liksom de själva vågar 

inte anmäla misshandeln av rädsla för att männen ska hämnas genom att anmäla att de uppe-

håller sig illegalt i landet. 

En irreguljär kvinnlig immigrant från Latinamerika möter även kulturella barriärer som t 

ex språket. Även när det finns spansktalande tolk kan de ha svårighet att förstå och lita på 

myndigheter och domstolsförfarande. Dessa språkbarriärer har en betydande inverkan på en 

misshandlad kvinnas tillgång till sociala och juridiska tjänster. Rättsliga hinder och rädslan 

för äventyra sina möjligheter att få stanna i landet är kanske de största hindren för en miss-

handlad irreguljär kvinnlig immigrant, detta trots att lokala brottsbekämpande myndigheter 

inte är skyldiga att undersöka immigranternas status. Om kvinnan utvisas får hennes barn 

stanna om de är amerikanska medborgare.  

Brownell & Ko (2005) visar i en systematisk studie att det fortfarande råder bristande kun-

skap om omfattningen och utbredningen av våld i hemmet bland kvinnliga immigranter och 

invandrargrupper, trots en ökad insikt om vikten av kulturellt kompetent och lyhörd personal 

inom socialt arbete. Enligt författarna behövs en systematisk studie av effekten av existerande 

hjälpinsatser för offer för våld i hemmet från andra kulturer än den dominerande europeisk-

amerikanska, i synnerhet för kvinnliga irreguljära immigranter, och av behovet av förändring-

ar inom socialtjänsten. Många immigranter kommer från utvecklingsländer med kulturer och 

språk som är väsensskilda den genomsnittliga amerikanska. Immigranter från Asien och 

spansktalande länder som Puerto Rico och Central- och Sydamerika representerar invandrar-

grupper som ofta är marginaliserade i det amerikanska samhället. Exempel på fall med miss-

handlade kvinnor från Asien, Östeuropa och Indien, liksom irreguljära immigranter i allmän-

het, visar på deras svårigheter att få den hjälp de behöver i USA. En förståelse av hur olika 

invandrargrupper ser på våld i hemmet kan hjälpa socialarbetare att ändra arbetssätt och ge 

adekvat hjälp till misshandlade kvinnliga immigranter.  

Barker (1995, refererad i Roberts, 2007) definierar i en forskningsstudie våld i hemmet 

som ett socialt problem där offrets fysiska, emotionella och själsliga hälsa, liksom egendom, 

är hotad eller skadas till följd av en makes eller en familjemedlems agerande. Brownell & 

Congress (1997, refererad i Roberts, 2007) definierar våld i hemmet som både en social fråga 

och en kvinnofråga. Det finns bevis på att våld i hemmet är vanligare bland kvinnliga immi-

granter än bland kvinnor som är födda i landet (Orloff & Little, 1999, refererad i Roberts, 

2007). Bland de typer av våld i hemmet som påverkar kvinnliga immigranter finns bl.a. käns-
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lomässig misshandel, sexuella övergrepp, tvång, våld, skrämsel, förminskande, klander och 

förnekande av kränkande behandling (Brownell & Ko, 2005, refererad i Roberts, 2007). 

Irreguljära kvinnliga immigranter är en särskilt utsatt grupp och kvinnornas irreguljära sta-

tus används ofta för att kontrollera och hålla henne kvar i ett kränkande förhållande (Rom-

kens, 2001; Sitowski, 2001, refererad i Roberts, 2007). Om det finns en språkbarriär och för-

övaren är tvåspråkig kan situationen förvärras.  

Roberts säger att det råder en ojämn maktbalans i familjer där den ena maken har medbor-

garskap eller uppehållstillstånd och den andra är irreguljär immigrant. Om offret är irreguljär 

immigrant kan hon vara ovillig att söka hjälp för övergrepp, eftersom hon är rädd för utvis-

ning och för att separeras från sina barn. 

 

2.3.3. Arbete 

Enligt Raijman et al. (2003) har irreguljära kvinnliga immigranter sällan möjlighet att för-

handla om sina arbetsvillkor. De är ofta underbetalda och en del blir till och med lurade på sin 

lön. Ändå är det få som ens överväger möjligheten att anmäla sina arbetsgivare, av rädsla för 

att bli utvisade. Lönen är många gånger lägre än för dem som arbetar legalt och den kan beta-

las ut senare än avtalat eller inte alls. I regel föredrar kvinnor att förlora sina pengar och byta 

arbete framför att anmäla en arbetsgivare och ta risken att bli utvisade. På grund av sin irre-

guljära status är kvinnor utestängda från de flesta kvalificerade arbeten, oberoende av deras 

kvalifikationer, och tvingas ta städ- och omsorgsarbeten.  

Enligt Jordan och Düvell (2002) har arbetstillfällena inom industrin i Västvärlden minskat 

för män och servicesektorn har vuxit. Därför använder sig arbetsgivarna alltmer av kvinnlig 

arbetskraft. Rekrytering från länder utanför Västvärlden har skapat en flexibel arbetskraft som 

kan växa eller krympa till antalet, beroende på efterfrågan. På så sätt blir migration ett ele-

ment på en flexibel arbetsmarknad och utformas efter arbetsgivarens önskemål, snarare av 

den enskilde arbetarens val.  

För irreguljära immigranter har denna övergång från industri till servicesektor skapat ett 

nytt arbetsfält, vilket delvis är ett resultat av nya sociala relationer bland den inhemska be-

folkningen (som t ex behovet av hemhjälp i hushåll där både makarna arbetar). Immigranter 

flyttar hit för att dra nytta av dessa möjligheter.  

Topel (1994, refererad i Jordan & Düvell, 2002) drar slutsatsen att ”om andelen kvinnlig 

arbetskraft [på den svarta arbetsmarknaden] inte hade ökat skulle inte lönerna för okvalifice-

rad arbetskraft ha sjunkit”. 

Wendy Sellers Campbell visar i en kvalitativ studie hur livet ser ut för irreguljära kvinnli-

ga immigranter från Mexico som flyttat till Syd-Carolina. Studien baserar sig på individuella 

intervjuer på spanska med 20 kvinnor. Syd-Carolina har en av de snabbast växande latiname-

rikanska befolkningsgrupperna i USA, och den största delen av dessa immigranter är ur-
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sprungligen från Mexico. Historiskt sett har majoritet av immigranter varit unga män, men 

under senare år har allt fler kvinnor och barn kommit från Mexico till Syd-Carolina och andra 

delar av sydöstra USA. De manliga invandrade arbetarna är ofta underbetalda i förhållande 

till deras amerikanska kollegor och förväntas ta de mest utmanande och fysiskt krävande ar-

beten. De kvinnliga immigranterna reser till USA med sina barn i hopp om arbete och för att 

vara närmare sina män och anländer efter att deras män eller partner fått arbete. 

Irreguljära kvinnliga arbetare immigranter möter många hinder under övergången till ett 

liv i USA. Vanligtvis har de begränsade möjligheter att avancera inom sitt yrke, de saknar 

utbildning och har låg socioekonomisk status. Förutom dessa generella hinder finns det köns-

bundna förväntningar på dem som kvinnor att de snabbt anpassar sig till ett liv i USA och tar 

ökat ansvar för hem, barn och sina män. Dessa kvinnor möter svårigheter att skriva in sina 

barn i skolan, ordna hälsovård vid behov etc då de har bristfälliga kunskaper i det nya landets 

kultur och språk. Dessutom är deras möjligheter att skapa stödjande nätverk begränsade av 

deras status som immigranter. Enligt studien finns uppskattningsvis mellan 35 000–75 000 

arbetare som arbetar utan formella anställningsförhållanden i Syd-Carolina. Språket är ett 

avgörande problem; de flesta nyanlända talar endast spanska och kan inte kommunicera med 

andra människor bosatta i Syd-Carolina. Kvinnliga irreguljära immigranter i Syd-Carolina, 

liksom många människor i jordbruksområden och/eller fattiga samhälle i sydöstra USA, har 

begränsad tillgång till transport eftersom det krävs uppehållstillstånd för att ansöka om kör-

kort. Dessutom ogillar de som bott längre tid i Syd-Carolina att förlora sitt arbete till nyanlän-

da. 

Dessa kvinnor är utsatta för en systematisk press vilket påverkar deras identitet som irre-

guljära immigranter. Livet och framtiden för de mexikanska immigranterna formas av deras 

ekonomiska förhållanden eftersom de från en sämre socioekonomisk bakgrund med begrän-

sade utbildningsmöjligheter är mer sannolika att få underbetala arbeten i USA. 
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3. Teoretiskt perspektiv och teoretisk utgångspunkt 

3.1. Hermeneutisk utgångspunkt 

Hermeneutiken är en tolkningslära med syfte att skapa en giltig och gemensam förståelse av 

en texts mening (Kvale, 1997). Tolkning och förståelse är viktiga begrepp inom hermeneuti-

ken, och dessa tolkningar ska ske i förhållande till en viss kontext. Den hermeneutiska ut-

gångspunkten bygger på att forskaren kan använda sig av sin förförståelse; sina egna värde-

ringar, personliga erfarenheter och kunskap. ”Det är omöjligt, och inte alltid önskvärt, att 

bedriva en helt opartisk forskning”. Objektivitet är inte något centralt begrepp inom hermene-

utiken, eftersom man inte kan studera eller tränga djupt in i människors situation om det inte 

finns engagemang och känslor. Då är det heller inte möjligt att bedriva en opartisk forskning 

(Lundahl & Skärvad, 1999).   

Tanken med hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslös utan bär med 

oss tidigare erfarenheter från livet (Gilje & Grimen, 1992).  

Jag anser att den hermeneutiska utgångspunkten passar mitt forskningsproblem väl efter-

som jag vill analysera de irreguljära kvinnliga immigranterna och deras utsatthet samt förstå 

hur de ser på sina problem utifrån sina specifika utgångspunkter och den mening de uttrycker 

i intervjuerna (Larsson, 2005). Den hermeneutiska utgångspunkten har också principer i sin 

tolkning som passar mitt arbete, eftersom de utgår från den hermeneutiska cirkeln. Utifrån en 

vag uppfattning av helheten tolkas de enskilda delarna. Dessa delar relateras sedan till helhe-

ten. Utifrån delarna kan man förstå helheten och utifrån helheten kan man förstå de enskilda 

delarna (Larsson, 2005). Genom att ständigt växla mellan delarna och helheten skapas möj-

lighet till en allt djupare förståelse av meningen, enligt Kvale. Den andra principen är att 

tolkningen upphör först då man kommit fram till en god gestalt, ett inre sammanhang utan 

logiska motsägelser i texten. Den tredje principen innebär att man prövar och jämför tolk-

ningen av de enskilda delarna med tolkningen av helheten. Den fjärde principen behandlar 

textens autonomi; att en förståelse av texten ska bygga på de intervjuades svar och inte på 

exempelvis teorier. Texten ska förstås utifrån sin egen referensram. Den femte principen in-

nebär att man ska ha gedigen kunskap om textens tema för att kunna uppfatta t ex olika bety-

delsenyanser i de intervjuades svar. Enligt den sjätte principen måste man vara medveten om 

förutsättningarna för tolkningen av texten och att inget förhållningssätt är förutsättningslöst. 

Man måste hålla i minnet att svaren ofta beror på hur frågorna är ställda. Den sjunde och sista 

principen är en påminnelse om att tolkningen berikar förståelsen av texten (Kvale, 1997). 
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3.2. Symbolisk interaktionism 

Jag använder mig av symbolisk interaktionism som perspektiv eftersom det hjälper mig att 

analysera respondenternas relation till andra människor och hur den påverkar deras livssitua-

tion. Detta perspektiv bygger på samspel mellan individer och ligger till grund för min analys. 
Symbolisk interaktionism ett perspektiv för att förstå den sociala verkligheten och enligt 

Trost och Levin är detta perspektiv baserat på fem viktiga hörstenar:  

 

… definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, 

att människan är aktiv och att vi handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet (Trost och Levin, 

2004:12). 

 

Avgörande för människors beteende är hur de definierar en situation. Vi definierar situationer 

hela tiden, det är en pågående process. Definitionen av en situation påverkas av de personer 

som interagerar med varandra. Även andra faktorer kan påverka definitionen av den situation 

man befinner sig i, såsom sinnesstämning och hälsotillstånd. Sociala och fysiska fakta är sub-

jektiva men upplevs som objektiva eftersom vi som individer har lärt oss gemensamma namn 

på saker och ting. Det finns t ex en generell uppfattning om vad ”familj” betyder, men om 

man skulle fråga en grupp människor om vilka deras familjer består av skulle man få olika 

svar beroende på vilka medlemmar deras familjer omfattas av. Och svaren kan variera bero-

ende på person, plats och tid. 

Enligt Thomas teorem i Trost och Levin (2004) blir en situation verklig i sina konsekven-

ser om människor definierar den som verklig. T ex: ”Om jag säger god morgon så får jag en 

vänlig hälsning i gengäld” (Trost & Levin, 2004:17). För att ytterligare förklara vill jag an-

vända mig av Meads begrepp den generaliserade andra med vilket Mead menar att det orga-

niserade samhället eller den sociala gruppen ger individen ett eget jag och den sociala proces-

sen påverkar individens beteende och hur individen uppfattar förväntningar, normer och åsik-

ter hos den generaliserade andra. Dessa värderingar och normer kan variera under livet bero-

ende på vilken grupp man är en dela av. Individer intar gentemot sig själva den generaliserade 

andras attityd om hur de ska känna sig och bete sig för att skapa samförstånd mellan männi-

skor. Genom att vi alla tillhör samhället med dess olika grupper använder vi oss av olika ge-

neraliserade andra, vilken vi väljer beror på hur vi definierar en situation (Mead, 1995). 

