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En kvalitativ studie om strategier för att hantera sin livssituation 

Författare: Eva Carina Kastberg och Hanna Nilsson                                                           
Handledare: Anna Lorentsson och Jürgen Degner 

Då en människa får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd kan denne av olika skäl 
tvingas till att leva gömd. En vanlig orsak till detta är skräcken för vad som skulle kunna 
hända vid ett återvändande till hemlandet. Därmed väljer den avvisade en livssituation utan 
tillgång till olika samhälleliga rättigheter framför att vända tillbaka. Frånvaron av stödinsatser 
innebär ofta materiella, fysiska och psykiska konsekvenser. Hur individen hanterar dessa 
beror till viss del på orsaken till flykten, men också på det stöd andra människor kan ge. För 
att få en djupare förståelse för den gömdes situation, utformades syftet att undersöka vilka 
faktorer som påverkar hur en flykting som lever gömd kan hantera samt skapa mening och 
innehåll i sin livssituation. Detta ledde till följande frågeställningar: 1) Vilka faktorer beskrivs 
som inflytelserika för flyktingens förmåga att hantera sin livssituation som gömd? 2) På vilket 
sätt inverkar dessa faktorer på flyktingens möjlighet att hantera sin vardag? 3) Hur beskrivs 
flyktingens stöd från det sociala nätverket och på vilket sätt bidrar detta stöd till att skapa en 
meningsfull tillvaro? 4) Finns det gemensamma mönster eller skildringar i respondenternas 
berättelser som kan vara betydelsefulla för skapandet av mening? I denna studie har en 
kvalitativ metod använts, innefattande semistrukturerade intervjuer med tre flyktingar som 
levt gömda. Intervjufrågor formulerades utifrån tolkningsramens teoretiska perspektiv om 
meningsskapande med grund i logoterapi, KASAM och socialt stöd. Dessa perspektiv 
kopplades samman varpå socialt stöd blev en viktig komponent inom logoterapin och 
KASAM. I resultatet framgår att praktiska omständigheter, socialt nätverk samt livsåskådning 
är av vikt för att en gömd flykting ska kunna skapa mening och innehåll i sitt liv. Avgörande 
visade sig det sociala stödet vara, främst i form av nära mellanmänskliga relationer. Detta då 
dessa kontakter kan erbjuda socialt, emotionellt och självstärkande stöd.  För att kunna skapa 
mening krävs också utrymme för existentiella frågor, egna känslor samt en huvudsaklig 
sysselsättning. Dessa måste tillskrivas ett värde för att KASAM ska kunna uppnås. 

Nyckelord: gömda flyktingar, mening, meningsskapande, logoterapi, KASAM, socialt stöd 
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ABSTRACT 

 
Refugees in hiding 

 
 

A qualitative study regarding the possibility to create meaning in a difficult  
life-situation 

Authors: Eva Carina Kastberg & Hanna Nilsson                                                             
Supervisors: Anna Lorentsson & Jürgen Degner 

When denied the right to a permanent residence permit, a refugee can, for various reasons, be 
forced to lead a life in hiding. A common reason for this is the fear of what awaits in the 
country of origin. As a result, the “denied” chooses to proceed into a life without access to 
any societal rights rather than return home. The lack of organized support in such a situation 
contributes to difficult material, physical as well as psychological consequences. The manner 
each individual has of handling these are highly dependent upon their reasons for fleeing, as 
well as the support they receive. To achieve a broader understanding of a life in hiding, the 
factors that influence the manner the affected refugee can handle, as well as create meaning 
and content in his/her situation, have been investigated. Subsequently, the following questions 
were asked:  1) which factors are described as significant in regards to the refugee’s ability to 
handle a life in hiding? 2) In which ways do these factors affect the refugee’s ability to handle 
his/her everyday life? 3) How is the support of the social network described, and in which 
ways can this support help create a meaningful existence? 4) Are there any patterns to be 
found in the narratives of the informants that can contribute to a meaningful existence? In this 
study, a qualitative method was used comprising semi-structured interviews with three 
refugees having lead lives in hiding. Interview questions were developed using the study’s 
theoretical framework, consisting of logotherapy, KASAM and social support. As these 
perspectives were combined, social support proved to be an important component in both 
logotherapy and KASAM. The study concluded that practical circumstances, a social network 
as well as the “outlook on life” were essential to enable the creation of meaning in the hidden 
individual’s life. Close relationships were demonstrated as the most vital aspect, as they offer 
emotional, social as well as self-strengthening support. In addition to this, personal feelings, 
existential questioning and a primary occupation are needed to create meaning. These must be 
valued as important to achieve KASAM.   

Key words: refugees in hiding, meaning making, logotherapy, KASAM, social support   
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1. Inledning 
 
Om lagstiftare och beslutande myndigheter själva kom i direkt kontakt med människor som i 
yttersta förtvivlan gömmer sig undan utvisning, vill jag tro att de skulle ändra på en hel del. De 
som lever som jagade djur i vårt land ”krymper” mycket snabbt och blir till icke-personer. Som 
Mohammed Shakeri uttryckte det: ”Jag finns inte, jag existerar inte. Runt mig är det liksom ett 
vakuum. Jag hör inte till någonstans, jag har inget värde” (Wager, 1999:58). 

 
Författaren Merit Wager ger i citatet ovan den gömda flyktingen en stämma och 
uppmärksammar på så sätt varje individs rätt till ett värdigt liv. Hon menar att det finns ett 
behov av ökat civilkurage idag. Vågar människor utmana orättvisor i samhället, kan många 
individers liv, som Mohammed Shakeris, komma att förändras (Wager, 1999:58). Shakeri är 
inte ensam om sin livssituation. Enligt Rikspolisstyrelsens siffror har antalet gömda flyktingar 
ökat under de senaste åren (Vestin, 2006:182f). Denna grupp människor är fråntagen i stort 
sett all form av hjälp och stöd ett samhälle kan erbjuda, vilket gör att individerna befinner sig 
i en extra utsatt situation (Eriksson & Henriksson, 1997:76ff). Hur en individ hanterar och 
upplever denna utsatthet kan dock variera (Miller, Goldman, Muzorovic, Tipping & 
Worhtington, 2002:343).  
 Då en flykting anländer till Sverige är ett första led till ett uppehållstillstånd ansökan om 
asyl. Behandlingen av ett asylärende är många gånger en lång process som orsakar stora 
påfrestningar hos flyktingen (Angel & Hjern, 2004: 15ff, 31f, 48, 78, 127ff). Ovetskapen som 
råder i väntan på ett beslut kan vara nedbrytande, och leda till att flyktingen får svårt att 
använda sig av sina resurser och därmed hantera dessa påfrestningar (Eriksson & Henriksson, 
1997:85).  
 Det är statens uppgift att under handläggningstiden ansvara för flyktingens situation i 
Sverige, i form av exempelvis boende, sysselsättning samt sjukvård. Stödet tas dock bort då 
en flykting får avslag på sin ansökan om asyl (Angel & Hjern, 2004:17; Löwén, 2006:20). 
Detta kan innebära svåra villkor både på ett materiellt, fysiskt och psykiskt plan, för de 
individer som väljer att stanna i Sverige som gömda (Angel & Hjern, 2004:17). Då andelen 
gömda flyktingar med ett avvisningsbeslut ökat under de senaste åren, drabbar denna 
problematik allt fler (Vestin, 2006:182f). Rosengrenska (2004) uppskattar att det under 2004 
befann sig omkring 10 000 gömda i Sverige. Enligt Angel och Hjern (2004:274) går flera 
tusen människor under jorden varje år. Dock är siffror svåra att fastställa då många väljer att 
lämna Sverige i det fördolda (Vestin, 2006:182f). 
 Det finns många förklaringar till att en människa väljer att leva som gömd i stället för 
att återvända till sitt hemland. Primärt kan det bero på skräcken för vad som komma skall om 
denne åker tillbaka (Socialstyrelsen, 1999:53). Många väljer således att söka asyl på nytt en 
eller flera gånger (Angel & Hjern, 2004:274). Det är dock inte alla som räknar med att 
Migrationsverket kommer att göra en riktig bedömning av vilket skyddsbehov de har. Hos 
många gömda finns därmed en misströstan som i vissa fall kan leda till fysisk skada och 
suicidförsök. Oron som uppstår i väntan på uppehållstillstånd kan även leda till att flyktingen 
inte förmår fatta ett annat beslut än att förbli gömd (Socialstyrelsen, 1999:53ff). 
 En gömd människas liv präglas av stark psykisk stress och det finns få miljöer där de 
svåra känslor som ofta uppstår i samband med flykten kan bearbetas (Angel & Hjern, 
2004:127ff). I kombination med den kulturkrock som konfrontationen med det svenska 
samhället innebär, kan många svårigheter uppstå. Det kan handla om allt från språkbarriärer 
och förändrade familjestrukturer till kriser eller andra psykiska processer som i vissa fall kan 
vara livet ut (a.a., 2004:31f, 78, 129f). Livet som gömd leder även ofta till identitetsförlust 
eftersom flyktingen saknar delaktighet i samhället. Detta visar på det faktum att flyktingar är 
en riskgrupp då det gäller psykisk ohälsa (Eriksson & Henriksson, 1997:84f). 



  2  

  Hur en människa hanterar att leva gömd beror bland annat på den hjälp som ges från 
omvärlden (Eriksson & Henriksson, 1997:80). Inom den socialmedicinska forskningen har det 
framkommit att människors motståndskraft ökar om de har ett gott socialt stöd (Forsberg & 
Wallmark, 2002:49). Viktiga faktorer har visat sig vara familjen samt ett emotionellt stöd 
(Rydén & Stenström, 2000:114ff). Flyktingens välmående har även till stor del att göra med 
hur denne bemöts av det svenska samhället och dess invånare. Hur omgivningen ser på dessa 
flyktingar påverkar den bild de har av sig själva (Angel & Hjern, 2004:48, 127). Genom att bli 
intagen i en gemenskap och bli del i ett sammanhang kan människan utvecklas (Eriksson och 
Markström, 2000:127). Ytterligare en faktor som spelar in i hur en människa hanterar sin 
situation är om flykten berott på exempelvis politisk övertygelse, något som gör att flyktingen 
lättare kan acceptera och handskas med det inträffade (Eriksson & Henriksson, 1997:80). 
  
1.1 Syfte och frågeställningar 
Den gömda flyktingens situation är i hög utsträckning ouppmärksammad inom forskningen 
och behovet av mer kunskap på området är stort (Socialstyrelsen, 1999:68). Då den gömde 
vistas i Sverige på olaglig grund, och därmed är svår att nå, kan ingen professionell, statlig 
hjälp erbjudas. För att underlätta denna komplexa flyktingproblematik finns ett behov av 
kompetenshöjning, i synnerhet för aktörer som ideella organisationer och enskilda individer, 
men även för socialarbetare som verkar inom området. Följande uppsats har därmed som mål 
att vidga förståelsen för gömda flyktingars situation. Enligt Franzén (2001:104) är det bästa 
sättet att klara sig igenom en tid i exil att utnyttja situationen på ett positivt sätt och därmed 
kunna se att denna period haft ett värde. Klarar en människa detta, kan det leda till att hon/han 
utvecklas och stärks och på så sätt får en ökad livskvalitet. Syftet med föreliggande studie är 
därmed att undersöka vilka faktorer som påverkar hur en flykting som lever gömd kan hantera 
samt skapa mening och innehåll i sin livssituation. Detta leder till följande frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer beskrivs som inflytelserika för flyktingens förmåga att hantera sin 
livssituation som gömd? 

• På vilket sätt inverkar dessa faktorer på flyktingens möjlighet att hantera sin vardag? 
• Hur beskrivs flyktingens stöd från det sociala nätverket och på vilket sätt bidrar detta 

stöd till att skapa en meningsfull tillvaro?  
• Finns det gemensamma mönster eller skildringar i respondenternas berättelser som 

kan vara betydelsefulla för skapandet av mening? 
 
1.2 Avgränsning 
Vetenskapsrådet (2003:3) arbetar med att utveckla medvetenheten om genus i olika former av 
forskning. I en vetenskaplig undersökning bör detta, tillsammans med faktorer som etnicitet, 
klass och generation, tas i beaktning. Forskning visar på att de variationer som framförallt kön 
framkallar då det gäller komponenterna inom KASAM, socialt stöd och logoterapi, har att 
göra med hur, snarare än om, en individ tillskriver mening i sitt liv. Teorierna i sig betonar 
därmed inte aspekter som kön, etnicitet, klass och generation, utan lägger fokus på ett mer 
allmänt plan. Då syftet med denna studie är att undersöka meningsskapande mer generellt 
kommer inte dessa aspekter att belysas. Vidare består empirin enbart av en kvinna och två 
män, vilket i princip omöjliggör en analys av exempelvis könsskillnader.     
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1.3 Definitioner 
 
Flykting:  Människa som i anledning av: 
 

Välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, 
samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av 
sagda lands skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser som 
förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur 
stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit. 
(Genèvekonventionen, 1951:4). 

 
Gömd flykting: I denna studie syftar begreppet till en människa som lever under ovan 
beskrivna förutsättningar, och därmed har valt/tvingats att leva gömd efter ett 
avvisningsbeslut.  
 
1.4 Studiens disposition 
En presentation har nu gjorts av studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Nedan 
följer ett metodavsnitt som beskriver undersökningens genomförande samt dess styrkor och 
svagheter.  
 Därefter följer en genomgång av det aktuella kunskapsläget samt arbetets teoretiska 
utgångspunkter. Dessa avsnitt placerar forskningsfrågan i sitt sammanhang och lyfter upp 
viktiga aspekter gällande gömda flyktingars situation. De teorier som tillämpats är logoterapi, 
KASAM och socialt stöd.   
 Avslutningsvis redovisas och analyseras det empiriska materialet. Grunden för 
indelningen i detta avsnitt är de svar som den första frågeställningen genererat. Därefter har 
de övriga frågeställningarna bearbetats och placerats under dessa rubriker. Till sist presenteras 
studiens slutsatser, och en diskussion förs kring de resultat som erhållits.  
 
 

2. Metod 
Nedan berörs ett flertal områden som varit viktiga att ta hänsyn till under studiens gång. 
Genom att placera metodavsnittet i början av arbetet, får läsaren möjlighet att i ett tidigt skede 
ta del av de praktiska och etiska detaljer som präglat studien.  
 
2.1 Val av metod 
Valet av metod utgör grunden för studiens riktning och beror på den information forskaren är 
ute efter inom sitt intresseområde. Då en studie avser undersöka exempelvis en människas 
subjektiva livserfarenheter lämpar sig en kvalitativ metod. Detta förhållningssätt lägger vikt 
vid att gå in på djupet av det fenomen som undersöks och fokuserar på att förstå människors 
interaktion och deras subjektiva värld på ett detaljerat plan (Holme & Solvang, 1997:14ff; 
Silverman, 2005:6ff). Då syftet med studien är att söka så djup information och god förståelse 
som möjligt för gömda flyktingars situation har intervjuer tillämpats som teknik (Holme & 
Solvang, 1997:101ff; Olsson & Sörensen, 2007:13f). Nuvarande forskning är främst 
koncentrerad till checklistor för symtom och strukturerade intervjuer, och få studier tillämpar 
narrativa metoder som kan föra fram flyktingens syn på sin situation. Genom användandet av 
en sådan kvalitativ metod, kan förståelsen för området vidgas i form av kunskapen om de 
förluster denna tid innebär gälland mening, hopp och identitet (Miller m.fl., 2002:341f). Valet 
av intervjuer istället för exempelvis enkäter har sin grund i föregående resonemang samt i de 
språkförbistringar som kan finnas. Till skillnad från enkäter ges det vid intervjutillfället 
utrymme för förtydligande, vilket leder till undvikandet av missförstånd (Kvale, 1997:118).    
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2.2 Litteraturanskaffning och källkritik 
Då det finns en avsaknad av fakta som berör gömda flyktingars situation, har 
litteraturanskaffningen varit en utmaning. Via olika nyckelord har information på området 
sökts genom ett antal databaser som finns att tillgå på Örebro universitetsbibliotek: Voyager, 
Sociological abstracts, Social services abstract, LIBRIS, PsycINFO, PsycARTICLES, Sage 
och ELIN. I Voyager användes till en början sökorden ”gömda” och ”flyktingar”. Detta 
genererade enbart en träff, Eriksson & Henriksson (1997), vilken visade sig vara av vikt för 
studien. För att vidga utbudet av litteratur användes sedan sökordet ”flykting?” vilket 
genererade 574 träffar. Efter en genomgång av titlarna valdes bland annat Vestin (2006) ut, 
samt ytterligare litteratur som ansågs vara relevant. Sökordet ”mening?” gav i sin tur 275 
träffar, varpå två böcker valdes ut, Frankl (2006) respektive Löwen (2006).  I Social services 
abstract fick sökordet ”refugees” 241 träffar, varpå en artikel av Hugman (2004) utvaldes. 
Sökorden ”iraq” och ”refugees” användes i databasen PsycARTICLES och genererade 17 
träffar. Bland dessa valdes en artikel av Miller m.fl. (2002) ut då den ansågs kunna bidra till 
studiens aktuella kunskapsläge. På SAGE gav ”social” och ”support” 480 träffar varav en 
artikel skriven av Furukawa, Sarason & Sarason (1998) använts. Samma sökord genererade 
19 träffar på Voyager varpå en bok av Uchino (2004) valdes ut.  
 Ytterligare sökord har varit ”meningsskapande”, ”socialt stöd”, ”in hiding”, 
”resilience”, ”immigrants” och ”meaning”. Sökmotorn google har också varit en hjälp. Då det 
funnits svårigheter att finna förstahandskällor gällande socialt stöd har författarnas handledare 
varit behjälpliga med att finna vissa av dessa böcker, varvid ett fjärrlån från Stockholms 
bibliotek varit aktuellt. Böcker har även lånats via Örebro stadsbibliotek. Ytterligare källor 
har funnits genom den litteratur och de artiklar som använts, samt genom de uppsatser som 
förmedlats via författarnas handledare. Övriga källor som använts har varit HSFR - 
humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet samt Migrationsverkets (2007) och 
Rosegrenskas (2004) hemsidor.   
 All litteratur som tillämpas i en studie bör granskas noga, oavsett om den är 
vetenskaplig eller inte. Det är upp till forskaren att avgöra hur pass objektiva olika källor är 
och huruvida de är färgade av författarens syften. Genom att kritiskt undersöka var 
uppgifterna i dessa kommer ifrån kan tillförlitligheten ifrågasättas (Ejvegård, 2003:62ff). 
Användningen av författarna Sanna Vestin och Merit Wager i studiens inledning kan 
ifrågasättas då de inte är forskare varpå deras slutsatser inte kan ses som vetenskapliga. Deras 
kunskap är snarare erfarenhetsbaserad då de båda är engagerade i frågor som berör gömda 
flyktingars problematik. Efter en källgranskning har det dock framkommit att Vestin tillämpar 
tillförlitliga källor som exempelvis rapporter från Socialstyrelsen, lagtexter och statistik från 
Rikspolisstyrelsen. Som författare har hon samtidigt en fokus som tenderar att bli vinklad. 
Hennes bok har ändå tillämpats beroende på det snäva utbud som finns inom området varpå 
information gått att finna i denna litteratur som annars varit svår att få tag på. Det bör även 
poängteras att denna litteratur inte används i analysen utan är ett sätt att förstärka 
informationen i inledningen. Kritik kan även riktas mot litteraturen i sin helhet, då den 
information som finns på området stundvis är tunn. Avsaknaden av information erbjuder 
samtidigt ingen möjlighet att välja bort de delar av litteraturen som visat sig vara bristfällig.   
 Primärkällor är att föredra framför sekundärkällor, detta för att undvika felaktiga 
tolkningar samt att fakta tas ur sin kontext (Ejvegård, 2003:62f). Primärkällor gällande socialt 
stöd har varit svåra att finna varpå flertalet sekundära källor använts i denna del, annars har 
användningen av denna typ av litteratur undvikits. Därmed kan tillförlitligheten gällande 
socialt stöd ifrågasättas då författarna i studien tolkat flera andrahandskällor i denna del. 
Ejvegård (2003:64) menar vidare att en nyare upplaga av litteraturen är att föredra för att få så 
innehållsrik och aktuell information som möjligt. I den mån det varit möjligt har litteraturen 
använts utifrån senaste upplagan.  
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2.3 Urval 
Denna studie behandlar ett känsligt ämne varpå respondenter kan vara svåra att få tag i. För 
att underlätta denna process förmedlades därmed respondenter via en verksamhet inriktad på 
flyktingmottagande. Då personalen handhar den introduktion som erbjuds flyktingar som 
precis fått uppehållstillstånd, kommer de även i kontakt med människor som tidigare levt 
gömda. Kriterier gällande respondenterna var att de skulle ha uppnått en ålder på minst trettio 
år samt behärska svenska tillräckligt bra för att delta i en intervju. Detta oberoende av kön 
eller etnicitet då dessa aspekter ej är i fokus för studien. Avgränsningen gällande ålder 
grundar sig i tron på att en individ över trettio år med större sannolikhet kommit längre i sin 
känslomässiga mognad än en individ i tjugoårsåldern. Vidare fanns ett önskemål om sex till 
åtta deltagare. Tolv personer tillfrågades varav nio tackade nej, då de ansåg sin tid som gömd 
vara för svår att prata om, och tre tackade ja.  
 Då kontakten med verksamheten som förmedlade respondenter var etablerad innan 
studiens början, kan valet av dessa ses som främst ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval, 
men också som ett kriterieurval då vissa krav ställts på respondenterna avseende ålder och 
kunskaper i svenska (Marlow, 2005:144ff). Då endast tre av de respondenter som uppfyllde 
kriterierna ville delta i studien, fanns ingen möjlighet att möta författarnas önskemål om fler 
deltagare. Forskningsresultat baserade på bekvämlighetsurval går inte att generalisera då 
urvalsgruppen inte är representativ för hela den population som avses undersökas (a.a., 
2005:148f). I en kvalitativ studie är dock inte representativiteten och generaliserbarheten det 
primära utan centralt är att deltagarna kan ge så god information som möjligt på studiens 
forskningsfrågor. Därmed kan detta urval också anses som systematiskt då respondenter 
strategiskt införskaffats via en verksamhet inriktad på målgruppen (Holme & Solvang, 
1997:101). 
 