Social interaktion eller interaktion är en de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk inte-

raktionism. Denna sker genom samtal och kroppsspråk, såsom minspel och gester. Trost och 

Lenin nämner att social interaktion eller interaktion sker när man talar med en vän men även 

när man betalar till en kassör, liksom när man inte gör något alls i en social situation, efter-

som andra förväntar sig att man ska interagera. När människor tänker sker det med hjälp av 
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ord och andra symboler som är väsentliga för dem. Det betyder att utan språk kan vi inte tän-

ka. 

Vidare menar Trost och Lenin att ju mer nyanserat språk vi behärskar desto lättare har vi 

att tänka. 

Nästa viktiga hörnsten är symboler. Den vanligaste formen av symboler är ord. Orden är 

ljud med en innebörd. Betydelsen av orden måste vara densamma inom gruppen som in-

teragerar för att människor ska kunna kommunicera med varandra. Med samma innebörd blir 

orden en symbol (Trost & Levin, 2004). Med språket menas både ord och andra symboler 

som vi använder oss av när vi tänker. Med bristande språkkunskaper försvåras kommunika-

tionen eftersom symbolerna inte alltid har samma innebörd och det lätt uppstår missförstånd. 

Omvänt menar Trost och Levin att ju mer nyanserat språk vi behärskar desto lättare har vi att 

tänka. Mina respondenters definition av situationen kan påverkas av kommunikationssvårig-

heter, både verbal och ickeverbal. 

Enligt Angelow & Jonsson utgår symbolisk interaktionism från symboler och interaktion 

och man ser på människan som en symbolförmedlande varelse, en varelse som skapar sitt 

medvetande och sin jaguppfattning i växelverkan med andra. Enligt Berg är beteenden och 

handlingar symboliska, vilket uttrycks genom vårt språk, kroppsspråk eller tankar. (Angelow 

& Jonsson, 2006). 

Den fjärde hörnstenen är aktivitet. Enligt symbolisk interaktionism är människor aktiva 

och handlar eller beter sig hela tiden. Människor är sociala varelser och genom att vara aktiva 

ingår de i en process. Enligt detta perspektiv är alla människor föränderliga vilket är viktig för 

att förstå människors beteende och hur de definierar en given situation. Inom symbolisk inte-

raktionism skulle man kunna säga: människan är inte, människan gör och beter sig i en given 

situation. För att förstå hur en människa beter sig måste vi förstå hur hon definierar en situa-

tion och hur hon uppfattar symbolerna och det är inte lätt. Att empatisera gör det möjligt att 

förstå en annan människa genom att man sätter sig in i hennes situation.  

Mead har delat in jaget, i två delar, ”Me” och ”I”. ”Me” är den delen som samlar på sig 

livserfarenheter. Dessa bevaras i minnet, både det medvetna och det omedvetna, det aktiva 

och det inaktiva. Även normer och samvete finns i vårt ”Me”. ”Me” är en inlärd socialisa-

tionsprodukt, beroende av i vilken kultur vi vuxit upp och befinner oss. Individens ”I” är den 

spontana, kreativa och impulsiva delen av jaget och hålls i styr och bromsas av vårt ”Me”. 

”Me” är mer förutsägbart än ”I”. ”Me” anger den situation inför vilken ”I” reagerar. Båda 

delarna av jaget dominerar växelvis i individens uppträdande och de stöder varandra (Mead, 

1995). Enligt Mead uppstår och utvecklas människans medvetande och jag i sampel med 

andra i det omgivande samhället. Jagets utveckling är en erfarenhetsprocess som är social.  

Den femte hörnstenen i symbolisk interaktionism är nuet. Människor som aktiva sociala 

varelser finns i nuet, de definierar situationer i nuet och människor interagerar med symboler i 
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nuet. Enligt detta perspektiv är människor i en konstant process och förändras ständigt. Rose 

menar att människan inte glömmer något och enligt den symboliska interaktionismen finns 

det glömda integrerat med nya meningar och värderingar. Det glömda finns med i människans 

pågående modifikationsprocess. Människans beteende är ett resultat av alla hennes erfarenhe-

ter som hon har samlat på sig under livet. Det glömda påverkar individens beteende och före-

ställningsvärld. Hur vi beter oss i nuet är inte endast ett resultat av hur vi blivit uppfostrade 

som barn. Däremot använder vi oss av de erfarenheter vi gjort som barn och det påverkar vårt 

beteende i nuet. Många saker som vi har lärt oss under livets gång använder vi inte och andra 

finns i vårt minne och används när tillfälle ges (Trost & Levin, 2004). 

För att kunna förstå en annan människa är det enligt Hewitt viktig att ta hänsyn till sam-

bandet mellan människan och hennes miljö och hur den påverkar och bidrar till att forma 

hennes jag. Beteendet utformas i interaktion med andra. Människor uppfattar och definierar 

en situation bland annat genom sin kunskap om liknande situationer som de har befunnit sig i 

tidigare. Normer och värderingar påverkar beteendet även utan ”allmänna förväntningar” som 

kan påverka hur individen ser sig själv ur andras perspektiv. Hur en individ definierar en gi-

ven situation påverkar hur hon beter sig eller agerar. Enligt symbolisk interaktionism formas 

människan genom de roller som samhället tillhandahåller och som spelas av henne själv och 

andra. Genom att spela en viss roll i en given situation och genom att förstå andras roller kan 

individen se meningen med sitt eget beteende och andras. Sociologer menar att människans 

beteende inte kan förklaras enbart i individuella termer som attityder, begränsningar, livssitu-

ation eller egenskaper, i stället formas och begränsas beteendet ständig av sociala processer. 

Sociala processer försöker undersöka beteendemönster som är utmärkande för olika grupper, 

till exempel samhällsklasser. Genom att undersöka den sociala processen tar man också fram 

kunskap om bestämda mönster bakom människans beteende (Hewitt, 1981).    

 

4. Begrepp och definitioner 

4.1. Irreguljära immigranter 

Irreguljära immigranter är personer ”vilkas närvaro inom landets gränser är lagstridig: 1) 

overstayers, det vill säga de som stannar i landet efter deras visums giltighetstid har gått ut; 2) 

asylsökande som inte lämnar landet efter utvisningsbesked; 3) personer vilkas inträde och 

vistelse i landet är okända för myndigheterna” (Khosravi, 2006: 289). Enligt Ohlsson (2006) 

består internationella migranter bl.a. av asylsökande, flyktingar och gästarbetare. Var 35:e 

människa i världen är en internationell migrant. 

Enligt Düvell (2006) var det Europas behov av arbetskraft efter andra världskriget som 

gjorde att de europeiska länderna importerade arbetskraft, men denna import minskade under 

70- och 80-talet och man införde restriktiva regler för migration. Irreguljära immigranter som 
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fenomen blev synligt i samband med de visumregler som OECD-länderna införde för att re-

ducera den fria rörelsefrihet under 80- och 90- talet. Enligt Ohlsson (2006) finns inga uppgif-

ter om det exakta antalet irreguljära immigranter som vistas i Sverige. 

Det förekommer även andra termer än irreguljära immigranter, ex. ”papperslösa”, ”göm-

da”, ”illegal migrants”, ’undocumented migrants”. I Sverige är termen ”gömda” inarbetad i 

medierna. Ohlsson använder termen ”irreguljära immigranter” på grund av att begreppet är 

mer neutralt och att man undviker att beskriva individen utifrån hennes förhållande till staten 

(såsom fallet är med termerna ”papperslös”, ”illegal”, ”gömd” etc). Detta är också anledning-

en till att jag i mitt arbete har valt termen ”irreguljära immigranter”.  

Även Khosravi (2006) använder termen ”irreguljär”. Enligt honom innebär termen ”ille-

gal” en risk att den diskursiva makten hos utlänningslagen och lagar angående invandring 

bibehålls. Dessutom skapas en association mellan immigranters gränsöverskridande och att 

bryta mot lagen, vilken i sin tur medför att migration kriminaliseras. Att vara irreguljär im-

migrant innebär enligt Khosravi att man bryter mot statens lagar men inte mot den allmänna 

moralen och etiska normerna. Inte heller termen ”papperslös”, som ofta används av akademi-

ker och journalister, är användbar i den svenska kontexten: 

 

Begreppet är en direkt översättning av den franska termen ’sans papier’. I Frankrike används papier 

för identitetshandlingar. I Sverige har papper inte samma betydelse. Dessutom är en migrant utan 

papper eller dokument inte nödvändigtvis en ”illegal” invandrare (och tvärtom). Jag använder ter-

men irreguljär immigrant för den person som i någon avseende avviker från vad som är regel för en 

ickemedborgare i ett land. Jag väljer att använda termerna ”immigrant” och ”migration” i stället för 

”invandrare” och ”invandring”. De sistnämnda termerna har omvandlats till en svensk byråkratisk 

och politisk beteckning. ”Migration” och ”immigrant” refererar till migration i ett transnationellt 

sammanhang och ligger bortom de etnocentriska associationer som termen ”invandrare” för med 

sig. (Khosravi, 2006: 284–285). 

 

Düvell (2006) menar liksom Khosravi att fenomenet ”illegal invandring” är en juridisk, poli-

tisk och social konstruktion. Enligt Düvell (2006) finns ett samband mellan migrationskon-

troll, migration och dess irregularisering. Restriktionerna tvingar irreguljära immigranter att 

bli osynliga men han påpekar att irreguljära immigranter bidrar till vårt samhälle, de betalar 

t.ex. indirekta och direkta skatter genom moms på varor och tjänster. 

Irreguljära immigranter befinner sig i en situation av non-existence eftersom de befinner 

sig bortom alla rättigheter och regler, menar Khosravi (2006).  

Utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och de som be-

viljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd omfattas av lagen om hälso- och sjukvård 

(2008:344) 4 §. Detta gäller dock inte dem som håller sig undan, om han eller hon har fyllt 18 
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år (2009:1550). Enligt 5 § ska landstingen erbjuda vård även till sådana utlänningar som inte 

har fyllt 18 år, och som avses i 4 §, i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom 

landstinget (www.riksdagen.se 100101). 

I motion 2008/09:Sf332 Papperslösa av Kalle Larsson m.fl. på riksdagens hemsida begär 

riksdagen att regeringen ska ge förslag på hur barn till papperslösa ska kunna gå i skolan på 

samma villkor som andra barn. I dag avgörs skolgången för dessa barn från fall till fall, det är 

skolan själv som avgör (www.riksdagen.se 081004). 

 

4.2. Diskriminering 

Enligt Roth (2008) betyder diskriminering att särskilja eller urskilja. Diskriminering i form av 

felaktig särbehandling står ofta i motsats till alla människors grundläggande rättigheter. Be-

greppet ”ogynnsam särbehandling” betyder dock inte att all ogynnsam eller negativ särbe-

handlig är diskriminering. När någon gör ett allvarligt brott straffas individen i vanliga fall 

med begränsad rörelsefrihet. Denna typ av särbehandlig anses i princip vara rättvis för de 

flesta människor. Diskriminering kan följaktligen förstås som ett negativ särbehandlande av 

en människa baserat på moraliskt irrelevanta egenskaper som hudfärg, kön, etnicitet och sex-

uellt läggning. Samtidigt behöver inte all positiv och negativ särbehandling vara moraliskt 

felaktig. Föräldrar som positivt särbehandlar sitt barn framför grannens barn gör det inte nöd-

vändigtvis utifrån en negativ värdering av grannens barn. När det gäller diskriminering inne-

bär det att man positivt särbehandlar en grupp i samband med ett orättvist missgynnande och 

nedvärderande av andra grupper. Den som diskrimineras utsätts för negativa handlingar eller 

underlåtelser som kan ta sig uttryck i t ex förföljelse, misshandel, ringaktning, exkludering 

eller marginalisering. ”Diskriminering och kollektiva egenskaper” innebär en negativ särbe-

handling på grund en egenskap som någon delar med andra människor och som utgör grund 

för diskriminering i förhållande till andra individer eller grupper. Därav följer uttryck som 

rasdiskriminering, könsdiskriminering, etnisk diskriminering m.m. I ett samhälle som Sverige 

har kampen mot diskriminering sin utgångspunkt i och behandlas utifrån grundläggande 

mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter utgör den främsta grunden för en värdig gemen-

skap i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle men även i ett samhälle med respekt för 

mänskliga rättigheter finns det risk att minoritetsgrupper drabbas av diskriminering och att 

deras mänskliga rättigheter kränks. På grund av sina förutsättningar och levnadsomständighe-

ter är flyktingar och statslösa en sårbar grupp, eftersom politiken i ett land utgår ifrån att dis-

kriminerade personer är medborgare i just det landet. Diskrimineringen av denna grupp kan 

ha olika former.  

Den första formen är enligt Roth direkt eller indirekt diskriminering. Direkt diskriminering 

är kopplad till konkreta handlingar när olika regler tillämpas i jämförbara situationer, t ex 

högre krav på kvinnor än män vid en anställning. Indirekt diskriminering kan ha två sidor: 
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antingen använder man sig medvetet av neutrala eller objektiva kriterier för att exkludera eller 

särbehandla, t ex genom att ställa krav som är omöjliga att uppfylla för en viss person eller 

grupp, eller så används till synes neutrala kriterier utan ett påvisbart syfte att exkludera. Ef-

fekten blir dock densamma.  

Den andra formen är strukturell diskriminering. Strukturell (eller institutionell) diskrimine-

ring innebär att en institutions eller myndighets regler eller tillämpning av dessa påverkar en 

viss grupp människor negativ i förhållande till andra. Enligt Roth kallas ett system eller en 

struktur diskriminerande om makthavarna har haft vetskap om missförhållandena men inte 

gjort något för att ändra på dem.  

Den tredje formen är personlig och opersonlig diskriminering. Personlig (informell) 

diskriminering är den form av diskriminering som sker mellan två personer som känner var-

andra, exempelvis inom familjen. Opersonlig (formell) diskriminering sker när man inte kän-

ner varandra, exempelvis i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och i andra soci-

ala sammanhang (Roth, 2008).     