2.4 Utformning av intervjuguide och intervjugenomförande 
I denna studie har en intervjuguide (se Bilaga 2), riktad till flyktingar som tidigare levt 
gömda, utvecklats. Första steget i konstruktionen av manualen är att klargöra 
undersökningens och därmed också intervjuernas syfte. Genom den valda metoden kan sedan 
frågorna formas och utvecklas. En semistrukturerad intervjuguide sammanfattar de teman som 
avses undersökas. Frågorna blir med detta inte statiska utan kan ses som ett sätt att skapa 
struktur i samtalet (Kvale, 1996:98, 124). Enligt Holme och Solvang (1997:99ff) ger denna 
form utrymme för improvisation i förhållande till uppsatta frågor och kan därmed bredda 
förståelsen av det som undersöks. Dock bör intervjuaren sträva efter att inte hamna utanför 
manualens ramar. Vid en första anblick kan intervjuguiden i studien uppfattas som mer 
strukturerad än semistrukturerad varpå det bör poängteras att denna inte följts till punkt och 
pricka. Frågorna har i stället behandlats och omformulerats vartefter de passat in under 
intervjuns gång, vilket medfört att intervjuerna snarare fått karaktären av ett samtal.  
 Intervjufrågorna har formulerats utifrån centrala begrepp i tolkningsramen och en 
inspiration i detta har varit Antonovskys (2005:247ff) frågeformulär gällande KASAM. 
Frågorna i en intervjuguide kan härledas till en tematisk och en dynamisk aspekt varvid den 
första syftar till frågornas relevans för studien och den andra till interaktionen mellan 
intervjuare och respondent (Kvale, 1996:94-103). Då respondenterna inte har svenska som 
modersmål har ett ”vardagssamtal” och ett lättsamt språk eftersträvats i manualen och under 
intervjuerna.  Detta för att i möjligaste mån förebygga kommunikationssvårigheter, men också 
för att skapa ett så avslappnat samtal som möjligt (a.a., 1997:123). Vidare har centrala 
teoretiska begrepp kopplats till varje fråga i intervjuguiden som en hjälp inför kommande 
resultat och analys. Frågorna har formulerats utifrån de komponenter som ansetts vara 
viktigast för varje begrepp. Då begriplighet exempelvis hör samman med känslan av struktur 
och förutsägbarhet, har frågor som ”hur bodde du under tiden som gömd?” och ”hur 
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fungerade det ekonomiskt?” ställts för att undersöka om respondentens tillvaro upplevts som 
begriplig. Därmed har alla teoridelar på ett eller annat sätt berörts vid intervjutillfällena.  
 För att upptäcka brister i frågorna, har de praktiserats med två frivilliga deltagare. Dessa 
hade ingen erfarenhet av ämnet i fråga utan hade som uppgift att granska språk och förståelse 
snarare än frågornas relevans. Utifrån detta har frågorna sedan omformulerats samt utvecklats 
för att göra manualen tydligare. Enligt Kvale (1997:137) kan denna form av ”pilotstudie” 
skapa en säkerhet hos intervjuarna och höja medvetenheten om vad som faktiskt avses 
undersökas. Därmed kan interaktionen under intervjuerna främjas. 
 Verksamheten som bistod med respondenter fick i ett tidigt skede ta del av ett 
sammanfattande dokument gällande studien (se Bilaga 1). Utifrån detta tillfrågades sedan tolv 
individer att delta. Uppgifter till dem som valde att tacka ja gavs författarna, varpå kontakt 
togs med var och en för att bestämma tid och plats för mötet. Enligt Holme och Solvang 
(1997:105) är tillit ett viktigt led i att få god information mellan intervjuare och respondent. 
Därmed fick respondenterna själva avgöra var intervjun skulle utföras, detta för att skapa 
trygghet i fall om frågorna skulle komma att väcka svåra känslor. Alternativen som gavs var 
det egna hemmet eller en avskild, men offentlig, lokal. Alla tre intervjuer utfördes i ett avskilt 
rum på Örebro universitet. I ett av fallen var även frun till respondenten med som ett stöd.   
 Vid varje intervjus början presenterades studien samt strukturen på det kommande 
samtalet. Vidare informerades respondenterna om andra omständigheter som konfidentialitet, 
frivillighet att delta och att samtalet skulle skrivas ned och spelas in. Ejvegård (2003, 50f) 
menar att dessa förberedande aspekter är viktiga för att skapa en trygg grund. Under de tre 
intervjuer som genomförts deltog båda författarna; en med huvudansvar för de frågor som 
skulle ställas och en med ansvar för att anteckna och sköta bandspelare. Genom att spela in 
samtalet och föra anteckningar undviks att viktig information går förlorad (Ejvegård, 2003:50; 
Holme & Solvang, 1997:108; Silverman, 2005:183f). Samtidigt kan respondenten uppleva 
dessa tekniker som hämmande (Ejvegård, 2003:50). Tiden för intervjuerna blev cirka en till 
en och en halv timme.  
  
2.5 Databearbetning och analys 
I en intervjustudie är forskaren med och skapar den text som senare ska tolkas. Då den 
interaktion som funnits under intervjutillfället inte framgår kan det nedskrivna aldrig bli 
fullständigt. Det kan också finnas svårigheter att återge respondentens mening på grund av det 
som Kvale (1997:50ff) kallar ”brus i intervjun”. Därmed har intervjuerna i denna studie 
transkriberats ordagrant för att få en så detaljerad bild som möjligt av det som sagts (Marlow, 
2005:209f; Olsson & Sörensen, 2007:80). Efter att texten transkriberats har den strukturerats 
upp i olika teman, varvid överflödig information sållats bort (Kvale, 1997:171; Olsson & 
Sörensen, 2007:80). Vidare har texten sammanfattats i form av ”meningskoncentrering”, 
vilket innebär skapandet av mindre och mer precisa formuleringar (Kvale, 1997:174; 
Silverman, 2005:178). Vidare har citaten redigerats av hänsyn till respondenterna, men också 
för att skapa ökad läsförståelse. Dock har detta gjorts med varsamhet för att innebörden inte 
ska gå förlorad (Kvale, 1997:158).  

Det primära i en kvalitativ analys är att finna mönster samt se till likheter och skillnader 
i materialet (Marlow, 2005:219f). En hjälp i detta kan vara ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Denna utgångspunkt kan tjäna två syften; dels att se till hur studiens text utformas i relation 
till interaktionen i intervjun, och dels till att tydliggöra det sammanhang texterna tolkas i 
vilket leder till en kommunikation mellan den som tolkar och det skrivna. Genom detta kan 
sammanstämmighet gällande en texts innebörd skapas (Kvale, 1997:49).      
 En infallsvinkel inom den hermeneutiska tolkningen är den hermeneutiska cirkeln 
vilken belyser det samband som finns mellan delarna och helheten inom en studie. Delarna 
kan förändra helheten och vice versa. Därmed kan den hermeneutiska cirkeln ses som en 
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nästintill ändlös process som har sitt slut först då en befogad mening utan paradoxala 
förtecken framlagts (Kvale, 1997:50). Genomgående har enskilda delar i arbetet ställts i 
relation till varandra för att skapa en samstämmighet samt en röd tråd i materialet. Genom att 
anlägga olika teoretiska perspektiv, har synen på informationen vidgats och fördjupats. Detta 
har lett till att författarna sett nya samband mellan exempelvis teorierna – vilket även skapat 
en ny syn på materialet som bearbetats.   
 
2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Tanken om verifierbarhet bör finnas närvarande under alla moment i en studies genomförande 
(Kvale, 1997:213). Genom att grunda alla delar som bearbetas i syfte och frågeställningar, 
ökas förutsättningen att studien undersöker det som den faktiskt avsett göra. Detta är ett sätt 
att uppnå hög validitet (Ejvegård, 2003:73; Marlow, 2005:191; Olsson & Sörensen, 2007:66). 
Inom en kvalitativ studie prioriteras giltigheten av det som undersöks framför pålitligheten. 
Därmed är det av vikt att forskaren inte lägger in feltolkningar i det som respondenten säger. 
Det bästa sättet att undvika detta på är att medvetandegöra de förväntningar som finns på 
intervjuaren och intervjusituationen. Denna insikt kan hjälpa forskaren att uppmärksamma 
”färgade” svar. För att skapa en tolkning som ligger så nära respondenternas verklighet som 
möjligt har fokus lagts på ett aktivt lyssnande och intresse för respondentens egen historia 
(Holme & Solvang, 1997:94f).   

Enligt Marlow (2005:192) är utformningen av intervjuguiden ytterligare ett led i att nå 
hög validitet. Det är viktigt att innehållet är relevant för den information som avses mätas. Via 
upprepade omarbetningar av frågorna samt genom en pilotstudie där bland annat språk kunnat 
tydliggöras, har intervjuerna genererat relevanta svar i förhållande till studiens syfte. 
Mätandet av meningsskapande är samtidigt osäkert då det handlar om en subjektiv upplevelse 
hos respondenterna. Författarnas förutfattade meningar samt val av meningsskapande teorier 
vinklar i viss mån den information som valts att lyftas fram som meningsskapande i analysen. 
Detta kallar Silverman (2005:211f) för ”anecdotalism” vilket innebär att valda delar av 
materialet valts ut för att anpassa forskarens önskemål om resultatet. För att undvika att så 
sker, och därmed öka validiteten, är det viktigt att författarna granskar studien kritiskt under 
arbetets gång. Den hermeneutiska cirkeln är en hjälp i detta, då rörelsen mellan del och helhet 
ökar förståelsen för sambandet mellan det som tolkas och det sammanhang det tolkas i (Gilje 
& Grimen, 2003:190f). Författarna blir i och med detta ständigt påminda om vad studien 
avser undersöka.    
 Reliabiliteten är ett mått på tillförlitlighet och innebär att studien går att genomföra igen 
med samma resultat oberoende av forskare (Ejvegård, 2003:70f; Marlow, 2005:188; Thurén, 
1996:22). Då få studier av denna art genomförts går resultaten inte att styrka i frågan om 
reliabilitet. Vidare finns en subjektivitet i tolkningen av materialet som gör att en annan 
forskare skulle kunna se annorlunda på den information som respondenterna gett. En fördel i 
studien har varit att författarna besuttit andra språkkunskaper än svenska, vilket underlättat 
förståelsen av det som sagts under intervjuerna. Om studien åter genomfördes, skulle därmed 
ett krav finnas på sådana utökade språkkunskaper hos intervjuaren.  Då interaktionen påverkas 
beroende på vem som utför, och vem som deltar, i intervjuerna, finns det dock svårigheter 
med att uppnå samma resultat igen. Processen att tolka intervjuer gör det svårt för flera 
forskare att uppnå samma mening, vilket försvagar den intersubjektiva reliabiliteten (Kvale, 
1997:165). Enligt Marlow (2005:189) försvagas reliabiliteten ytterligare då ”retrospektiv” 
information används. Detta innebär data som insamlats och sedan behandlats i efterhand som i 
exempelvis intervjuer. Forskaren väljer ut relevanta delar av materialet vilket kan innebära att 
viktiga bitar utelämnas. För att undvika förlust av central information har intervjumaterialet 
transkriberats noggrant. Genom att ta med pauser och andra nyanser som framgått i samtalet 
har en försvagad reliabilitet undvikits (Silverman, 2005:221f). Kvale (1997:213) menar att 
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ledande frågor under intervjun kan påverka svaren och därmed också intervjuarens reliabilitet 
varvid dessa typer av frågor i möjligaste mån undvikits. Dock har vissa ord förtydligats som 
ett sätt att bekräfta respondenternas svar och därmed öka förståelsen för det sagda.   
 Då endast tre respondenter intervjuats blir det svårt att dra allmängiltiga slutsatser 
utifrån resultatet. Då tidigare forskning är knuten till de specifika fallen kan i stället en ansats 
till analytisk generalisering göras. Denna innefattar huruvida resultatet kan sammankopplas 
med närliggande situationer utanför studiens kontext. Vidare kan även någon form av 
naturalistisk generalisering göras, då respondenternas så kallade tysta kunskap i och med 
intervjuerna verbaliserats (Kvale, 1997:210f). 
 
2.7 Etiska överväganden 
Enligt det humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, (HSFR, 1990:5), utgörs basen 
inom forskningsetiken av individskyddskravet vars syfte är att skydda enskilda individer från 
att ta fysisk eller psykisk skada under forskningsprocessen. Detta måste alltid tas i beaktning 
särskilt i relation till forskningskravet vars mål är att föra samhällets utveckling framåt genom 
att förbättra existerande metoder och kunskap. Det som undersöks måste därmed ställas i 
relation till negativa konsekvenser på lång och kort sikt för respondenterna (HSFR, 1990:5; 
Holme & Solvang, 1997:32f). Under studiens gång har avvägningar gjorts i förhållande till 
individskydds- och forskningskravet. Detta för att öka kunskapen inom området samtidigt 
som respondenternas integritet värnats. I en intervjusituation kan hända att respondenten 
lämnar ut sig vilket kan skapa olika inre processer hos denne (Holme & Solvang, 1997:32f). 
Genom att inte samtala om eller problematisera kring alltför känsliga ämnen med fokus på en 
faktanivå har detta undvikits. Trots detta har respondenterna haft svårigheter att tala om den 
gömda tiden då tankarna kring situationen visat sig väcka mycket sorg. Dock har alla klarat av 
att genomföra en hel intervju utan avbrott.  
 Individskyddskravet utgår från fyra centrala forskningskrav. Det första av dessa är 
informationskravet vilket syftar till att respondenterna i en studie alltid ska få 
förhandsinformation om studien. I detta ingår att upplysa om att deltagandet är frivilligt och 
att respondenten har rätt att avbryta sin medverkan när helst denne önskar. All information 
som kan påverka viljan att delta ska framläggas (HSFR, 1990:7; Kvale, 1997:107). 
Verksamheten som förmedlade respondenter fick ta del av ett sammanfattande dokument om 
studien. Det frivilliga deltagandet, konfidentialiteten och möjligheten att avbryta medverkan 
framgick i detta. Denna information framgår även i intervjuguiden för att skapa tydlighet. 
  Samtyckekravet ska alltid tillämpas då respondenterna har en aktiv medverkan i studien. 
Inhämtandet av detta måste sättas i relation till individens integritet (HSFR, 1990:9; Holme & 
Solvang, 1997:32f). Genom att använda en förmedlande länk gavs utrymme att tacka nej till 
ett deltagande. Vidare har information om möjligheten att avsäga sin medverkan förmedlats i 
början av varje intervju. Ingen av respondenterna valde att avbryta. 
 Konfidentialitetskravet syftar till att skydda individen från att utomstående ska kunna ta 
del av dennes uppgifter eller kunna utläsa dess medverkan i studien (HSFR, 1990:12). 
Ejvegård (2001:51) förespråkar att respondenterna får tydlig information om att deras 
uppgifter kommer att behandlas med försiktighet, då det kan öka deras känsla av trygghet 
under intervjuerna. Ingen har dock känt någon oro att bli igenkänd utan de har istället 
uppmuntrat användandet av deras uppgifter. Författarna har ändå undvikit att nyttja känslig 
fakta genom att tillskriva respondenterna fingerade namn samt undvika vissa detaljer ur deras 
liv.  
 För att respondenternas uppgifter inte ska användas i exempelvis kommersiella syften 
menar nyttjandekravet att all information som inhämtas från enskilda individer endast ska 
användas i forskningssyfte (HSFR, 1990:14). Då denna studie är slutförd kommer allt inspelat 
och transkriberat material att förstöras. 
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2.8 Metoddiskussion 
För att förstå konsekvenserna av metodvalet bör dess styrkor och svagheter diskuteras 
(Ejvegård, 2003:90). En kvalitativ ansats grundar sig i viljan att skapa förståelse kring en 
människas upplevelser. Som en väg till djupare information har semistrukturerade intervjuer 
tillämpats, något som gynnat studiens syfte och frågeställningar. Användandet av intervjuer är 
en väg att utläsa centrala teman i respondenternas berättelser samt den betydelse de tillskriver 
dessa (Kvale, 1997:32ff). Vidare har denna insamlingsmetod varit ett sätt att undvika 
språkliga samt skriftliga missförstånd som skulle kunna uppstå i en enkätstudie. Kvale 
(1997:38f) framhäver vikten av att under intervjuns gång tydliggöra huruvida motsägelsefulla 
och otydliga uttalanden beror på kommunikationssvårigheter eller om dessa ligger hos den 
intervjuade. Denna typ av förtydligande har eftersträvats vid intervjutillfällena.  
 Den första respondenten visade sig ha större svårigheter med språket, varpå det varit 
vanskligare att utläsa den information denne gett. Förståelsen har vid detta tillfälle 
underlättats med hjälp av författarnas kunskaper i respondentens modersmål. Trots detta har 
brister i informationen noterats och kompletterande kunskap har utifrån detta getts från denna 
respondent över telefon. Språksvårigheterna kan ha varit en av orsakerna till att mängden 
information som utvanns ur intervjuerna ökade från det första till det tredje intervjutillfället. 
Kvale (1 997:81) menar att detta också kan ha att göra med utvecklandet av samtalstekniker 
under studiens gång.     
  Mötet i en intervjusituation innebär en maktaspekt då intervjuaren är den som står för 
strukturen i samtalet (Kvale, 1997:118f). Att dessutom vara två intervjuare skulle kunna 
innebära en känsla av underläge hos respondenterna. Samtidigt kan det främja samtalet genom 
att intervjuarna kan komplettera varandra samt turas om med att vara aktiva lyssnare. 
Författarnas upplevelse är att det underlättat för respondenterna då en av intervjuarna alltid 
haft möjlighet att erbjuda ögonkontakt och bekräftelse. Då det gäller transkriberingen av det 
inspelade materialet menar Kvale (1997:188) att det är positivt att vara flera i tolkningen av 
resultatet som ett led i att undvika subjektivitet i analysen. Samtidigt är det viktigt att vara 
medveten om att denna process i sig är tolkande (a.a., 1997:147). Då studien behandlar ett 
mycket känsligt ämne har det hela tiden funnits ett avvägande gällande respekten för 
individens integritet. Ett led i detta är omarbetandet av citat som använts för att stärka 
analysen. En aspekt som kan tas hänsyn är hur respondenterna själva skulle vilja framstå i 
skrift (a.a., 1997:156). Det finns alltid en risk att information som används blir vinklad till 
forskarens fördel. Detta blir särskilt tydligt då författarna från studiens början haft 
uppfattningen att samhället inte gör det de ska för att underlätta den gömda flyktingens 
situation. Detta bör dock inte ha påverkat studien i så hög utsträckning då den inte haft som 
fokus att se på samhälleliga insatser.    
 Användandet av olika forskningsmetoder kan skapa en ny dimension till förståelsen för 
det undersökta ämnet (Marlow, 2005:229). Denna form av triangulering är viktig då olika 
delar i studien kan stärka varandra. Då både empiri och tidigare forskning är svaga, är detta 
svårt att uppnå och slutsatser blir svåra att fastställa. Ett sätt att stärka empirin hade kunnat 
vara att vända sig till sekundärkällor såsom ideella organisationer. En sådan verksamhet 
skulle ha kunnat bredda studiens spektra med sitt utifrånperspektiv. Anledningen till att en 
sådan källa inte användes grundar sig i författarnas önskan om att få ta del av den gömda 
flyktingens bild av mening. Ytterligare ett perspektiv skulle ha inneburit mindre fokus på 
detta. Av studiens resultat kan dock utläsas att det finns en överrensstämmelse mellan empirin 
och den forskning som faktiskt finns. En viss analytisk generalisering av resultatet är därmed 
möjlig (Kvale, 1997:210f).  
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3. Aktuellt kunskapsläge 
I följande avsnitt kommer aktuell forskning inom området att redovisas. Detta kommer att 
göras i tre delar för tydlighetens skull.   
 