 

4.3. Makt 

Enligt Angelöw och Jonsson innebär makt att människor har möjlighet att påverka sina livs-

villkor efter egna mål och behov trots att andra kan vara emot detta. Det finns fyra olika typer 

av makt. Den första är intentionell makt, vilket innebär att man utifrån bestämda syften kan 

ändra sina livsvillkor om man vill. Den andra är relationell makt och innebär att man har 

makt i relation till andra och inte som en isolerad företeelse. Den tredje definitionen av makt 

är konflikt, vilket innebär att man kan påverka sitt livsvillkor även om andra är emot detta. 

Den fjärde typen av makt är strukturell makt, vilket betyder att individen påverkas av den 

position som han eller hon har i samhällstrukturen och dess specifika utformning. Med makt 

kan man kontrollera och underordna andra individer utifrån bestämda mål och behov och 

makt innebär att man kan utöva disciplin och social kontroll genom lagar och förordningar 

(Angelöw & Jonsson, 2006). 

 

4.4. Identitet 

Ahmadi uppger att en del forskare skiljer på individuella och sociala nivåer i identiteten. Vi-

dare gör de en indelning mellan objektiva och subjektiva identiteter. Den objektiva identiteten 

är den identitet individen tillskrivs av andra och den subjektiva identiteten är den identitet 

som individen tillskriver sig själv. Både de objektiva och den subjektiva identiteten är uppde-

lade i en personlig och en social del. Den objektiva personliga identiteten baseras på andras 

uppfattning om individens egenskaper medan den objektiva sociala identiteten bygger på 

omgivningens uppfattning om individens tillhörighet till en viss social grupp. På motsvarande 

sätt är det med den subjektiva personliga identiteten som baseras på individens egen självbild, 
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medan den subjektiva sociala identiteten bygger på den sociala grupp som individen uppfattar 

sig tillhöra. Enligt författaren är den objektiva identitet en stämpel eller en etikett som omgiv-

ningen sätter på individen. Om individen accepterar denna tillskrivna identitet förvandlas den 

till individens subjektiva identitet. En identitet är nödvändig och ger individen en fast punkt 

och en grund att stå på, samtidigt som den ger en känsla av tillhörighet och möjlighet att för-

stå sin plats i omgivningen. Migration rubbar identiteten eftersom individen inser att han eller 

hon genom migration måste omdefiniera allt i sitt liv, exempelvis när det gäller yrke, hem och 

social roll. Migration medför att man tilldelas en ny roll i samhället. Samtidigt kan uppbrottet 

från det gamla samhället skapa möjligheter för individen att frigöra sig från bördan av sin 

bakgrund och att skapa sin egen identitet (Ahmadi, 2000). 
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5. Metod 

I detta kapitel ska jag beskriva den metod jag har använt mig av. Kapitlet börjar med valet av 

kvalitativ metod. Sedan följer en beskrivning av hur jag samlade in, bearbetade och analyse-

rade data samt studiens validitet och reliabilitet. Slutligen kommer jag också att redovisa mina 

etiska överväganden. 

  

5.1. Valet av kvalitativ metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min undersökning eftersom mitt syfte var att ana-

lysera intervjupersonernas livsupplevelser. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun ett 

verktyg för att förstå världen utifrån de intervjuades perspektiv. 

Intervjuerna är halvstrukturerade, vilket innebär att jag har använt mig av en intervjuguide 

men jag ställde också följdfrågor under intervjuns gång. Jag strävade efter att intervjun skulle 

få formen av ett samtal. Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, 

det vill säga varken ett öppet samtal eller strängt strukturerat efter ett frågeformulär (Kvale, 

1997). För att kunna ställa relevanta frågor är det viktig att utveckla en teoretisk förståelse för 

området innan inhämtandet av empirin (Kvale, 1997). Detta har jag gjort med en grundlig 

litteraturgenomgång. 

 

5.2. Datainsamling 

5.2.1. Urval  

I början av mitt sökande efter irreguljära kvinnliga immigranter använde jag mina egna kon-

takter men de personer som mina kontakter kände ville inte ställa upp på en intervju. De var 

rädda för konsekvenserna, trots att de fick förklarat för sig att det skulle råda fullständig kon-

fidentialitet. De flesta av de tillfrågade var personer som prostituerar sig och som skäms över 

sin situation. De är rädda att bli igenkända i andra sammanhang eller att någon ska berätta för 

andra om deras situation. Eftersom det var svårt att få kontakt med målgruppen genom mina 

kontakter kontaktade jag Röda korset där jag inte hittade någon som var villig att förmedla 

kontakt. Tack vare min föregående handledare kom jag i kontakt med Anita Dorazio. Hon har 

startat en klinik där irreguljära immigranter som lever gömda kan få vård och rådgivning i 

sjuk- och hälsofrågor. Genom hennes kontaktnät fick jag möjlighet att intervjua några kvinnor 

som lever som irreguljära immigranter och som var villiga att berätta om sin livssituation. 

Enligt Lilja är det i en kvalitativ studie viktigare att man intervjuar personer som är villiga att 

berätta om sin livssituation än personer som är slumpmässigt valda. (Lilja, 2005) 

Jag har intervjuat fyra personer. Med tanke på mitt syfte och på den korta tid som jag hade 

för min uppsats föredrog jag att arbeta med en mindre grupp för att kunna göra en djupare 
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analys av deras livsupplevelser. Enligt Kvale går det inte att göra någon djupare tolkning av 

intervjuerna om antalet intervjupersoner är för stort (Kvale, 1997). 

 

5.2.2. Genomförande av intervjuerna 

Två av intervjuerna ägde rum på olika verksamheter i Stockholm där irreguljära immigranter 

brukar få hjälp, den tredje intervjun skedde på ett kafé i Stockholm som den intervjuade valde 

själv och den fjärde intervjun ägde rum i Värmland i kvinnans bostad. Kvinnorna fick själva 

välja var vi skulle träffas eftersom jag ville att de skulle känna sig bekväma och trygga så att 

jag kunde få så sanna beskrivningar som möjligt och för att de skulle kunna tala fritt om sina 

erfarenheter och känslor. Jag använde mig av en intervjuguide (bilaga bifogas) som stöd för 

intervjuerna (Kvale, 1997). 

Kvale menar att samtalet är viktigt för att skapa en relation mellan människor och ett 

grundläggande sätt att få kunskap om den människa man möter. Jag har använt samtalet som 

intervjuform för att de intervjuade skulle få möjlighet att berätta sin historia. Jag var mån om 

att samtalet skulle vara så bekvämt och fritt som möjlig och jag avbröt inte kvinnorna eller 

försökte styra samtalet för mycket. Genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhördhet får enligt 

Kvale forskaren information, men det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen 

(Kvale, 1997: 13). 
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5.3. Bearbetning av data och analys 

5.3.1. Transkribering 

Enligt Kvale börjar tolkningsprocessen genom att man transkriberar intervjumaterialet och 

transkriberingen blir ett resultat av intervjuns grunddata (Kvale, 1997). Intervjuerna spelades 

in på dator och transkriberades sedan till text. I transkriberingen skrev jag av inspelningen 

ordagrant, jag antecknade pauser och personernas uttrycksformer, exempelvis gråt och ton-

fall, så att jag kunde få en bättre bild och större förståelse för hur samtalet hade sett ut när jag 

efteråt läste deras berättelser men också för att återuppleva hur det hade känts under intervjun. 

Intervjuerna pågick från ca två till fyra timmar och skedde på svenska. Kvinnornas svenska 

var tillräckligt bra för att de skulle kunna beskriva sina livserfarenheter. En av de intervjuade 

hade en syster som var behjälplig som tolk. Jag såg det som en fördel att tolken var kvinnans 

syster eftersom hon stod henne nära och hade omfattande kunskap om hennes situation. Sys-

tern talade god svenska. Efter att ha transkriberat hela materialet bestämde jag mig att göra 

vissa smärre korrigeringar i språket utan att ändra innehållet i berättelserna, eftersom det 

fanns vissa grammatiska och syntaktiska fel. Ändringarna gjordes av omtanke med den som 

läser texten.  

 

5.3.2. Analys av data 

Enligt Larsson är det en utmaning att göra en kvalitativ analys eftersom det inte finns några 

tydliga och enkla metodregler för hur en kvalitativ analys ska genomföras. Man måste kon-

centrera sig på att skapa en strategi för att kunna kategorisera efter teman som kan kopplas till 

studiens syfte och frågeställning. Det är viktigt att undersökaren redovisar sina egna tolkning-

ar och resultat utifrån presenterade data. Det innebär att beskrivningar ska särskiljas från tolk-

ningar av data, så att läsaren kan förstå vilka tolkningar som är gjorda utifrån data och vilka 

som är resultatet av undersökarens egna slutsatser (Larsson et al., 2005). I min analys försö-

ker jag med hjälp av symbolisk interaktionism besvara mina frågeställningar genom att se hur 

de intervjuade beskriver sin relation till andra personer. Interaktion och relationen mellan 

personer är central i symbolisk interaktionism och interaktionen påverkar deras situation. 

Genom att empatisera kan jag sätta in mig i deras situation. Jag besvarar mina frågeställningar 

med hjälp av respondenternas skildringar och mina teoretiska begrepp, som diskriminering, 

makt, identitet, m.m. Vad kännetecknar dessa kvinnor och hur påverkas de av interaktionen 

med andra och vilken typ av samspel är de involverade i? För att kunna tolka och förstå tex-

tens mening använder jag mig av den hermeneutiska utgångspunkten där mina egna värde-

ringar, personliga erfarenheter och kunskaper ingår (Kvale, 1997). När jag var klar med tex-

ten började jag leta efter meningsbärande enheter som är relevanta för mitt syfte och fråge-

ställning (Malterud, 1998).  I kvinnornas berättelser kunde jag urskilja olika teman såsom 

isolering, otrygghet, självbild, bitterhet, underlägsenhet, trauma och frustration. För att kunna 
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tolka och förstå textens betydelsenyanser på bästa sätt har jag sist men inte minst försökt skaf-

fa mig kunskap om textens teman genom att läsa olika material som har relation till ämnet, 

såsom tidigare forskning.  

 

5.4. Validitet och reliabilitet 

5.4.1. Validitet 

Validitet innebär att undersöka det man verkligen vill undersöka. Man validerar genom att 

ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka informationen. För att öka validiteten har 

jag kopplat mina frågor och respondenternas svar till mina frågeställningar under undersök-

ningens gång, ju fler försök till verifiering desto mer tillförlitlig blir kunskapen. Jag uppnådde 

syftet med intervjun och teori och metod passade min undersökning. Jag tycker att kvaliteten 

på respondenternas berättelser var tillförlitlig och hade hög validitet. För att undvika snedvri-

den tolkning kontrollerade jag informationen genom att ifrågasätta meningen tills jag kom till 

en ”god gestalt”, utan logiska motsägelser samt genom att ständigt växla mellan delar och 

helheten för att kunna ha en djupare förståelse av meningen. 

Transkriberingen är ordagrann och jag har skrivit vad respondenterna sade och hur det sa-

des. Informanternas kunskaper i svenska var tillräckligt bra för att de skulle kunna berätta om 

sin situation, och språket inte har påverkat intervjuns validitet. Mina tidigare erfarenheter har 

gett mig en viss förförståelsen i ämnet, men jag har försökt utvidga mina kunskaper med all 

tillgänglig information i form av tidigare forskning i ämnet. 

 

5.4.2. Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet (Kvale, 1997). Reliabiliteten kan 

öka med god källhantering. Att använda sig av vetenskapliga artiklar är bra för reliabiliteten. 

Att använda sig av artiklar som är ”peer–reewied” och är vetenskapliga granskade ger större 

trovärdighet för innehållet. Hög reliabilitet uppnås genom att slumpmässiga och osystematis-

ka fel elimineras (Larsson et al., 2005). Jag har i första hand bara använt mig av texter som är 

vetenskapligt granskade för att öka reliabilitet i mitt arbete. 

Jag har försökt undvika att ställa ledande frågor under intervjuerna för att inte påverka re-

spondenternas svar och låtit dem berätta om och förklara sin situation. En annan aspekt av 

reliabilitet var att respondenterna var motiverade att tala om sin situation.  

 

5.6. Generaliserbarhet 

Enligt Kvale ställs alltid frågan om generaliserbarhet i kvalitativ forskning, dvs om man kan 

generalisera resultatet från ett konkret fall till ett mer allmänt. Kvale säger att detta är en om-

tvistad fråga och att varje situation är unik. Varje fenomen har sin egen inre struktur och lo-
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gik. Kvinnliga irreguljära immigranter är en målgrupp vars historier och livssituation kan 

skilja sig en del i jämförelse med andra personer i samma situation.  

Ambitionen med mitt forskningsarbete har varit att analysera och beskriva hur fyra kvinn-

liga irreguljära immigranter upplever relationen till andra människor och hur den påverkar 

deras livssituation och identitet. Jag är medveten om att jag inte kan göra en universell gene-

ralisering eftersom antalet intervjupersoner var för få och jag kan enbart berätta om just dessa 

fyra kvinnor. Men tanken med mitt arbete var att göra en djupare analys, därför ingår endast 

fyra intervjupersoner i min studie. Personligen är jag dock övertygad om att mycket av det 

som respondenterna har berättat om sin livssituation gäller för många andra i samma situa-

tion.  

 

5.7. Etiska överväganden 

Enligt Larsson (2005) är det viktigt när en forskare gör en kvalitativ forskningsinsats att han 

eller hon är medveten om de etiska frågeställningarna, eftersom man genom intervjun kan få 

reda på känslig och privat information om en intervjuperson. Många gånger kan intervjusitua-

tionen var svår och komplex och det är inte så lätt att ge tydliga etiska regler för alla situatio-

ner, men de allmänna etiska riktlinjerna är: 
Informerat samtycke, vilket enligt Kvale innebär att de kvinnor som ska intervjuas infor-

meras om studiens upplägg, om för- och nackdelar med studien och att de får avbryta inter-

vjun närhelst de vill (Larsson, 2005). 