3.1 Att leva som flykting 
Antalet flyktingar och asylsökande har enligt mätningar från 2000 varit på uppgång. Utav 
världens 9.2 miljoner flyktingar befinner sig sjuttio procent i utvecklingsländerna (United 
Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, 2006:56f). Ändå är vetskapen kring 
stressorer som uppkommer då en flykting går i exil vaga och studier på området innefattar 
endast en handfull skara av forskare. Majoriteten av dessa menar att det måste läggas mer 
tyngd på hur olika omständigheter påverkar flyktingars hälsa (Miller m.fl., 2002:341f).    
 Förutom medföljande stressorer från upplevelsen av exempelvis krig eller politisk 
förföljelse, så är situationen att leva i exil stressande i sig själv. Flertalet studier visar att 
exilrelaterade faktorer som isolering, minskat socialt stöd, diskriminering och arbetslöshet alla 
påverkar flyktingens grad av depression eller upplevelsen av oro. Situationen bidrar ofta till 
psykisk ohälsa. Hur en flykting hanterar tiden är dock mycket beroende av dennes 
livserfarenheter (Miller m.fl., 2002:341ff).  
 En av de största stressorena under tiden i exil är ett bristande socialt stöd. Att inte ha 
någon att dela sin situation med, eller att uppleva förlust av närstående, kan skapa en social 
isolering som kan ha en både stressande och skyddande effekt. Mötet med människor i samma 
situation kan leda till att olika trauman väcks till liv vilket leder till att isolering kan upplevas 
vara det bästa sättet att återhämta sig. Effekten av social isolering är dock främst negativ då 
den leder till ett bristande socialt stöd. Det har visat sig att en av de viktigaste 
skyddsfaktorerna under tiden i exil är att ha de närmsta familjemedlemmarna närvarande 
(Miller m.fl., 2002:343ff). 

Då en människa flyr lämnar denne oftast ett helt livsprojekt bakom sig såsom sitt hem, 
sin karriär och sina sociala roller. Detta leder många gånger till en känsla av hopplöshet inför 
framtiden (Miller m.fl., 2002:347ff). Genomgående är att denna känsla främst infinner sig hos 
äldre som skapat trygghet i livet, medan yngre kan se mer ljust på framtiden (Hugman, 
Bartolomei & Pittaway, 2004:147; Miller m.fl., 2002:347ff). Individens uppsättning av 
sociala roller skapar mening och struktur i vardagen då de stärker självkänslan och 
upplevelsen av att vara kompetent. Förlusten av dessa kan därmed vara stressande. För många 
flyktingar blir föräldrarollen i detta läge ett av de viktigaste livsprojekten. Barnen får ett större 
utrymme än tidigare och blir ett sätt att hantera situationen på då andra meningsfulla mål 
saknas (Miller m.fl., 2002:347ff). 

Att leva i exil i ett nytt land innefattar ofta att lära känna en ny kultur och ett nytt språk. 
Många flyktingar är skickliga på att ta sig an de uppgifter det nya sammanhanget erbjuder 
vilket leder till att de blir stärkta. De nya kunskaperna kan vara en väg till nya möjligheter 
som sociala möten, utbildning och arbete. Har man däremot svårt att ta sig an det aktuella 
sammanhanget kan det leda till hopplöshet, isolering och passivitet. Den stress livet i exil kan 
innebära leder ofta till försämrat minne som i sin tur kan skapar svårigheter att lära sig ett nytt 
språk (Miller m.fl., 2002:348f). 
 
3.2 Att leva gömd 
Enligt International labour organisation (ILO, 2004:11) estimerades antalet papperslösa 
immigranter till att vara 3.3 miljoner i Europa år 2000. Motsvarande siffra i Sverige 
uppskattade till mellan 30- och 40 000 personer under 2005 (Larsson & Ekblad, 2007:4). En 
signifikant grupp bland dessa både i Europa och i Sverige består av de individer som valt att 
”gå under jorden” till följd av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut (Larsson & Ekblad, 
2007:4; Swärd, Börjesson & Hjern, 2007:227ff). Denna grupp har sedan millennieskiftet ökat 
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i Sverige, med följden att alltfler omfattas av den komplexa problematik som följer av livet 
som gömd (Larsson & Ekblad, 2007:4). 
 En människa som redan utsatts för psykisk och fysisk påfrestning på grund av 
flyktingskapet är känslig för ytterligare förändringar. Livet som gömd innebär därmed 
”kulmen på en mycket lång och påfrestande process” (Larsson & Ekblad, 2007:5). Den som 
lever under jorden är beroende av stöd från den informella sektorn för sitt uppehälle vilket 
många gånger leder till ett frekvent flyttande och även hemlöshet (Larsson & Ekblad, 2007:5, 
10; Swärd, Börjesson & Hjern, 2007:227ff). För sin överlevnad måste denne förlita sig på 
illegalt arbete eller ekonomiskt stöd från familj, vänner och ideella organisationer (Swärd, 
Börjesson & Hjern, 2007:227ff). Larsson och Ekblads (2006:11, 17) kartläggning av 
flyktingar som levt gömda visar att dessa på flera plan kan uppleva en försvagad hälsa. I 
intervjuerna som genomförts, har det framkommit att majoriteten av dem upplever 
nedstämdhet, sömn- och koncentrationssvårigheter. De flesta ger även uttryck för en trötthet 
under samt efter den gömda tiden. Det finns en ständig rädsla för att bli upptäckt, och 
frånvaron av rättigheter såsom sjukvård bidrar till en stressfull livssituation. Få av de 
intervjuade visar dock på tankar om att vilja ta sitt liv. Oron är samtidigt stor bland både män 
och kvinnor. Då män riktar denna mot boende, ekonomi och sysselsättning, riktar kvinnorna i 
högre utsträckning sin oro mot nära relationer och fysisk hälsa. Hälften av kvinnorna menar 
exempelvis att de lider av psykisk sjukdom. Känslor av oro och nedstämdhet visar sig avta 
något då ett besked om permanent uppehållstillstånd ges (Larsson & Ekblad, 2007:11).  
 

3.3 Socialt stöd 
Begreppet socialt stöd används inom flera olika forskningsgrenar, och det finns därmed en 
stor spännvidd gällande dess innebörd. En gemensam uppfattning inom forskningen verkar 
dock vara att socialt stöd handlar om mer än att det finns människor ”närvarande” i individens 
liv. I begreppet inkluderas både människans sociala strukturer såsom grupptillhörighet samt 
närvaron av familjeband och hur de kan bistå med exempelvis emotionellt stöd (Uchino, 
2004:9f). 

Det sociala stödets betydelse för människans välmående har påvisats i en mängd olika 
studier (Araya, 2007:5; Forsberg & Wallmark, 2002:49; Rydén & Stenström, 2000:114ff; 
Uchino, 2004:1). Berscheid (1985, refererad i Uchino, 2004:1) visar bland annat på att nära 
relationer är av stor vikt för en människa som är i behov av stöd och hjälp. Enligt en 
kunskapsöversikt av 81 studier är de viktigaste delarna i människans liv, familjen och dess 
känslomässiga stöd (Rydén & Stenström, 2000:114ff). Liknande resultat återfinns i en studie 
som framhäver att äktenskapet och de nära vännerna är de mest livnärande faktorerna för 
individen (studie refererad i Forsberg och Wallmark, 2002:49). Forskningen pekar på att det 
sociala stödet har en skyddande effekt (Araya, 2007:5; Ryff, 2006:57ff), minskar 
stressfaktorer (Araya, 2007:5; Cobb, 1976:300-311) samt är en källa till lycka (Maguire, 
1991:xvif; Uchino, 2004:1). 

Det sociala stödet visar sig även vara kopplat till meningsskapande. Krause (2007:456-
469), vars studie riktar sig mot äldre vuxna, undersöker huruvida närvarande stöd, negativ 
interaktion samt förväntat stöd har någon inverkan på individens upplevelse av mening i sitt 
liv. Resultaten pekar på ett tydligt samband mellan det förväntande stödet och upplevelsen av 
mening över tid. Krause delar in det närvarande stödet i emotionellt, informations- samt 
praktiskt stöd. I studien framkommer att ett högt emotionellt stöd leder till en högre förlitan 
på att stöd även kommer att ges i framtiden. Slutsatsen dras därmed att det emotionella stödet 
indirekt sett bidrar till en individs skapande av mening. De andra delarna av det närvarande 
stödet har dock inte visat sig ha någon signifikant inverkan på meningsskapande över tid. 
Närvaron av enbart praktiskt stöd verkar dock leda till en svagare känsla av mening. Av 
studien framkommer även det oväntade resultatet att negativ interaktion över tid kan bidra till 
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en individs upplevelse av mening. Enligt Krause kan en förklaring till detta vara att vissa 
negativa erfarenheter av det sociala nätverket kan vara stärkande för individen i längden.   
 
 

4. Teoretiska perspektiv om meningsskapande 
För att förstå flyktingens upplevelse av mening under tiden som gömd, krävs att 
”meningsskapande” ringas in och får en bestämd innebörd i studien. I detta fall kommer tre 
teoretiska riktningar användas för att tillsammans ge en bredare förståelse av mening som 
begrepp: Frankls logoterapi, Antonovskys begrepp KASAM samt teorier kring socialt stöd. 
Då logoterapin tar sin utgångspunkt i psykoterapin (Frankl, 2006) och KASAM har sin grund 
i den medicinska sociologin (Antonovsky, 2005:22), förespråkar dessa riktningar olika 
perspektiv. Frankl menar att individen har fria val medan Antonovsky har en sociokulturell 
utgångspunkt och ser på människans utveckling som beroende av den kringliggande miljön. 
Som Lundsbye m.fl. (2006:62) ger uttryck för, finns det ett tomrum mellan det strukturella 
och det existentiella då ”Både samhället och individen är produkter av varandra” (a.a., 
2000:62). Därmed bör en dialektik eftersträvas mellan synen på individen som fri eller ofri 
(a.a., 2000:62). 
 Socialt stöd som teori kan ses som ett komplement till logoterapi och KASAM. Både 
Frankl och Antonovsky lägger vikt vid det stöd som nätverket kan ge individen. Teorier om 
socialt stöd konkretiserar detta ytterligare och ringar in en central aspekt i meningsskapande. 
Bland annat har flera studier påvisat att det sociala stödet är centralt för människans hälsa 
(Rydén & Stenström, 2000:11).  

 
4.1 Logoterapi 
Den motiverande kraften att söka efter mening, finns hos majoriteten av människor. Frankl ser 
på detta fenomen som något generellt istället för att fokusera på var individs specifika 
sökande efter meningsfullhet. Enligt logoterapin är det upp till varje människa att ta ansvar för 
sitt livs mening och därmed kunna förverkligas. Då mening är ett slags kall i människans liv 
bör individen utmanas för att medvetandegöras om sitt livs strävan (Frankl, 2006: 98ff, 107f). 
 Det finns tre vägar till att upptäcka mening. Den första är genom individens handlande, 
och den andra är att erfara något av värde exempelvis kärlek. Kärlek skapar samhörighet 
mellan två människor och därmed bekräftelse dem emellan. Att få sina resurser 
uppmärksammade av partnern kan bli ett led i att förverkliga sig själv. Den tredje vägen är 
lidandet, som betyder mer än något annat då individen försöker finna mening. Lidandet kan 
dock vändas till något positivt om människan kan tillskriva det svåra ett värde (a.a., 
2006:109ff, 132ff). 
  Frankls ”tragiska triad” innefattar lidande, skuld och död som alla är bitar av mänskligt 
varande. För att finna mening i de innefattande begreppen måste människan ha den 
skaparkraft som krävs för att omvända det negativa och göra det till något konstruktivt. Det 
gäller i alla livssituationer. Mening är att bli medveten om vad som kan göras av en särskild 
situation. Detta benämns som ”tragisk optimism” och är ett sätt att undgå att hamna i ett 
”existentiellt vakuum”. Detta begrepp syftar till individens upplevelse av livet som tomt och 
meningslöst (a.a., 2006:105, 131ff) 
 Medvetenheten om att livet har en mening är det mest gynnsamma sättet att överleva en 
svår livssituation. Individens förflutna i kombination med framtida mål utgör basen för dess 
psykiska hälsa. Det finns en spännvidd mellan människans uppsatta mål och förmågan att nå 
dessa. Detta kallas ”noodynamik” och syftar till människans möjligheter att sträva efter 
värdigt uppsatta mål (a.a., 2006:103f).  
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4.2 KASAM 
Antonovsky (2005: 9-22, 47) uttrycker att alla människor någon gång i livet möter större 
påfrestningar av exempelvis fysisk, psykisk och/eller social karaktär. Individer reagerar olika 
på livskriser beroende på deras motståndskraft, som är avhängig arv och miljö. Vidare 
undersökte han huruvida vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra, och menade att 
människor bäst lär sig att kontrollera livet genom att skapa en sammanhängande tillvaro. Hans 
arbetshypotes utformades från det han kallade ”generella motståndsresurser” (GMR). 
Begreppet syftar på de kringliggande faktorer som medverkar i hur en individs liv utformas. 
Exempel på några GMR är pengar, socialt stöd, jagstyrka och kulturell stabilitet, det vill säga 
allt som kan vara en kraft för att motverka eventuella stressorer. Utifrån detta utvecklades 
begreppet KASAM, som innebär känslan av sammanhang. Upprepade erfarenheter av olika 
GMR bygger upp KASAM, och dessa bidrar till att göra den yttre stress människan utsätts för 
begriplig; ju fler erfarenheter desto starkare KASAM. Detta är grunden i Antonovskys 
salutogena modell. 
 Känslan av sammanhang, eller KASAM, är en viktig komponent för att skapa 
kontinuitet och en bibehållen jämvikt i hälsan. KASAM är varken ett personlighetsdrag eller 
ett tillstånd utan ett förhållningssätt, och definieras som (a.a., 2005: 22, 42ff): 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1)  
de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 
de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang (a.a., 2005:46). 

 
I detta kan tre grundkomponenter utläsas; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (a.a., 
2005:19). 

Begriplighet är kopplat till hur de yttre och inre stimuli individen utsätts för upplevs, 
och huruvida den ses som ordnad, strukturerad och sammanhängande eller ostrukturerad, 
slumpmässig och oförklarlig. En hög känsla av begriplighet innefattar att se på kommande 
händelser med förhoppning om att de är förutsägbara och möjliga att förklara. Om framtiden 
kommer med överraskningar innebär begriplighet förmågan att göra det som sker fattbart 
(Antonovsky, 2005: 44f).  
  Hanterbarhet innefattar individens upplevelse av resurser i förhållande till de krav olika 
stimuli skapar. Dessa resurser kan bestå i något som individen själv har kontroll över eller 
andra runtomkring som denne känner tillit för, som en äkta make/maka, arbetskamrater, en 
högre makt eller en myndighetsperson. Hög hanterbarhet innefattar att inte sätta sig själv i en 
offerroll eller att se livet som en negativ kraft. Svåra skeenden inträffar, men individen kan 
resa sig ur en kris istället för att stanna kvar i den (a.a., 2005:45).   

Meningsfullhet är motivationskomponenten inom KASAM. Individer med stark 
KASAM fokuserar på områden i livet som för dem är meningsfulla, vilket leder till 
engagemang i dessa aktiviteter och gör dem viktiga, både i kunskaps- och känslomässig 
mening. Begreppet syftar till huruvida individen anser livet har ett känslomässigt innehåll värt 
att lägga kraft på, och då även de komplexa delarna vari krav ingår. Detta innebär att söka 
mening i det som sker och att ta sig igenom svåra skeenden med värdighet (a.a., 2005:45f). 

 
4.2.1 Sambandet mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
GMR innefattar alla tre komponenter i KASAM, vilket innebär att dessa begrepp står i nära 
relation till varandra. Hög begriplighet hänger samman med hög hanterbarhet. För att kunna 
hantera ett skeende krävs att individen har förförståelse för händelser, då det är svårt att 
hantera en oförutsägbar värld. Dock kan en hög grad av begriplighet kombinerad med en låg 
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grad av hanterbarhet leda till motstånd för förändringar. Därmed är känslan av meningsfullhet 
central. Om det finns en känsla av förståelse och engagemang för olika problem som inträffar 
kommer detta leda till en stark motivation att söka efter behjälpliga resurser. Detta kommer att 
pågå tills de verktyg som krävs för att lösa problemet hittas. Om denna motivation inte finns 
blir världen svår att begripa och sökandet efter resurser upphör. Därmed är meningsfullhet 
den drivande komponenten bland de tre. Utan denna består inte de andra två. Därefter 
kommer begriplighet, då denna krävs för att kunna uppleva känslan av hanterbarhet. Ändock 
fordras alla tre för att förstå KASAM i sin helhet och de är därmed bundna till varandra 
(Antonovsky, 2005:47ff). 
 