Konfidentialitet innebär att man inte redovisar någon uppgift eller källa som kan avslöja de 

intervjuade personernas identitet och att vissa karaktäristiska ord och uttryck ändras, utan att 

innehållet påverkas. Om man anser att det finns viktiga meningar som inte borde ändras och 

är relevanta för studien måste intervjupersonen ge sitt samtycke. Det är viktigt att man som 

forskare respekterar konfidentialiteten (Larsson, 2005). 
Slutligen är det viktigt att man kan bedöma de konsekvenser intervjun kan få för intervju-

personen. ”Fördelarna, att erhålla ny kunskap och viktig kunskap, ska väsentligen uppväga 

skaderisken för intervjupersonerna”. Målsättningen är att intervjupersonerna ska vållas så lite 

skada så möjlig (Larsson, 2005). 

Jag har hållit mig till de här riktlinjerna och respekterat individernas integritet, väl medve-

ten om att en intervju kan väcka starka känslor. Det var viktigt både för mig och för resultatet 

att intervjupersonerna kände förtroende för mig, vilket också påverkade kommunikationen. 

Jag har inte använt deras riktiga namn och jag har bara använt inspelningen till uppsatsen. När 

jag är klar med mitt arbete ska jag radera inspelningarna, för att undvika att någon annan kan 

lyssna på dem.  
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6. Resultat 

I detta kapitel ska jag ge en presentation av intervjupersonerna. Varje respondent har ett fing-

erat namn, eftersom de är anonyma. Slutligen kommer jag också i detta kapitel att redovisa 

resultaten av undersökningen. Resultaten visar hur respondenterna upplever sin livssituation, 

uppdelat på flera teman. Vissa respondenter har mer erfarenhet av ett visst tema än av andra. 

Teman går av naturliga skäl ofta in i varandra men jag har försökt efter bästa förmåga att hål-

la isär vad jag uppfattar som olika teman. 

 

6.1. Presentation av intervjupersonerna 

6.1.1. Anna 

Anna är 36 år och kommer från Azerbajdzjan. Hon har varit i Sverige i ca 7 år. 2003 ansökte 

hon om uppehållstillstånd på grund av politiska skäl men fick avslag på sin ansökan. 2005 

sökte hon asyl igen på grund av en ny asylprövning men hon fick avslag igen eftersom migra-

tionsverket bedömde att det inte fanns tillräckliga skäl för asyl. 

Anna sökte asyl för att hennes liv var hotat i hemlandet. Det var val i Azerbajdzjan och re-

geringen tvingade alla att gå med i deras parti. Anna vägrade och blev därför misshandlad. 

Både hon och hennes familj hotades till livet. Hon arbetade som barnmorska i hemlandet. 

Anna hade varken bostad eller arbete när hon kom till Sverige. Ibland bodde hon i en 

tvättstuga eller i en trappa tills någon slängde ut henne och ibland bodde hon hos vänner någ-

ra dagar eller en kortare period. 

I november 2006 plockade Anna tomburkar i skogen i Flemingsberg. Då mötte hon en 

man som verkade ha druckit alkohol. Han erbjöd henne gå med till en restaurang eller följa 

honom hem. Hon svarade att hon inte ville, men mannen insisterade. Hon visste att hon inte 

kunde ringa till polisen på grund av sin situation. Mannen började slå henne i magen och på 

brösten. Hon förlorade medvetandet. Hon blev liggande i snön några timmar innan hon vak-

nade. Det var kallt, både byxor och jacka var förstörda. Hon hade mycket ont i underlivet och 

brösten.  

Efter några månader fick hon reda på att hon var gravid. Då försökte hon ta livet av sig. 

När hon såg barnets rörelser på ultraljudet bestämde hon sig för att behålla barnet.  

Annas familj har hotat henne. Om Anna återvänder hem med sin dotter kommer de att 

döda hennes dotter på grund av att barnet är oäkta. När hon förklarade för dem vad som hade 

hänt trodde de inte på att hon hade blivit våldtagen, de påstod att hon ljög. Hon är säker på att 

de kommer att göra allvar av sina hotelser. Hennes familj vill inte tala med henne eller veta 

någonting om henne eller hennes dotter. 

Anna och hennes dotter bor numera hos en väninna. Anna sköter allt i hemmet mot att de 

får bo hos väninnan men hon skulle vilja arbeta och bo själv med sin dotter. Men det är svårt 
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att få jobb i hennes situation och med ett litet barn. Dottern är ca tre år gammal, hon gråter 

ofta, hon slår sitt huvud mot golvet utan anledning. En psykolog sade att Anna överför sin 

stress på dottern. Anna har sömnsvårigheter och mår inte bra psykiskt. 

Anna säger att hon känner sig tvungen att stanna i Sverige på grund sin dotter. Flickan är 

född på sjukhuset, men det finns inga papper på att hennes dotter finns. Hon är inte inskriven 

någonstans, varken i Azerbajdjzan eller i Sverige. 

Anna har också ansökt om uppehållstillstånd för sin dotter, men även hon fick avslag.  

Migrationsverket motiverar sin bedömning med att det inte finns någon risk för barnet att åka 

till Annas hemland. 

 

6.1.2. Sara 

Sara är 25 år och kommer från Turkiet. Hon har varit i Sverige i 9 år. Sara berättar att hon 

blev kidnappad och våldtagen av en grupp män när hon var 14 år. Hennes pappa är mycket 

religiös och enligt honom har hon förstört familjens namn och dragit skam över dem. För 

honom är hon en hora. Alla i hennes hemby fick reda på att hon blivit våldtagen. Hennes pap-

pa misshandlade henne vid upprepade tillfällen och låste in henne i en källare. Han ville att 

hon skulle ta livet av sig. Han kunde inte döda henne för då skulle han hamna i fängelse. Sa-

ras mamma hjälpe henne att rymma därifrån. Hon åkte till Sverige med sin mamma. De hade 

släktingar i Sverige som skickade en inbjudan till dem. Hennes mamma åkte senare tillbaka 

till Turkiet. Nu vet Sara ingenting om sin mamma, hon har inte talat med henne igen. Hon har 

ringt, men familjen har bytt nummer och flyttat från byn. Hon vet ingenting om dem men 

oroar sig för sin mamma. 

Sara sökte asyl och fick avslag på grund av att migrationsverket tycker att Turkiet och 

myndigheterna i Turkiet kan skydda henne. De kan inte tro att hennes pappa vill göra henne 

illa.  

Saras familj i Sverige ville gifta bort henne med en man, eftersom hon inte kunde bo hos 

dem hur länge som helst. Mannen rökte hasch och använde heroin. När hon fick reda på det 

ville hon inte gifta sig med honom. Familjen tycker att det inte var ett tillräckligt skäl för att 

inte gifta sig med honom. Mannen vägrade att acceptera hennes beslut. Han lyckades lura 

med henne ut i skogen i sin bil där han tillsammans med sin kompis våldtog henne som 

hämnd. 

Sara bröt kontakten med sin familj och kom i kontakt med en organisation som hjälpte 

henne att betala hyran i några månader. Under den tiden fick hon olika typer av lugnande 

medicin och sömntabletter. Hon började missbruka alkohol. Hon kände sig maktlös. Efter att 

hon inte fick mer hjälp från organisationen hade hon ingenstans att ta vägen. Det var vinter 

och de första dagarna bodde hon hemma hos en kompis och sedan på toaletten på T-centralen. 
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Hon undviker platser där det finns mycket folk som kan känna igen henne. Hennes situa-

tion har påverkat hennes relation med andra människor. Hon isolerar sig och umgås bara med 

dem som är i samma situation som hon, alltså människor med problem. Hon har försökt ta 

livet av sig flera gånger. När hon mår som sämst röker hon hasch för att glömma.  

 

6.1.3. Sol-Britt 

Sol-Britt kommer från en by i Turkiet. Hon är 36 år och hon och hennes son har varit fem år i 

Sverige. Hon berättar att hon har levt under förtryck och misshandel och kontrollerats av sina 

släktingar, sin man och mannens släktingar. De anser att mannen har kontroll över och ansvar 

för kvinnor. Där hon kommer ifrån ska kvinnorna vara underordnade mannen. Männen har 

mer utbildning än kvinnorna och Sol-Britt har bara gått några år i grundskolan.  

När hon blev vuxen bestämde hennes familj att hon skulle giftas bort med någon som hon 

inte kände. Mannen som hon gifte sig med var schizofren. Han misshandlade henne både 

fysiskt och psykiskt från första dagen när hon flyttade in hos honom.  

Hennes make hade diagnosen kronisk schizofreni. Han medicineras och tvingade henne att 

också ta hans medicin för att han påstod att hon ville döda honom. Hans familj förnekade att 

han hade varit sjuk länge. Enligt läkaren hade hennes man varit sjuk i minst 10 år. Hon visste 

inte att han var sjuk eller något om sjukdomen. Han kastade många gånger ut henne mitt i 

natten när han hade sina vanföreställningar och han hotade henne jämt. Hans familj anklagade 

henne för att maken inte mådde bra och påstod att hon inte var snäll mot honom. 

Han slog henne innan, under och efter graviditet. Han och hans familj följde henne till och 

från arbetet. Maken ville ha total kontroll över henne. Han var mycket svartsjuk. Hon var 

inlåst i sitt hus ett helt år.   

Hon kunde skilja sig från mannen tack vare att hon visade hans diagnos. Men detta föränd-

rade inte hennes situation, mannen hade kontroll över henne ändå. 

Sol-Britt ansökte om visum till Sverige för sig och sin son. En bekant följde henne och 

sade att han var hennes ex-make och att han godkände att hon skulle åka till Sverige med 

deras son. Han använde hennes mans id-kort. Det var enda chansen för henne att lämna ho-

nom. 

Migrationsverket avslog hennes ansökan om uppehållstillstånd. Hon visade diagnosen för 

migrationsverket. De anser att hon kan söka hjälp av någon kvinnoorganisation i Turkiet. Hon 

säger att det stämmer, men sådana organisationer kan bara hjälpa henne i tre dagar, och vad 

kommer att hända med henne och hennes son sedan? Ingen vill hyra ut ett rum till en kvinna i 

hennes situation, ensamstående med ett barn. Hon behöver makens godkännande för det.    

Nu mår hon inte bra psykiskt, hon har ofta huvudvärk, kräks ofta, hon kan inte andas, hon 

har ångest, sömnsvårigheter och tänker hela tiden på sin situation och sitt barn. Hon har mar-

drömmar, dålig balans och hon har ramlat omkull på flera gånger. 
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Sol-Britt behöver medicin, men hon vågar inte gå till läkaren. Barnet mår inte heller bra, 

han är mycket blyg, tystlåten och oroar sig mycket för vad som ska hända dem. Sol-Britt ar-

betar ibland och vissa människor utnyttjar hennes situation. Hon arbetar för en låg lön och 

med dåliga arbetsvillkor. Hon vågar inte klaga. 

  Migrationsverket anser att hon skulle kunna jobba och leva utan problem i Turkiet. Man 

hävdar att Turkiet är ett stort land och att de kan bo någon annanstans. En skild kvinna kan 

inte bo ensam utan familj i Turkiet, uppger Sol-Britt. 

Hennes son får gå i skolan, men han har inga kompisar, inga aktiviteter och han isolerar 

sig. 

Hon och hennes son bor hos en präst men hon är orolig att han en dag ska säga att de mås-

te flytta. De lever gömda i skogen i ett litet samhälle utanför Stockholm, isolerade och utan 

kontakt med andra människor. 

 

6.1.4. Eva 

Eva kommer från Iran. Hon har varit i Sverige i ca tre år. Eva gifte sig med en iransk man 

som hade bott i 20 år i Sverige. De gifte sig i Iran. Eva flyttade till Sverige och fick tillfälligt 

uppehållstillstånd. 

Enligt Migrationsverkets regler måste man vara gift med någon som har permanent uppe-

hållstillstånd (PUT) i minst två år för att själv få PUT. Om makarna separerar innan det gått 

två år förlorar den hitflyttade parten sitt tillfälliga uppehållstillstånd. Eva hade tillfälligt uppe-

hållstillstånd och arbetstillstånd i nästan två år. Hon förlorade sitt uppehållstillstånd eftersom 

hennes man ansökte om skilsmässan innan två år hade förflutit.  

Sara berättar att när hon hade sitt tillfälliga uppehållstillstånd kunde hon arbeta och stude-

ra, det kändes väldigt bra. Migrationsverket tar inte hänsyn till att hon har arbetat hela tiden 

sedan hon kom till Sverige. Eva har arbetat som personlig assistent och hennes arbetsgivare 

och kunder är mycket nöjda med henne. 

Eva säger att hon har förlorat allt. Hon är en irreguljär immigrant och hennes situation är 

väldigt svår. Eva kan varken studera eller arbeta. Hon är mycket rädd och fruktar hela tiden 

att någon ska ta henne till polisen.  

Hon gifte sig med mannen för hon trodde att han kanske var annorlunda än hennes lands-

män i hemlandet, eftersom han hade bott ca tjugo år i Sverige. Och han var annorlunda när de 

träffades, men han ljög och visade upp en fasad som inte var han. När hon kom till Sverige 

ändrade han sig, berättar hon. 

Mannen har skilt sig enligt svensk lag men inte enligt iransk. Det innebär att mannen fort-

farande har makt över henne. Mannen vill inte skilja sig enligt iranska lag. Han blev tillfrågad 

men han ville inte. Enligt iransk lag kan hon aldrig gifta sig igen om mannen inte accepterar 

skilsmässan. Han ljuger och talar illa om henne inför myndigheter och andra, berättar Eva.  
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Eva kände att hon hade en framtid när hon hade sitt tillfälliga uppehållstillstånd, hon hade 

möjlighet att leva som en vanlig människa. Hon kunde arbeta och studera – nu har hon förlo-

rat allting. 

Eva bor i ett rum hemma hos en familj. Hon arbetar inte. Hon är mycket stressad, kan inte 

sova och medicineras för depression och sömnproblem. Hon har en syster som betalar hyran. 

Förut hade hon en chans att komma in i samhället, hon kände sig självständig och nyttig, 

hon hade ett arbete och hon upplevde det som väldigt positivt. 

Att återvända till Iran är otänkbart för Eva. Hon har varit politiskt aktiv här i Sverige och 

deltagit i flera protester om valfusket i Iran. Det finns bilder på henne i medierna och dessut-

om är hon en gift kvinna utan man. Det finns risk att hennes exmake kan rapportera att hon 

har varit aktivist här i Sverige. 

 

6.2. Upplevelse av livssituation 

6.2.1. Maktlöshet 

Gemensamt för alla respondenterna är att de uttrycker att migrationsverket inte har någon 

empati med dem trots deras situation.  

 

Jag tänker att Migrationsverket inte vill förstå eller att de inte kan förstå, vi lever inte samma 

liv. Våra liv är så annorlunda. Och ibland tänker jag att de får betalt bara för utvisa människor. 

Jag vill inte att min son ska leva på samma sätt i Turkiet, min dröm är att min son ska leva an-

norlunda här. (Sol-Britt) 

 

Sol-Britt förklarar att hon inte kan leva i Turkiet på grund av sin familj. Om hon återvänder 

kommer de att döda henne och ta hennes son. Hon ser inget annat alternativ än att stanna i 

Sverige trots allt det innebär att leva som irreguljär immigrant. När hon flydde från Turkiet 

hade hon hoppet om att saker och ting skulle förändras. 

 

Varför skulle jag ljuga om min situation och utsätta mitt barn för det här och begränsa honom 

på det här sättet? Min son har samma rätt som alla barn att leka och prata med andra barn. 

Han behöver Sverige. Varför skulle vi leva så här i fem år? Varför skulle jag kasta bort fem år 

av mitt liv på det här sättet? Varför skulle jag leva så här om jag inte hade problem? (Sol-Britt) 

 

Jag ser ingen framtid för mig. Migrationsverket har ingen förståelse eller visar något medli-

dande med min situation. Jag är rädd nu. Jag lever inte. (Sol-Britt) 

 

Anna berättar att hon tänker mycket på sin dotter, på sig själv och de risker de utsättas för om 

de åker tillbaka till Azerbajdjzan. Anna tycker inte att Migrationsverket visar något medli-
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dande med varken henne eller hennes dotter. Annas dotter är statslös, hon är inte registrerad 

någonstans, varken i Sverige eller i Azerbajdjzan. Det är som om hennes dotter inte fanns. 

 

I Sverige säger alla att det här är ett humant land, att man hjälper barnen. Jag har ett huma-

nitärt problem, men myndigheterna säger att jag inte har något humanitärt problem och att 

jag kan återvända. (Anna) 

 

Eva beskriver sin livssituation som hopplös, utan framtid. Hon mår dåligt och är ledsen över 

sin situation. Hon tycker inte att Migrationsverket tar hänsyn till att hon har arbetat och stude-

rat här och att hon trivdes bra och försökte integrera sig. Förut kunde hon känna sig nyttig för 

samhället och leva ett normalt liv som alla andra utan att behöva gömma sig som hon gör nu. 

 

Det är under press, i ensamhet och sorg som jag lever nu. Förut hade jag ett liv, nu har jag 

ingenting, jag har förlorat allt. Nu är jag utestängd från det svenska samhället. (Eva) 

 

6.2.2. Rädsla 

Anna beskriver att livet som irreguljär immigrant och särskilt som kvinnlig irreguljär im-

migrant innebär att vad som helst kan hända och att man inte kan påverka sin situation för att 

få skydd eller stöd från samhället. Att vara kvinna i en utsatt situation innebär större risk att 

råka illa ut än om man är man. 

 

Han svarade att om jag ville kunde jag ringa till polisen. Nu ska du komma hem till mig, sade 

han. Jag visste samtidigt att jag inte kunde ringa till polisen på grund av min situation. Han 

lyssnade inte på mig varken när jag bad honom eller när jag skrek åt honom […] Om jag hade 

varit man skulle jag inte ha blivit våldtagen. (Gråt). (Anna) 

 

Gemensamt för alla intervjuade kvinnliga irreguljära immigranter är att de är rädda för att 

söka vård på vårdcentralen. Anna uppger att som kvinnlig irreguljär immigrant är man rädd 

för att gå till vårdcentralen eller anmäla en våldtäkt på grund av sin situation. Om en irregul-

jär immigrant går till polisen skulle hon eller han gripas och sedan utvisas till sitt hemland. 

Risken är alldeles för stor även på vårdcentralen, eftersom det har förekommit att vårdperso-

nalen har ringt till polisen.  

Sara upplever att hon inte kan påverka sin situation, mannen som hon var förlovad med ville 

inte släppa henne, och han förnekade att han hade misshandlat och våldtagit henne. Hennes 

pojkvän visste att hon var irreguljär immigrant och hon förklarar att han hade en viss kontroll 

över henne, hon kunde inte anmäla honom för våldtäkt. Istället har hon försökt glömma det 

som hänt, låtsas som att det aldrig ägt rum. Men samtidigt var det svårt, eftersom hon inte 
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visste om hon hade blivit gravid och dessutom var hon orolig att mannen skulle komma till-

baka och kanske misshandla eller våldta henne igen. Ovissheten skapade oro, förklarar hon. 

 

Killen som jag var förlovad med och hans kompis våldtog mig. Han sa att nu får du dra åt hel-

vete, tror du jag att jag ska springa efter dig, nu är din tur att springa efter mig. De lämnade 

mig i skogen. Jag tappade tilltron till andra människor. (Sara) 

 

Sara känner stor rädsla inför att återvända till sitt hemland eftersom hennes familj där då skul-

le döda henne. Hon säger att hemlandet har förstört hennes liv, hon vill inte tillbaka dit. Hon 

uppger att hon förlorade skulden när hon var 14 år och det är viktigt att vara oskuld i hennes 

kultur. 

 

Familjens heder är mycket viktigare än något annat. Jag älskar min familj, saknar dem och ha-

tar dem samtidigt. För min pappa har jag smutsat ner familjens namn, jag är en hora, jag är 

smutsig för alltid. Det spelar ingen roll att det inte var mitt fel. (Sara) 

 
Gemensam för kvinnorna är att de är rädda att polisen ska gripa och utvisa dem. Sara berättar 

att hon alltid var rädd att polisen skulle komma till hennes arbetsplats och gripa henne och 

sedan utvisa henne till hennes hemland. På arbetsplatsen visste hennes kolleger att hon inte 

hade uppehållstillstånd och att hon var rädd för polisen, och de roade sig med att skrämma 

henne, berättar hon.  

 

De djävlades med mig många gånger, skrämde mig och sa: ”Polisen kommer, nu kommer poli-

sen”. Jag var mycket rädd, jag sprang och sedan visade det sig att det inte var någon kontroll. 

Det kändes inte bra efteråt när de skrattade åt mig. (Sara) 

 

Sol-Britt berättar att hon och hennes son är mycket rädda för vad som kan hända om de åter-

vänder till sitt hemland. Sonen är medveten om vad hans mamma har fått uppleva och de 

risker det innebär om de kommer tillbaka.  

 

Mitt barn mår inte bra, han var jätterädd när vi kom till Sverige. Han är alltid försiktig och be-

rättar inte för någon om vår situation. Han är blyg, han kan inte sova ensam, han är mycket 

rädd att vi ska åka tillbaka till Turkiet och att någon kommer att säga till polisen att vi gömmer 

oss här. Han är så tystlåten, han vågar inte säga något om oss till någon. Han pratar inte med 

människor. Han vill inte höra talas om sin pappa. Han är också ledsen när jag är ledsen och 

han är rädd att jag ska bli sjuk. (Sol-Britt) 

 

Jag mår inte bra psykiskt, jag har ofta ont i huvudet, jag kräks ofta, kan inte andas och har ång-

est. Jag sover inte utan bara tänker och tänker. Jag lever gömd. (Sol-Britt) 
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Anna och Sol-Britt beskriver att deras oro har överförts till barnen och har påverkat deras 

personlighet och beteende. 

 

Min dotter är stressad, hon är två år gammal. Ibland är hon glad, men hon är också ledsen och 

gråter ofta. Hon slår huvudet mot golvet utan anledning. Psykologen säger att jag överför min 

stress på min dotter. Jag sover inte, men det går inte att sova i en situation när man tänker på 

hur det ska bli. Hur ska det bli? (Anna) 

 

6.2.3. Behov 

6.2.3.1. Vård 

Sara och Anna berättar att inte ens när de blev våldtagna och behövde vård vågade de åka till 

sjukhuset för att få hjälp. Anna uppger att när hon var gravid i sjunde månaden tog en väninna 

henne till Röda korset för undersökning och sedan födde hon barnet på Södersjukhuset. Sara 

berättar att hon blev informerad om kvinnojouren och sökte hjälp där. Under en period fick 

hon lugnande mediciner och sömntabletter. Sara, Anna och Eva berättar att de bara ibland har 

sökt hjälp från organisationer som hjälper irreguljära immigranter när de behövt vårdhjälp, 

men Sol-Britt har inte vågat, trots behov av vård och medicinering. Respondenterna går inte 

till vårdcentralen av rädsla för att bli utvisade. 

 

Efter två veckor kontaktade jag sjukhuset och bad om hjälp. Vad skulle jag göra ifall jag blivit 

gravid? De ville att jag skulle komma dit men jag kunde inte. Om någon såg mig på sjukhuset 

skulle de berätta för mina släktingar, det är så sjukt men så är det. (Sara) 

 

Jag kan inte gå till vårdcentralen när jag behöver hjälp, en gång var jag där och fick betala 

2000 kr. Hur jag ska kunna gå till vårdcentralen igen? (Sara) 

 

Jag behöver medicin men jag vågar inte gå till läkaren. (Sol-Britt) 

 

6.2.3.2. Bostad 

Gemensamt för alla kvinnor jag intervjuat är att de har en svår bostadssituation. En del har 

levt eller lever på gatan eller en period hos bekanta, kompisar eller släktingar. En del känner 

bara andra i samma situation som de själva och det kan vara svårt att hjälpa varandra. Kvin-

norna är medvetna om att de bor tillfälligt på en plats och detta gör att de känner sig stressade 

och pressade, eftersom de vet att de måste flytta eller kan hamna på gatan igen.  

 

Han sade att jag kunde bo hos honom. När jag var där märkte jag att det var sex killar som 

bodde där. Jag visste vad jag skulle göra, antingen hamnar jag på gatan igen eller så kan vad 



 35

som helst hända. Men jag bestämde mig för att stanna, jag hade inte någonstans att ta vägen. 

Jag valde att bo där istället för på gatan. Under tiden utnyttjade den killen mig sexuellt. (Sara) 

 

När Sara inte hade någonstans att ta vägen accepterade hon att sova hemma hos en man. Det 

var inte bara gästfrihet och empati från mannens sida. Men hon förstod samtidigt risken med 

att som kvinna sova på gatan. Hennes underläge medförde att hon gjorde ett aktivt val att 

tillfredställa mannen sexuellt för att få tak över huvudet. Han utnyttjade sin makt över henne 

och situationen. För att kunna förstå kvinnans agerande måste man förstå hur hon definierar 

sin situation och bestämmer sitt beteende.  

 Gemensam för alla intervjuade är att de inte kan vara sig själva på de platser där de bor. 

Sara beskriver att hon ibland får lust att laga mat när hon känner sig hungrig eller göra något 

annat, men hon gör det inte för hon vill inte störa. Även Anna känner sig stressad eftersom 

hon inte vill störa de människor som låter henne och hennes dotter bo i deras lägenhet. Kvin-

norna är tvungna att anpassa sig till sina bekantas vanor för att få bo hos dem.  

 

Jag har ingen lägenhet jag kan bo i, på kvällen är jag hungrig, jag skulle vilja laga mat, men 

jag kan inte, vågar inte eftersom jag bor hos folk. Ibland duschar jag inte. Jag är inte mig själv. 

(Sara) 

 

Jag bor hos en väninna nu, jag gör allt, lagar mat och städar för att kunna bo där. Jag skulle 

vilja bo själv med min dotter men barnet skriker, jag blir stressad och barnet fortsätter skrika. 

Min väninna måste vila, hon har arbetat hela dagen. Jag söker arbete, jag vill arbeta men det 

är svårt att få jobb i min situation och med barnet. (Anna) 

 

Respondenternas beskriver att deras bostadssituation bidrar till deras känsla av otrygghet. De 

vet inte hur länge de kan bo kvar på olika platser. De kan inte hyra lägenhet som alla andra 

och deras bristfälliga ekonomiska resurser skapar också en stor otrygghet, uppger de. 

 

Jag måste flytta i augusti och vet inte vad jag ska göra. Andra som jag känner vill inte ha någon 

med barn boende hos dem, eftersom barn skriker och gråter. Jag vet inte vad jag ska göra, var 

vi ska bo efter augusti, jag och min dotter. (Anna) 

 

6.2.3.3. Arbete 

Sol-Britt och Sara beskriver att de är tvungna att ta de jobb som finns. Deras arbetsgivare 

utnyttjar situationen, eftersom de är medvetna om kvinnornas behov av arbete och att deras 

otrygga situation gör att de inte vågar klaga. Sol-Britt och Sara uppger att de känner sig makt-

lösa. 
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Jag arbetar mycket hårt. Jag arbetar för ett företag som arbetar vitt, alla andra får bra betalt 

för sitt arbete, men inte jag eftersom arbetsgivare känner till min situation. Jag kan inte klaga. 