4.2.2 Komponenter inom KASAM  
Alla områden i livet behöver inte vara begripliga, hanterbara och meningsfulla. Det kan 
handla om exempelvis konst, politik eller andra aspekter av vardagen som inte är väsentliga 
för alla människor. Dock finns det fyra områden vars mening inte går att utestänga enligt 
Antonovsky. Dessa benämns som gränsbegreppet och omfattar de nära mellanmänskliga 
relationerna, den huvudsakliga sysselsättningen, de egna känslorna och existentiella frågor 
som till exempel tankar om eller möten med döden. Utestängs dessa går det inte att uppnå en 
stark KASAM. Det mest gynnsamma sättet att bevara en bild av världen som 
sammanhängande kan vara flexibilitet i synen på viktiga livsområden. Individen sätter själv 
upp gränser och ändrar uppfattning av vad som är viktigt under livets gång (Antonovsky, 
2005: 50ff.). 
 En stark KASAM kan förklaras via psykoanalytikern Heinz Kohut (1982, refererad i 
Antonovsky, 2005:53ff) som diskuterar känslan av själv och känslan av identitet. Självet 
skapar kontinuitet och ett primärt mål med livet, medan känslan av identitet skapar ett 
sökande efter sociala roller. Att ha ett starkt själv innebär förmågan att skapa en fast identitet 
som går att lämna vid höga påfrestningar och återkomma till då livet stabiliserats. Enligt 
Antonovsky är ett starkt själv och en fast identitet likställt med stark KASAM. Ett gott 
kulturellt sammanhang, samt god social struktur är främjande för identiteten. Att inte våga 
lämna sin identitet på grund av rädsla för ångest och förändringar är förenat med en låg 
KASAM. 

Antonovsky kombinerade GMR med något han kallar motståndsbrister och menar att 
det finns psykosociala ”generella motståndsresurser-motståndsbrister” (GMR-MB). Begreppet 
förklarar förhållandet mellan resurser och stressorer och är av vikt i diskussionen gällande 
styrkan i KASAM. Stressorer består av den automatiska respons individen ger på olika krav 
vilka de inte har förprogrammerad reaktion för. För att kunna utvinna något av GMR-MB bör 
de kopplas till tre stressorer som har en inbördes verkan. Den första är kroniska stressorer som 
är avgörande för KASAM. Individens livssituation speglas ur olika vinklar som till exempel 
tro, kultur, social roll, kollektiv tillhörighet och personlighet. Var dessa erfarenheter placeras i 
de grundkomponenter som utgör KASAM avgör också dess styrka. Den andra stressorn består 
i viktiga livshändelser som kan vara till exempel separation, en ny familjemedlem eller egna 
framgångar. Det viktiga i denna stressor är vad händelsen i sig genererar. Hur individen möter 
olika skeenden avgör också styrkan i KASAM. Tredje stressorn, återkommande 
förtretligheter/glädjeämnen, skapas ur den grundläggande livssituationen, som beror på endera 
kroniska resurser eller stressorer. Det bästa sättet att uppnå en hög KASAM är genom 
upprepade upplevelser av olika GMR (Antonovsky, 2005:57ff). 

Antonovsky (2005:129f) menar att trots att en individ har mönster av livserfarenheter 
som innefattar begriplighet och hanterbarhet kan det vara svårt att finna mening i en maktlös 
livssituation. Han ställer frågan huruvida människan har ansvar för sina erfarenheter eller inte 
och menar att en individ som inte har någon möjlighet att råda över de strukturer som finns 
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runtomkring blir till ett objekt. Därmed kan det vara svårt att acceptera och ta ansvar i en svår 
livssituation. 
 
4.3 Socialt stöd 
Det sociala stödet har en stark inverkan på människans psykiska och fysiska hälsotillstånd 
(Forsberg & Wallmark, 2002:49; Ryff, 2006:57; Rydén & Stenström 2000:111). Hur 
människor betraktar sitt sociala nätverk ser dock olika ut, då vi har skilda upplevelser av vad 
socialt stöd innebär (Rydén & Stenström, 2000:111f). 

Enligt Cobb (1976:300-311) rör det sociala stödet individens upplevelse av att vara 
omtyckt och omhändertagen, att vara värdefull och värdesatt av andra samt av att tillhöra ett 
nätverk som präglas av kommunikation och ömsesidig plikt. Tron på en eller flera av dessa 
aspekter underlättar människans möjlighet att tackla kriser och anpassa sig till nya 
förändringar i livet. Det sociala stödet i sig skapar inte någon dramatisk förändring, utan kan 
snarare ses som en viktig komponent i den terapeutiska processen. Detta förlopp innefattar 
människans återhämtningsprocess efter en livskris och innefattar stöd på tre plan: det 
emotionella, det självstärkande samt det rent sociala. Dess roll blir således beskyddande. 
 Rydén och Stenström (2000:111f) presenterar ett flertal forskares syn på begreppet 
socialt stöd som kan komplettera den bild som Cobb ger. Johnson och Sarason definierar 
begreppet som individens upplevelse av att det finns människor som stöttar och ställer up i 
ens liv. Caplan, som utgår från kristeori, betonar i stället vikten av ömsesidighet olika grupper 
emellan där målet med det sociala stödet är att stärka människans strategier för att hantera 
stressfyllda situationer. Slutligen framställer Walker det sociala stödet som en hjälp för 
individen att fasthålla dess identitet. Det ses vidare som en källa till information, tjänster, 
känslomässigt och materiellt stöd samt som en hjälp till att skapa nya kontakter.  
 Socialt stöd kan ses utifrån både en kvalitativ och kvantitativ synvinkel varvid den 
första är kopplad till upplevelsen av socialt stöd och den andra till det sociala nätverket 
(Rydén & Stenström, 2000:112). Enligt en studie gjord av Schaefer (1981, refererad i Rydén 
& Stenström, 2000:112) framkommer att det sociala stödet har större betydelse än nätverkets 
storlek. Det är nätverkets förmåga att erbjuda emotionellt stöd som avses vara av störst vikt.  
 
4.3.1 Socialt stöd och hälsa 
Sociala relationer spelar en viktig roll i människans liv och dess betydelse för mänsklig 
utveckling och anpassning betonas som central inom många teorier. De är en källa till lycka 
och hälsa, och motverkar stress och ängslan (Maguire, 1991:xvif; Ryff, 2006:57ff). En 
människa som är engagerad i ett socialt sammanhang är generellt sett gladare, friskare och 
lever längre än en individ som är socialt isolerad (Ryff, 2006:57f). Vare sig den är kortvarig 
eller kronisk, är ensamhet en stor riskfaktor för sjukdom och har visat sig kunna kopplas till 
sämre upplevd hälsa, lägre immunitet, ohälsosamt beteende samt depression. Detta omfattar 
både män och kvinnor (Rydén & Stenström, 2000:112ff; Ryff, 2006:64). Avsaknaden av ett 
bra socialt nätverk gör att viktiga behov såsom bekräftelse och kärlek försummas och detta 
kan leda till ett kroniskt stresstillstånd (Klefbeck & Ogden, 2003:81). 
 En fråga som kan ställas är om ohälsa leder till minskat socialt stöd eller om det är ett 
dåligt socialt stöd som leder till ohälsa. Enligt House (refererad i Rydén & Stenström, 
2000:119) tyder majoriteten av forskningsresultat på att det är människans sociala stöd som 
påverkar dennes hälsa och inte tvärtom. Huruvida det sociala stödet har en direkt eller indirekt 
verkan på hälsan sammanfattar Rydén och Stenström (2000:120) med att citera Cobbs: det är 
inte ”worth worrying about the distinction”. 

Flera studier har visat resultat på att god självkänsla går hand i hand med socialt stöd. 
Vetskapen om att det finns människor villiga att ”ställa upp” höjer självkänslan, skapar 
trygghet och en upplevelse av att vara accepterad och uppskattad. Det sociala stödet behöver 
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dock inte alltid vara av godo. Då förväntningarna från den som mottar stödet inte 
överensstämmer med sändarens avsikter kan situationen bli problematisk. Det kan handla om 
svårigheter att vedergälla en människas goda handling vilket kan mynna ut i en låg 
självkänsla hos den som mottar stöd. Det kan även innebära överbeskydd från det sociala 
nätverket (Rydén & Stenström, 2000:121) . 

Många forskare ser upplevelsen av socialt stöd som ett personlighetsdrag. Förmågan att 
kunna be om hjälp i en svår situation är därmed en viktig del i att kunna hantera sitt liv. Hur 
socialt stöd, hälsa och personlighet samverkar kräver dock mer forskning (a.a., 2000:114ff). 