(Sol-Britt) 

  

Jag arbetade mycket hårt, 12–14 timmar per dag, och en gång fick jag inte betalt på en hel 

månad. Ett tag arbetade jag 15 timmar varje dag och jag fick bara 4000 kr per månad under 

ett helt år. Och hälften av pengarna drogs av eftersom jag bodde hos min familj som ägde re-

staurangen där jag arbetade. (Sara) 

 

Anna och Eva berättar att de inte längre har arbete. Eva har inga arbetskontakter, hon har 

tidigare bara arbetat vitt. Anna beskriver att hon på grund av sin situation känner sig mycket 

begränsad, hon kan inte tillgodose sina grundläggande behov och ge sin dotter allt hon behö-

ver. Hon kan inte ens ge henne det mest basala, säger hon. Anna säger att det är svårt för hen-

ne att arbeta eftersom hon har ett litet barn. Var ska hon lämna barnet när hon arbetar? Det 

finns ingen arbetsgivare som vill att hon ska arbeta och ha sitt barn bredvid sig, säger hon. 

 

Jag tänker mycket på min dotter och hennes behov av t ex skola, och allt som ett barn behöver. 

Jag tror att alla föräldrar vill att deras barn ska växa upp bra. Andra har allt men jag kan inte 

ge mitt barn allt, snarare ingenting. (Anna) 

 

Sol-Britt berättar att en del arbetsgivare vill utnyttja att hon är irreguljär immigrant genom att 

betala dåligt eller behandla henne illa.  

 

Det finns en del som vill utnyttja min situation, de betalar dåligt och säger att jag är papperslös 

och inte ska tjäna mer, att jag inte har några rättigheter. Jag blir jätteledsen när människor sä-

ger så. Jag arbetar för dålig lön och med dåliga arbetsvillkor. Jag kan inte säga någonting till 

dem, jag blir ledsen men jag vill inte ha problem. Jag är rädd att de ska ringa till polisen, de 

har rätt att ringa till polisen och jag inte har rätt till någonting. Jag tänker bara på att jag har 

mitt barn och att jag måste vara tyst. (Sol-Britt) 

 

Sol-Britt berättar att hennes arbetsgivare vill att hon ska göra många andra saker som hon inte 

får betalt för. Sol-Britt tror att han inte skulle göra så om hon hade sina papper i ordning. I 

Sverige har alla rätt till raster och tid för att fika. Men inte hon. Han gör avdrag på hennes lön.  

 

När jag ska få betalt för mitt arbete vill arbetsgivaren att jag ska vänta utanför hans hem, 

ibland en hel timme, medan han duschar och äter. Jag ser att han sitter på sin balkong och han 

ignorerar mig. Det är alltid så att när jag åker med honom och handlar och lastar varor får jag 

inget betalt. Ibland kan det ta flera timmar. Han kan bestämma sig för att träffa en kompis och 

äta. Jag måste vänta i bilen tills han är klar. Han betalar aldrig i tid. Jag tar 20 min paus och 
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han drar lön för en timme från min lön. Jag kan inte klaga. Hur skulle jag kunna göra det? 

(Sol-Britt) 

 

6.2.4. Sociala relationer 

Sara, Sol-Britt, Anna och Eva beskriver att de lever isolerade och att de undviker platser och 

andra människor på grund av rädsla och för att andra inte förstår deras livssituation. De upp-

ger att de inte kan tala med vem som helst om sin situation.  

 

Jag berättar inte om mitt liv för vem som helst. Inte bara för att de inte kommer att förstå min 

situation, det är för att jag inte vill att någon ska tycka synd om mig. (Sara)  

 

Jag umgås bara med människor som är i samma situation som jag, människor med problem. 

När jag arbetar undviker jag att umgås eller prata med andra, jag äter ensam och isolerar mig. 

Andra tycker att jag är konstig. Men jag gör så för att undvika frågor. (Sara) 

 

Sol-Britt beskriver att hon och hennes barn är isolerade och begränsade i umgänget med 

andra. Hon berättar att hennes barn inte vill leka hos andra barn för att undvika frågor om 

deras liv. De är rädda att något ska hända dem. 

 

Jag kan inte göra som jag vill, jag kan inte gå ut eller handla vad jag vill. Det här är inget liv. 

Min son är alltid inomhus, även när det är sommar. (Sol-Britt) 

 

6.2.5. Identitet 

Anna berättar att hon ibland tror att hon har blivit dum, eftersom hon skrattar och gråter utan 

anledning och att det bara känns tomt. Att vänta mer än sex år och aldrig få ett positiv besked 

gör att man blir sjuk, säger hon. Anna och Eva tycker att de inte blir behandlade och inte be-

handlas som människor. Anna känner sig avundsjuk på andra kvinnor som har svenskt med-

borgarskap, för att de kan bestämma över sitt liv. Anna och Eva tycker att deras händer är 

bundna och de kan inte göra saker bättre. De upplever att alla dörrar är stängda och Anna 

säger att till och med djur behandlas bättre än kvinnor i deras situation. 

 

När jag har varit på sjukhuset behandlas jag inte som en människa. De tittar på en som att man 

inte är människa. Är jag inte en bra människa? (Anna) 

 

Jag var på sjukhuset en gång. Jag ville bli blodgivare och lämna blod, men jag fick inte på 

grund av att jag inte är svensk medborgare. Varför? frågade jag, det är ju blod. Jag vill bara 

hjälpa människor, sa jag. Behöver man ett svenskt personnummer för att göra det här? Ja, sva-
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rade sjukhuspersonalen. Är jag inte en människa? tänkte jag. Till och med hundar och katter le-

ver ett bättre liv än jag, det finns till och med speciella sjukhus för dem. (Anna) 

 

Sara berättar att hon inte vet vem hon egentligen är, hon är inte sig själv. Hon tycker att hon 

har tappat bort sig själv någonstans, var vet hon inte. Det känns som att hon skulle ha varit 

med om ett krig, att hennes kroppsdelar blivit amputerade och att hon har förlorat allt, säger 

hon. Hon berättar att hon har blivit dåligt behandlad av killar och hon känner det som att hon 

inte är värd någonting eller blir sedd som den hon är. Det påverkar hennes kärleksliv och 

möte med andra människor. Hon tror att de inte kan älska henne som hon är. Sara beskriver 

hur hennes personlighet har förändrats; hon har blivit mer aggressiv, rastlös och lättirriterad, 

hon har många gånger sagt och gjort saker som hon skäms för. Hon känner att hon inte orkar 

kämpa längre. Gemensamt för alla respondenterna är att de upplever att de inte är värda nå-

gonting och att de har förlorat tilltron till människor. 

 

Ibland tittar jag mig i spegeln och jag känner att det inte är jag, det är annan person jag ser, 

det är inte jag. Ibland kan jag bli rädd för att se mig i spegel. Det här är inte jag. Jag vet inte 

vem jag är egentligen, jag har glömt vem jag är. Jag har många tankar, jag vet inte vad jag ska 

göra. Jag har ekonomiska problem, jag har ingenstans att bo, det här är det värsta som kan 

hända en människa. (Sara) 

 

Jag känner mig inte som en människa, det känns som att jag inte är värd någonting. Ofta tänker 

jag på att ta livet av mig men jag gör det inte på grund av mitt barn, jag tänker att jag måste 

vara bra och stark. Efter några timmar eller dagar har jag ingen kraft. Jag tänker ibland att jag 

ska adoptera bort min son och lämnar allt det här. Jag är trött på människor. (Sol-Britt) 

 

Eva beskriver att hon har förlorat det liv hon hade i Sverige och hon längtar efter detta liv. 

Hon upplever förlusten som en stor sorg, eftersom hon hade ett normalt liv som alla andra. 

Förut kunde hon känna sig som en del av samhället, nu har hon förlorat sitt uppehållstillstånd 

och möjligheten att arbeta och vidareutbilda sig. Uppehållstillståndet gjorde att hon för första 

gången kunde känna sig självständig och nu hon lever gömd. 

 

När jag arbetade kunde jag känna mig bra och nyttig. Jag behövde inte tänka på Iran och si-

tuationen som jag levde i där. Jag var upptagen med skolan och mitt arbete och nu är de två 

viktiga delarna och hela mitt liv borta. Nu finns bara rädslan och oron. (Eva) 

 

Sara beskriver att hon alltid är sminkad och ser bra ut. Hon ger sken av att vara en glad, stark 

och självständig kvinna, men när hon ser sig i spegeln upplever hon att det inte är sitt rätta jag 

hon ser. Med allt smink försöker Sara skapa en illusion, en dröm som hon suktar efter. Smin-
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ket är en mask som hon kan gömma sig bakom för att dölja sin sorgliga verklighet, för att 

kunna framträda och interagera på andra premisser med människor som inte känner till hen-

nes situation. Masken behövs för att hon ska kunna spela sin roll inför andra. Hon tar på sig 

en mask för att smälta in i omgivningen, men när hon kommer hem och tittar i spegeln känner 

hon inte igen sitt riktiga jag. Hon spelar en roll men hon är inte är ett med rollen och inför 

spegeln kan hon uttrycka sin dubbelhet och rädsla. Masken hjälper henne att dölja sig, mas-

ken kan hjälpa henne att kontrollera andras bemötande. Masken kan hjälpa henne att skapa en 

tillfällig definition av sin situation. Då upplever hon ett annat bemötande från omgivningen, 

präglat av värdighet och respekt. Hon blir helt enkelt behandlad som alla andra. Dessvärre 

skapar masken mer osäkerhet, förvirring och otrygghet när hon möter sitt riktiga jag i spegeln, 

när föreställningen är över.  

 

6.2.6. Bitterhet 

Anna berättar att hon blev illa behandlad när hon sökte hjälp hos en kompis efter att hon hade 

blivit misshandlad, våldtagen och legat medvetslös flera timmar i snön.  

 

Jag gick hem till min vän, min väns mamma öppnade dörren och hon sa att jag inte fick komma 

in i lägenheten. Hon sa att jag kanske hade druckit eller var sjuk, jag försökte berätta, men det 

gick inte, hon sa till slut att jag var en hora. Jag gick till en annan vän som bodde i Tumba. Jag 

gick från Flemingsberg till Tumba för jag hade inga pengar. (Anna) 

 

När Sara hade blivit våldtagen sökte hon hjälp och stöd av en kompis som är syster till man-

nen som våldtog henne. Men hon bemöttes med likgiltighet och brist på förståelse från sin 

kompis. Sara berättar att hon även känner bitterhet på grund av sina tidigare upplevelser i 

hemlandet.  

 

Jag ringde till hans syster, vi var kompisar, jag berättade vad som hade hänt. Hon sa bara att 

jag skulle sy ihop mig. Och att jag skulle hålla käften, det kunde gå illa både för mig och för 

hennes bror om jag berättade. Hon sa att hon inte tänkte hjälpa mig och att det var bättre att 

jag gick min väg och att han gick sin. Detta hände för tre år sedan. Det kändes som livet var 

slut, allting ramlade över mig, världen snurrade. Jag undrade varför det hade hänt samma sak i 

mitt liv igen, först när jag var 14 år och nu blev jag våldtagen en andra gång. Jag kände bara 

att jag bara ville dö. (Sara) 

 

Sara berättar att människor som hon har träffat och som sagt att de vill hjälpa henne eller som 

erbjudit henne något bara har velat utnyttja situationen, eftersom de vet att hon befinner sig i 

en otrygg och pressad situation. Hon har känt sig tvungen att göra saker mot sin vilja, säger 

hon. 
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Både Sara och Sol-Britt beskriver att de känner sig lurade. Människor har erbjudit dem ar-

bete och inte hållit vad de lovat angående hur mycket de skulle tjäna eller när de skulle få 

betalt. Ibland fick de inte betalt alls efter att ha arbetat i flera veckor. Sara berättar att hon 

arbetade mycket hårt, 12–14 timmar per dag, och en gång fick hon inte betalt för en hel må-

nad. 

 

6.2.7. Underlägsenhet 

Saras berättar att hon har svårt att bli kär i någon, eftersom de killar hon träffat har behandlat 

henne illa. Hon kan inte glömma. Ibland vill hon sällskapa med en kille men hon känner 

plötsligt misstro mot honom och tänker att han egentligen vill ha någonting annat och inte 

henne som person. Anna säger att det är svårt att vara kvinna i den här situationen eftersom 

det kan vara farligt att sova ute, på gatan. Vad som helst kan hända och män kan utnyttja situ-

ationen. Allt detta skapar otrygghet. 

 

Att han inte kommer att älska mig som jag är. Jag tänker på sådana saker. Jag kan inte sluta. 

Det finns alltid stor distans mellan mig och en kille. Även om jag träffar en kille som jag tyck-

er om blir jag äcklad av honom om han vill pussa mig. (Sara) 

 

Saras berättar att hennes kille visste att hon befann sig i ett underläge gentemot honom, både 

som kvinna och som irreguljär immigrant, och att han och han kompis kunde utnyttja henne 

sexuellt utan att hon skulle våga göra en anmälan.    

 

Han skulle bara säga att vi hade legat med varandra. Hur skulle jag kunna bevisa något? Han 

kunde göra vad som helst och jag var mycket rädd. (Sara) 

 

Sara berättar att hon en gång kontaktade en advokat för att få hjälp med sitt ärende hos Migra-

tionsverket. Hon träffade honom bara en gång. Han bad om pengar, hon betalade 8 000 kr, ett 

års besparingar. Hon ringde honom flera gånger men han varken läste hennes papper eller 

gjorde någonting. ”Vad kunde jag göra?” frågar hon. ”Han lurade mig.” 

Eva berättar att hennes man var annorlunda när hon hade kontakt med honom medan hon 

fortfarande bodde i Iran. Han visade en annan sida när hon kom till Sverige. Hon kände sig 

besviken men trodde att han var kär i henne. Han tog ut skilsmässa innan hon fick permanent 

uppehållstillstånd. Hon säger att han behandlade henne som ett föremål och det gör han fort-

farande, även fast han är skild från henne enligt svensk lag.  
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Min make var en man som ville ha mycket kontroll över mig, vad jag gjorde, vem jag träffade, 

och hur jag klädde mig. Han skulle aldrig erkänna att han hade några problem. Han skrev 

brev till Migrationsverket och talade illa om mig. (Eva) 

 

Jag tror det var viktigt för honom att visa för andra att han kunde gifta sig igen. Han hade re-

dan varit gift tre gånger tidigare. Jag kände mig utnyttjad. Jag var rädd för honom, han var 

mycket arg på mig, han ville att jag inte skulle säga något. Och han ville visa inför andra att 

han hade makt över mig. (Eva)  

 

Sara beskriver hon försökte att inte visa sina känslor och hur dåligt hon mådde när hon hade 

blivit våldtagen, eftersom hon inte trodde att hon skulle möta någon förståelse. Och hon låtsa-

des som ingenting hade hänt och visade istället upp en fasad. Sara röker hasch när hon mår 

dåligt och när hon inte längre orka tänka på sin otrygga livssituation. Drogen gör att hon kan 

fly från verkligheten och tänka på andra saker, säger hon. Sara berättar att hon genom en or-

ganisation fått möjlighet att tala med en psykolog, men hon upplever att det inte hjälper hen-

ne, hon mådde sämre eftersom hon blev tvungen att tänka och reflektera över sin situation och 

hon orkar inte det. Därför avstod hon från denna hjälp.  

 

Jag visste inte vad jag skulle göra, jag kunde inte visa för mina släktingar att jag mådde dåligt, 

jag kunde inte sitta och gråta och må dålig över detta. Jag försökte vara glad som vanligt, det 

är bra för mig om de inte förstår vad som hänt. (…) Jag försökte vara tyst, jag sminkade mig 

och gick ut och dansade för att min familj inte skulle förstå något, men jag ville gråta och skri-

ka. Men jag kunde inte. Det var som om jag hade haft något i halsen. En sten. Om jag grät skul-

le de bli misstänksamma och fråga varför jag mådde dåligt. (Sara) 

 

Sara och Anna har försökt ta livet av sig och Sol-Britt och Eva tänker på det. Sol-Britt och 

Anna säger att de inte tänker ta livet av sig på grund av sina barn. Sara berättar att hon låtsas 

må bra och att hon är en stark person, men innerst inne är hon skör och lider mycket på grund 

av sin situation. 

 

6.2.8. Traumatiska upplevelser 

Alla respondenter förutom en uppgav att de gått igenom traumatiska händelser i sina hemlän-

der. Sara berättar att hon blev kidnappad och våldtagen av en grupp män när hon var 14 år 

och sedan misshandlades hon fysiskt och psykiskt av sin pappa för att hon enligt honom hade 

förstört familjens namn.   

Sol-Britt beskriver relationen till sin familj och maken som ett stort trauma. I hennes hem-

land anses det alltid vara kvinnans fel om mannen slår kvinnan. Hennes make tvingade henne 

att gång på gång laga mat som han sedan kastade i soporna. Han påstod att hon ville förgifta 
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honom. Sol-Britt berättar att hennes make misshandlade hennes både psykiskt och fysiskt. 

Även under graviditeten. Vissa nätter väckte han henne flera gånger, han sade att han skulle 

mörda henne och hotade henne med en kniv. 

 

En natt när han misshandlade mig och barnet skrek ville han att jag skulle söva barnet och 

sedan skulle han kasta ut mig från balkongen. Jag gjorde min son illa, så fort han höll på att 

somna väckte jag honom. Jag nöp honom minst 40 gånger den natten för att han inte skulle 

somna, eftersom hans far bara väntade på att barnet skulle somna så han kunde kasta ut mig 

från balkongen. Maken stod inte ut när barnet skrek. Barnet var bara 4–5 månader gammalt. 

Klockan var 5 på morgonen och jag stod inte ut. Jag gick ut från rummet och sa: ”Kasta ut 

mig från balkongen. Jag vill att du kastar ut mig, jag vill inte leva.” Han skrek att jag skulle 

vara tyst och att det inte var jag som bestämde. ”Nu vill jag inte kasta ut dig. Gå och lägg 

dig.” (Sol-Britt) 

 

Sol-Britts familj bestämde över hennes liv och bröderna slog henne även när hon sökte deras 

skydd. Enligt Sol-Britt kan mannens misshandel alltid rättfärdigas och skulden läggs på kvin-

nan. 

 

I början rymde jag från min man när han misshandlade mig. Jag sökte skydd hos min familj 

men min familj misshandlade mig igen på grund av att jag hade lämnat min man och för att 

jag gav familjen dåligt rykte. (Sol-Britt) 

 

Anna beskriver att situationen hon upplevde i sitt hemland på grund av regeringspartiet gjorde 

det omöjligt för henne att arbeta och stanna där. Hon uttrycker att hon inte hade något annat 

val än att flytta därifrån. 

 

De misshandlade och hotade mig vid flera tillfället och de hotade mig också med att jag skulle 

förlora mitt arbete om jag inte gjorde som de ville. Jag kunde inte stanna under sådana om-

ständigheter, jag riskerade mitt och min familjs liv. (Anna) 

 

7. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras analysen av studiens resultat utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. Samtidigt kommer resultatet även att analyseras utifrån tidigare forskning och de 

begrepp som ligger till grund för uppsatsen. I analysen besvarar jag mina frågeställningar och 

huruvida jag har uppnått mina syften. Därefter följer en diskussion om metoden och avslut-

ningsvis förslag på framtida forskning. Jag har delat in analysen i olika teman som behandlar 

respondenternas grundläggande behov, såsom vård, bostad, arbete, och deras relationer till 
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andra och till sig själva. I varje tema beskriver jag hur deras livssituation och identitet påver-

kas deras status som irreguljär immigrant.  

 

7.1. Vård 

Respondenterna i min undersökning är drabbade av ” strukturell diskriminering”, vilket enligt 

Roth (2008) innebär att en myndighets regler påverkar en grupp negativt i relation till andra 

grupper. Respondenterna diskrimineras på grund av en ”kollektiv egenskap” eftersom de inte 

accepteras som patientgrupp och därför utsätts för negativ särbehandling i form av exklude-

ring och marginalisering. Denna kollektiva egenskap som utgörs av deras status som irregul-

jära immigranter medför att deras mänskliga rättigheter kränks på grund av den politik som 

utgår från att människor är medborgare i landet. Angelöw och Jonsson (2006) framhäver att 

den ”strukturella makten” påverkar individen beroende på vilken position som han eller hon 

har i samhällstrukturen. Det gör respondenterna till en sårbar grupp utan makt och inflytande, 

vilket påverkar deras beteende och hur de definierar situation. Det leder också till att de är 

rädda att söka vård eller anmäla våldtäkt, hot eller andra missförhållanden. Trots att de vet att 

de kan få vård om de betalar fullt pris väger rädslan att bli gripen av polisen tyngre än deras 

behov av vård. De känner sig otrygga och oroar sig för vad som händer ifall de blir sjuka. De 

söker inte vård på grund av de höga kostnaderna och av rädsla för att de ska utlämnas till 

polisen av sjukvårdspersonalen.  

Gemensamt för respondenterna är att de har sömnsvårigheter, ångest och hela tiden tänker 

på sin otrygga situation och detta påverkar deras hälsa. 

 

7.2. Arbete 

Respondenterna är utsatta för olika form av diskriminering på arbetet på grund av deras situa-

tion som irreguljära immigranter. De tillskrivs ”kollektiva egenskaper” och drabbas av ”struk-

turell diskriminering” enligt Roth (2008), eftersom det saknas regler som skyddar dem och 

arbetsgivaren kan utnyttja dem. Respondenterna blir en sårbar grupp som betalas sämre än 

andra eller i värsta fall inte får någon lön alls. Respondenterna drabbas också av det som kal-

las ”opersonlig (formell) diskriminering”, eftersom respondenterna ofta inte känner arbetsgi-

varen som ändå är medveten om att han/hon kan utnyttja den arbetskraft som saknar uppe-

hållstillstånd. Evas drabbades även av ”personlig diskriminering”, eftersom hon arbetade åt 

sina egna släktingar och blev utnyttjad också av dem, Roth (2008).  

Den ”strukturella makten” ger arbetsgivaren ett övertag och kontroll över de irreguljära 

immigranterna och kan underordna och utnyttja dem utifrån hans egna intressen på grund av 

att de befinner sig utanför rättsystemet. Respondenterna kan känna sig tvungna att fortsätta 

arbeta åt arbetsgivaren under ofria arbetsvillkor så länge de inte har något annat alternativ. 

Enligt Angelöw och Jonsson (2006) kan man genom ”intentionell makt” ändra sina livsvillkor 
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utifrån bestämda syften om man vill, men respondenternas möjlighet att påverka sin livssitua-

tion är begränsad.  

 

7.3. Bostad 

Gemensamt för alla respondenter är deras osäkra bostadssituation, vilket skapar otrygghet. De 

kan aldrig veta inte hur länge de får bo kvar på en plats. Deras status som irreguljära immi-

granter och begränsade ekonomiska resurser gör det omöjligt för dem att hyra en lägenhet 

som alla andra. De måste anpassa sig till dem de bor hos för att få bo kvar och de känner att 

de inte kan vara sig själva, eftersom de befinner sig i underläge och i ett beroendeförhållande. 

Respondenternas situation är instabil och sårbar. Medvetna och omedvetna förväntningar 

påverkar deras beteende. Enligt Roth (2008) myndigheternas regler medför en ”strukturell 

diskriminering”, respondenterna exkluderas och särbehandlas på bostadsmarknaden, eftersom 

de inte själva kan hyra en lägenhet. Respondenternas hamnar i en situation av non-existence 

eller osynlighet som Düvell (2002) och Khosravi (2006) menar. De kan varken styra, påverka 

eller ha makt över sina livsvillkor. De påverkas av den ”strukturella makten” på grund av den 

position av non-existence de har i samhället.  

 

7.4. Relationer till andra och till sig själv 

Mina respondenter ger en bild av hur de definierar sin situation, de beskriver den maktlöshet 

och otrygghet som påverkar såväl deras liv och beteende som relationen med andra personer 

med vilka de interagerar. De beskriver sin interaktion med släktingar, med dem som de bor 

hos och dem som de arbetar åt. Det finns en obalans i deras relationer som medför att de blir 

extra utsatta. De är inte bara utsatta för att de kommit till Sverige, ett nytt land där inlärning 

av språk och kultur är en process för alla nyanlända, utan även för att de blir utnyttjade av 

andra människor. 

Respondenterna beskriver att de isolerar sig. De är rädda och otrygga eftersom de inte vet 

hur andra ska bemöta och bedöma dem och deras livssituation. De isolerar sig för att undvika 

frågor och berättar inte om sin situation för andra. Detta påverkar relationen och interaktionen 

med andra. 

Respondenterna jag har talat med vill inte delta i sociala aktiviteter eftersom de inte kan ha 

en dialog på lika villkor med andra människor. De försöker osynliggöra sin tillvaro. Att isole-

ra sig skapar känslor av ensamhet och tillståndet förvärras av separationen från anhöriga. De 

av respondenterna som arbetar är tvungna att interagera med sina arbetsgivare som ofta ut-

nyttjar dem. Detta innebär att de enda kontakter de har med det omgivande samhället är kon-

takter som endast innebär dåliga erfarenheter. Dessvärre är de beroende av arbetsgivarna. 

Respondenternas maktlöshet förvärras av bristen på regler som skulle kunna skydda dem och 

respondenterna måste finna sig i arbetsgivarnas villkor.   
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Enligt Angelöw och Jonsson (2006) innebär ”intentionell makt” att människor kan påverka 

sina livsvillkor efter egna mål och behov även om andra motsätter sig detta. Respondenternas 

situation gör att de har svårighet att påverka sina livsvillkor. Respondenterna saknar ”inten-

tionell makt” eftersom de inte kan ändra sina livsvillkor även fast de vill. De har heller ingen 

”relationell makt” – det framgår av deras berättelser att de saknar makt i relation till andra 

människor (Angelöw & Jonsson, 2006). 

Eftersom respondenterna, för att slippa frågor, även undviker kontakt med sina arbetskam-

rater påverkas deras gruppsamhörighet. På grund av deras situation kan de inte delta i grup-

pen och göra saker tillsammans med andra. Denna brist på samhörighet och känslan av att 

inte tillhöra eller samarbeta med en yrkesgrupp på lika villkor påverkar deras identitet.  

Respondenternas definition av sin situation påverkar hur de reagerar i förhållande till ar-

betsgivaren, exempelvis som när arbetsgivaren gav Sol-Britt order att vänta i bilen. Situatio-

nen skapade negativa känslor som maktlöshet och underlägsenhet. Arbetsgivaren var medve-

ten om att han hade makt över Sol-Britt, och hade därför hade vissa förväntningar på hennes 

beteende, t ex att hon måste acceptera situationen även om det var mot hennes vilja. Han be-

handlade henne på ett sämre sätt än han behandlade hennes arbetskamrater. Respondenterna 

instrumentaliseras och diskrimineras av den andra partens egenintresse, och deras mänskliga 

rättigheter på ett sätt som inte drabbar personer med svenskt medborgarskap. 

Respondenterna definierar varje situation utifrån sina tidigare erfarenheter och intar en un-

derordnad position. De upplever att de är tvungna att acceptera spelets regler, eftersom deras 

situation kan förvärras om de inte infriar andras förväntningar.  

Både Anna och Sara har utsatts för fysisk, psykisk och sexuell misshandel utan att våga 

söka skydd eller polisanmäla övergreppen av rädsla för att bli utvisade ur landet. Sara var 

rädd eftersom mannen som misshandlade och våldtog henne hade uppehållstillstånd och han 

hade övertaget och kontrollen i deras relation. Saras sätt att fly från situationen var att gömma 

sig och glömma eller låtsas att det aldrig hade ägt rum. Men Saras relation till andra män har 

påverkat hennes identitet och känslor på ett negativt sätt. Hon känner att hon inte förtjänar 

kärlek, att andra inte kan älska henne som hon är. Hon tror att män bara vill dra nytta av hen-

nes situation. 

Enligt den symboliska interaktionismen är människans beteende och relationen till andra 

och sig själv ett resultat av hennes erfarenheter (Trost & Levin, 2004). Respondenterna be-

skriver att de inte känner sig som människor längre. De uttrycker att de känner bitterhet och 

ilska mot andra och mot sig själva och att de förlorat tilliten till andra människor och framti-

den. De känner sig utnyttjade och att de inte blir behandlade med värdighet och respekt. Allt 

detta har en negativ inverkan på deras föreställningsvärld som bygger på tidigare social inter-

aktion och erfarenhet av att leva utan grundtrygghet. 

Enligt Cooley (1981) innebär begreppet spegeljag att vår uppfattning av oss själva formas 
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av hur andra bedömer oss. Blumer menar att om vi ska kunna få ett helt jag måste vi också se 

hur andra ser på oss. Spegeljaget är människans identitet (Trost & Levin, 2004). Responden-

terna i min undersökning upplever att andra ser ner på dem och att de betraktas som mindre 

värda, exempelvis när arbetsgivaren säger att de inte förtjänar högre lön och att de kan lämna 

arbetet om det inte passar. Denna typ av relation påverkar respondenternas identitet och själv-

känsla i form av medvetna och omedvetna känslor av att de är mindre värda och inte har 

samma kompetens som andra, vilket yttrar sig i att de inte vågar säga sin åsikt. Deras minder-

värdeskänslor finns med i varje social interaktionssituation och skapar känslor av frustration 

eftersom de inte kan leva upp till sina egna ambitioner.  

 

Låg självkänsla medför hög ångestnivå – ett tillstånd av oro eller psykisk spänning (…). En person 

med hög ångestnivå inför en kontakt med andra är benägen att också vara mer sårbar för deras kri-

tik och att fördöma sig själv. Det sociala sammanträffandet medför alltså en ytterligare sänkning av 

den allmänna självkänslan (Hewitt, 1981: 109). 

 

Statusen som irreguljär immigrant kriminaliseras enligt Khosravi (2006). Den generaliserade 

andre och dess symbolbetydelse gör respondenterna medvetna om hur deras status uppfattas 

enligt samhällets normer. Det påverkar deras beteende och identitet samt hur de interagerar 

med andra. Enligt min uppfattning har respondenterna även skuldkänslor på grund av att de är 

irreguljära immigranter. Normerna om rätt och fel finns internaliserade hos dem och de dömer 

sig själva. Respondenter betraktas som avvikande, vilket utnyttjas av andra människor som 

vet att de inte lever enligt samhällets normer. På så sätt fördjupas respondenternas utsatthet. 

I boken Att förstå vardagen (2004) menar Cooley att skuldkänslor är någonting som har rela-

tion med samvetet och den generaliserade andre och dess normer, Misheva framhäver att 

skulden är vår inre röst som dömer oss för att vi gör något mot normerna (Trost & Levin, 

2004). 

Mead menar att jaget består av två delar: I är den impulsiva delen av personligheten och 

Me är den specifike eller generaliserade andre som hämmar individens handlingar, får honom 

eller henne att tänk efter hur de kommer att uppfattas av andra och möjliggör en kontrollerad 

hämning av uppträdandet (Mead, 1995). Jag anser att den generaliserade andre skapar förvir-

ring hos respondenterna, eftersom de befinner sig i konflikt med sig själva. Å ena sidan säger 

deras I att de bör protestera när de utsätts för en kränkning, dvs. reagera impulsivt på en orätt-

visa, å andra sidan säger deras Me att de är tvungna att finna sig i situationen eftersom de 

befinner i ett underläge och är tvungna att tillgodose sina grundläggande behov. Denna kon-

flikt mellan I och Me påverkar deras psykiska välbefinnande. 

Under intervjuerna har respondenterna beskrivit sina känslor av underlägsenhet. De har alla 

en identitet som har formats i deras hemländer och som är summan av deras tidigare erfaren-
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heter. Nu befinner de sig i ett annat land med stora olikheter vad gäller språk och kultur. Allt-

sammans påverkar deras identitet. Cooley menar att identiteten skapas och omskapas i sam-

spel med andra. En människa kan inte betraktas som separat från samhället eftersom identite-

ten är beroende av andra (Trost & Levin, 2004). 

Mead (1995) går ännu längre och menar att jaget är en produkt av social interaktion. (En 

förutsättning för social interaktion är förmågan att kunna empatisera och sätta sig in i hur 

andra människor tänker och känner). Min empiri visar att respondenterna inte kan identifiera 

sig med det nya samhället eftersom de inte är accepterade och för att deras närvaro betraktas 

som en situation av non-existence, bortom alla rättigheter och regler, vilket Khosravi (2006) 

skriver om. Respondenternas sociala interaktion präglas av obalans och underlägsenhet. De 

hör inte längre till sitt gamla hemland på grund av sin situation som flyktingar, samtidigt som 

de inte accepteras i det nya samhället och uppfattas som annorlunda av omgivningen.  

Ahmadi (2000) framhäver att individen genom migration rubbar sin identitet och måste 

omdefiniera sin livssituation, eftersom man tilldelas en ny roll i samhället. Processen att om-

definiera sin livssituation kompliceras av respondenternas situation av non existence i samhäl-

let. Detta hinder i processen försvårar möjligheten att skapa sig en egen identitet eller frigöra 

sig från sin bakgrund.  

Respondenterna uttrycker bitterhet och missnöje med sin livssituation och sina livsupple-

velser. Det har inte skett någon förändring i deras liv, de lever hela tiden som irreguljära im-

migranter men kan inte lämna Sverige. De känner sig svikna och lurade i sina relationer till 

andra, t ex till arbetsgivare och en del av sina anhöriga som inte varit solidariska med dem. 

Dessa känslor har fördjupats med känslor av sorg och förtvivlan på grund av dåliga erfarenhe-

ter i det nya landet. I deras beskrivningar uttrycks en djup besvikelse över relationen till andra 

människor. Det har medfört att relationen till dem själva har påverkats, i form av dålig själv-

känsla och mindervärdeskänslor. Den objektiva identiteten, dvs. omgivningens bild av re-

spondenterna, både som individer på ett personligt plan och som individer med en viss grupp-

tillhörighet i samhället, har påverkat deras subjektiva identitet. I och med att de blir sedda 

som mindre värda och behandlade därefter har de anammat omgivningens bild av dem och 

gjort den till sin egen. De dåliga erfarenheter som andra i samma situation har gjort förstärker 

ytterligare deras nya subjektiva identitet. 

 

7.5. Slutsatser 

Målsättningen med mitt att arbete var att beskriva och analysera hur fyra kvinnliga irreguljära 

immigranter upplever sin relation till andra människor och att undersöka hur dessa relationer 

påverkar deras livssituation och identitet. Utifrån min empiri och de teoretiska begrepp som 

jag har använt anser jag att jag har uppnått mitt syfte. Respondenterna ger en tydlig bild av 

hur de lever och upplever sin relation till andra och till sig själva och hur detta påverkar deras 
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livsvillkor och identitet. Gemensamt för respondenterna i min undersökning är att de känner 

rädsla och otrygghet på grund av att deras situation inte har förbättrats, och de oroar sig för 

vad som ska hända med dem. De beskriver att de har levt i otrygghet i sina hemländer och att 

de befinner sig i en otrygg situation även här. De känner stor rädsla inför att återvända till sina 

hemländer på grund av olika riskfyllda, könsrelaterade situationer som de skulle kunna hamna 

i, men även i Sverige har de gått igenom likartade upplevelser. Dessa kvinnor kan inte vända 

sig till myndigheterna ifall de skulle behöva hjälp med något missförhållande. 

Respondenterna beskriver relationen till sina hemländer och till Sverige som chockartad 

och smärtsam på grund av våld- och kränkningsupplevelser som har påverkat och påverkar 

deras liv. Dessa upplevelser präglar deras liv, både medvetet och omedvetet, och påverkar 

deras beteende och identitet när de samspelar med andra. Deras definition av sin situation 

leder till att de är rädda för att söka vård eller anmäla våldtäkt, hot eller missförhållanden. 

Andra använder sig av deras rädsla för att diskriminera och utnyttja dem genom att de under-

ordnas. Rädslan ger inte respondenterna frihet att själva bestämma över sitt liv. 

Respondenterna förnekas grundläggande mänskliga rättigheter och de kan inte vända sig 

till myndigheterna för att få hjälp. De bär alltid på en rädsla, eftersom risken att bli utvisad är 

stor. De förväntningar respondenterna upplever från sin omgivning påverkar deras beteende, 

värderingar och perspektivet på relation. 

Det finns alltid en obalans i deras relationer, som påverkar deras identitet och därmed de-

ras självkänsla. Erfarenheterna orsakar en förlust av känslan att tillhöra mänskligheten och 

livet. 

 

7.6. Metoddiskussion 

Den metod som jag har valt för att uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar har 

varit betydelsefullt för att jag ska kunna analysera respondenternas situation i min undersök-

ning. Genom den kvalitativa metoden har jag fått ett väldigt rikt material om respondenternas 

livssituation och erfarenheter. Den kvalitativa intervjun är ett verktyg för att förstå världen 

utifrån de intervjuades perspektiv, menar Kvale (1997). Jag anser också att urvalet var bra och 

respondenterna var villiga att tala om sin situation, vilket haft stor betydelse för mitt arbete 

eftersom de gav en väldig tydlig beskrivning av sin situation, trots att deras olika livssituatio-

ner skiljde sig en del från varandra. Som jag nämnt tidigare var språket inget hinder eftersom 

respondenternas språkliga färdigheter var tillräckligt goda.  

 

7.7. Förslag till framtida forskning 

Jag skulle vilja göra ett liknade arbete med kvinnliga irreguljära immigranter som prostituerar 

sig. Det vore intressant att synliggöra och problematisera hur deras arbetsvillkor och arbetssi-

tuation ser ut och hur deras relationer med andra och dem själva påverkas. 
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9. Bilaga 1 

9.1. Intervjuguide 
  
Bakgrund  
- Ålder?  

- Ursprung/etnicitet? 

- Kan du berätta lite kort hur var din situation i ditt hemland? 

- Hade du stöd från din familj när du reste? 

- Varför lämnade du ditt hemland?  

- Hur kom det sig att du just kom till Sverige? 

- Hur kom du hit? 

- Hur länge har du varit i Sverige?  

- Har du sökt asyl i Sverige? Andra länder?  

- Hur länge har du varit här?  

- Vad tänkte du när du fick reda på att du inte får stanna i landet? Hur reagerade du? 

- Varför stannade du?  

- Såg du några andra alternativ? 

- Skulle du kunna återvända till ditt hemland om du vill? 

- Vad hindrar dig att återvända? 

  

Öppen fråga  

 - Hur upplever du din situation och hur har den inverkat på ditt liv?  

 - Hur tycker du att du har blivit behandlat här? (Av allmänheten, myndigheter, släkt, vän-

ner/bekanta). 

 

Boende/ ekonomi/ sysselsättning 

- Hur bor du?  

- Har du flyttat under din tid som gömd? Vilken typ av boende har du haft? Av vilka orsaker 

har du flyttat?  

- Hur upplever du din boendesituation? Hur skulle du vilja förändra den?  

- Hur upplever du din ekonomiska situation?  

- Hur försörjer du dig?  

- Har du haft något arbete under din tid här? Vad för slags arbete? Visste din arbetsgivare om 

din situation?  

- Är du nöjd eller missnöjd med ditt arbete? 

- Kan du tala om din arbetssituation med din arbetsgivare? Har du förtroende för ho-

nom/henne? 
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- Betalar din arbetsgivare din lön i tid? Om inte, varför är det så? 

- Vad brukar du göra på dagarna (fritiden)?  

- Finns det saker du avstår ifrån att göra på grund av din situation? 

- Finns det platser du hellre vistas på och platser du undviker?  

  

Sociala relationer/nätverk  

 - Vilka personer har du kommit i kontakt med sedan du kom till Sverige? Vilka personer 

umgås du med? Är de i samma situation som du? 

- Känner/umgås du med svenskar? Med personer som har legal status att vistas i Sverige? 

- Har du fått nya vänner/relationer? Hur har du fått dessa kontakter?  

- Upplever du att din situation påverkar dina möjligheter att träffa andra människor eller delta 

i sociala relationer? På vilket sätt?   

- Upplever du att din situation medför att du blir behandlat annorlunda 

- känner personerna du umgås med till din situation? 

- Saknar du några relationer?  

- Är det några relation som du har och som du helst skulle slippa?  

- Upplever du att har du blivit diskriminerad? På vilket sätt? 

 

Hälsa  

- Hur mår du nu?  

- Hur mådde du när du kom till Sverige och hur har du mått under din tid här? 

- Har din situation påverkat din psykiska/fysiska hälsa och på vilket sätt?  

- Har du haft någon att vända dig till för att få stöd om du mått dåligt? 

- Har du haft kontakt med svensk sjukvård? Om ja, hur gick det? 

- Om inte, hur du gör när du (eller ditt barn) blir sjuk?  

 

- Har du känt dig rädd under din tid som gömd? I vilka situationer, i fråga om vad?  

- Har du känt dig oroad? I vilka situationer och i fråga om vad?   

- Har du haft någon att vända dig till för att få stöd om du mått dåligt?  

  

Identitet  

- Har din syn på dig själv ändrats? På vilket sätt? 

- Har din självkänsla/ditt självförtroende ändrats sedan du kom till Sverige? På vilket sätt?  

- Ser du dig som en del av det svenska samhället? Känner du dig som svensk?   

- Ser du dig som en del av något?  

- Är det något i ditt liv du skulle vilja förändra? 
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 Framtidstankar  

- Hur ser du på din framtid?   

- När du tänker på dig och ditt liv, hur skulle du vilja att det såg ut om fem år? 

- Vad har du för drömmar?  

  

  
 
 

 

 

 

  

 

 