4.4 Studiens analysredskap 
Utifrån studiens teoretiska ram har centrala begrepp valts ut och sammankopplats för att skapa 
en grund inför den kommande analysen.  
 För att individen ska kunna uppnå god hälsa krävs upplevelsen av att det finns ett 
stöttande och omhändertagande nätverk (Cobb, 1976:310f) varvid ömsesidiga relationer är 
viktiga för fasthållandet av identiteten. Därmed föregår det sociala nätverkets kvalité dess 
kvantitet (Rydén & Stenström, 2000:111f).  Det stöd de nära relationerna kan ge är en GMR 
som är en del i uppbyggandet av KASAM. Tillsammans med andra faktorer kan dessa GMR 
leda till en ökad motståndskraft. Då individen har en känsla av att världen är begriplig kan 
hanterbarhet uppnås vilken innefattar bland annat upplevelsen av att resurser finns att hämta i 
det sociala nätverket. Det värde som relationerna tillskrivs påverkar även upplevelsen av 
mening (Antonovsky, 2005:16ff, 45). 
 I en svår livssituation kan individen återhämta sig genom den den terapeutiska 
processen som innefattar tre former av socialt stöd emotionellt, självstärkande och det stöd 
som kan ges från nätverket (Cobb, 1976:300ff). Utan socialt stöd kan kärlek och bekräftelse 
försummas vilket skapar minskade förutsättningar för upplevelsen av välmående (Klefbeck & 
Ogden, 2003:81). Därmed kan ses att den terapeutiska processen är ett viktigt komplement till 
KASAM och logoterapin som tillsammans med andra faktorer eller GMR kan vara en väg till 
en ökad känsla av meningsfullhet.  
 Även om människor finner mening på olika sätt (Antonovsky, 2005:50ff; Frankl 
2006:98) finns det fyra områden som inte går att utestänga: egna känslor, en huvudsaklig 
sysselsättning, nära mellanmänskliga relationer och existentiella frågor. Dessa krävs för att 
uppnå en hög KASAM (Antonovsky, 2005:55ff). Förutom närvaron av de uppräknade 
livsområdena krävs också att de fylls av innehåll och mening. Ett sätt att finna värde inom 
dem kan vara att medvetandegöras om sitt livs mening via det egna agerandet, kärleken 
och/eller lidandet (Frankl, 2006:109ff).  
 Antonovsky (2005:147) menar att förmågan att skapa KASAM avklingar då individen 
kommit upp i medelåldern. Därmed finns en motsättning kring människans möjlighet till 
mening efter en viss ålder. I denna studie poängteras att människor oberoende av livssituation 
kan bli medvetna om sitt livs mening efter medelåldern även om det kan vara komplext för 
individer som har få goda erfarenheter.   
 Världen kan ses som begriplig och hanterbar utan att känslan av mening infinner sig 
vilket kan skapa en känsla av uppgivenhet om individen står helt maktlös inför sin situation 
(Antonovsky, 2005:129f), det vill säga personen har en avsaknad av tragisk optimism (Frankl, 
2006:131ff). Dock kan människan se på det svåra som en utmaning och finna mening istället 
för att ta på sig en offerroll (Antonovsky, 2005:45f), detta är ett sätt att kunna gå igenom 
lidande som är en av tre komponenter i den ”tragiska triaden” (Frankl, 2006:131ff). 
 Sammanfattningsvis är medvetenheten om eller känslan av sammanhang det bästa sättet 
att överleva en svår livssituation (Antonovsky, 2005:9ff; Frankl, 2006:103). Denna känsla 
skapar en vilja hos individen att söka efter resurser (Antonovsky, 2005:47ff). Centralt för 
meningsskapande är känslan av sammanhang varav begriplighet och hanterbarhet är viktiga, 
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men meningsfullhet mest centralt (a.a., 2005:44ff). Genom individens handlande, upplevda 
värden och lidande kan mening medvetandegöras hos individen (Frankl, 2006:109ff). Socialt 
stöd har i detta en viktig roll.  
 
 

5. Resultat och analys 
I respondenternas berättelser framgår att det finns faktorer i deras liv som under den gömda 
tiden varit viktigare än andra. Då denna period sett olika ut på flera plan går det att urskilja 
likheter mellan svaren, men också skillnader. För att belysa detta kommer de aspekter som 
framkommit i intervjuerna att presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa 
kommer att kopplas till studiens teoretiska ram och styrkas med delar ur inledningen samt det 
aktuella kunskapsläget. Till att börja med ges en kort presentation av respondenterna som 
kommer att kallas för Julijanna, Gabriel och Mohammad. Namnen har ingen koppling till 
intervjupersonernas bakgrund. 
 
5.1 Presentation av respondenterna 
Presentationen av respondenterna ges för att skapa en översikt och bättre förståelse för den 
kommande analysen. Inledningsvis är det av vikt att nämna att samtliga fått uppehållstillstånd 
i samband med lag om ändring i utlänningslagen (Lag 2005:716 i SFS 2005:763)1. Detta 
innebar att individer som tidigare fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fick rätten att åter 
pröva sitt ärende. I samband med detta prövades omkring 31 000 ärenden varav cirka 17 000 
uppehållstillstånd medgavs (Migrationsverket, 2007).  
 
5.1.1 Julijanna 
Det är idag sju år sedan Julijanna anlände till Sverige, höggravid och med hopp om att få 
uppehållstillstånd. Skälet till flykten var att det i hemlandet fanns en uttalad fara för både 
Julijanna och hennes barns liv. Därmed kom flera ansökningar om uppehållstillstånd att göras 
vilka alla genererade avslag, varpå Julijanna inte fann någon annan utväg än att gömma sig 
och sina barn. Beslutet togs i samråd med en kyrka hon kommit i kontakt med samt en svensk 
familj som missionerat i hemlandet. Julijanna betonar att det var främst hennes val att gå 
under jorden och att det är hon som bestämmer sin livsväg. Med den gömda tiden följde fem 
år av ovisshet och väntan, men slutligen sökte familjen uppehållstillstånd på nytt vilket ledde 
till ett positivt beslut grundat på skäl om amnesti. Idag bor Julijanna tillsammans med sina 
barn och läser svenska för invandrare samt har praktik. Barnen går i förskola och skola.  
  
5.1.2 Gabriel 
Av politiska skäl flydde Gabriel till Sverige i början på 90-talet, men fick då ett 
avvisningsbeslut och återvände igen till hemlandet. Där levde han ytterligare några år 
tillsammans med sina föräldrar tills situationen blev sådan att han några år senare valde att 
åter fly till Sverige för att söka uppehållstillstånd. Även denna gång fick han avslag och 
beslutade då att gömma sig i samråd med vänner från hemlandet som redan fått ett beviljat 
uppehållstillstånd i Sverige. Det visade sig bli en lång och utdragen väntan på över fem år. 
Idag lever Gabriel tillsammans med en vän och läser svenska för invandrare. I framtiden 
hoppas han på att kunna ta svensk körkort så att han kan arbeta som buss- eller taxichaufför. 
  

                                                 
1 Den tillfälliga lagen var avsedd att gälla från den 15 november 2005 till den 31 mars 2006 då den nya 
utlänningslagen skulle träda i kraft. Främst riktade sig denna lag till barnfamiljer som länge vistats i Sverige 
(Migrationsverket, 2007).  
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5.1.3 Mohammad 
Innan Mohammad tog beslutet att fly till Sverige hade han i hemlandet en utmanande 
situation på flera vis. Dels på grund av en genomgången skilsmässa, men också då hans 
föräldrar avlidit. Det var dock främst politiska och religiösa skäl som gjorde att han flydde till 
Sverige med önskan om att få uppehållstillstånd. Då ansökan ledde till avslag beslöt 
Mohammad att gömma sig, något han i princip bestämde själv. Dock menade hans advokat att 
detta var den bästa vägen att gå för att kunna säkerställa ett framtida medborgarskap. Detta 
visade sig stämma och efter fyra år som gömd fick Mohammad permanent uppehållstillstånd. 
Han lever tillsammans med sin fru Maria, hennes barn från ett tidigare äktenskap och deras 
gemensamma dotter. Mohammad arbetar på två olika arbetsplatser och lär sig svenska på 
egen hand. Kvar i hemlandet har han en son som är i tonåren. 
  
5.2 Meningsskapande faktorer 
Nedan presenteras de faktorer som visat sig ha betydelse under respondenternas liv som 
gömda.  
 
5.2.1 Praktiska omständigheter 
I samband med ett avvisningsbeslut tas det stöd staten kan erbjuda bort. Detta innebär att det 
finns många praktiska detaljer som måste fungera om en människa väljer att gömma sig 
(Angel & Hjern, 2004:17, Löwén, 2006:20). För en flykting är en av de vanligaste källorna till 
stress att inte ha pengar till boende, mat och kläder (Miller m.fl., 2002:350). Dessa generella 
motståndsresurser (GMR) är viktiga för att en människa ska kunna hantera en påfrestande 
livssituation då de är en del i uppbyggandet av en sammanhängande tillvaro (Antonovsky, 
2005:16ff). I respondenternas berättelser framgår att de alla haft ”tak över huvudet” under 
tiden som gömda. Julijanna och Mohammad har båda bott hos okända människor och har 
upplevt svårigheter då de flyttat ofta. Gabriel har levt med sina vänner och har enbart behövt 
byta boende två gånger. Detta uttrycker han stor tacksamhet över. 
 

Som en kompis han gömma flykting. Det var mycket snäll hjälp av honom. Han jättemycket snäll 
människa, så han hjälpte, jag bodde hans hemma. (Gabriel) 

 
Även Mohammad uttrycker en tacksamhet över sina boendemöjligheter, trots att de inneburit 
svåra levnadsförhållanden. Han menar att ”det är bra för mig, därför jag hade ingenting, 
ingen”. Utöver att bland annat ha levt på sina arbetsplatser samt i en lagerlokal, beskriver han 
boendet hos en överläkare som förbjöd honom att använda värme och i stället hänvisade 
honom till att använda sig av ”många filtar”. Genom ett av sina svartjobb träffade Mohammad 
sin nuvarande fru vilket ledde till att hans boendesituation förändrades. Kärleken dem emellan 
mynnade ut i att han flyttade in i hennes lägenhet, något som verkade leda till en ökad 
upplevelse av trygghet. Med ett leende beskriver Mohammad hur han tillsammans med Maria 
handlade möbler på second-hand som ett första steg att bygga upp något tillsammans. 
Antonovsky (2005:44ff) menar att ett led i att lättare kunna hantera och möta påfrestningar är 
att uppleva yttre faktorer som ordnade och resursgivande. 
 Julijanna var under tiden som gömd tvungen att flytta i princip var tredje vecka. Detta 
visar på en problematisk bild, inte minst på grund av att hon och barnen bodde på skilda 
platser. Endast under några veckor fick de bo tillsammans. Detta var en svår tid då de blev 
placerade ute på landet varpå grannar och andra personer i omgivningen många gånger 
började ställa frågor kring deras situation. Rädslan att bli ”upptäckt” var stor både från 
Julijannas och ”gömmarnas” sida. 
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Ibland var jag rädd. Du kan inte stanna i många månader, det är två veckor här, tre veckor här […] 
familjerna från kyrkan var lite rädd, vad ska vi göra, kanske kommer polis och hämtar henne. 
(Julijanna) 
 

 En annan viktig GMR är pengar. Den ekonomiska situationen har varit svår för alla 
respondenter, även om de beskriver sig ha haft nog med pengar för att överleva. Källan till det 
ekonomiska stödet skiljer sig åt. I Julijannas fall är det aktiva familjer inom kyrkan som 
bidragit med pengar till praktiska förnödenheter såsom advokat, kläder boende och mat. 
Gabriel har i stället fått pengar skickade till honom genom vänner utomlands och Mohammad 
har arbetat illegalt för att överleva. En GMR i form av socialt stöd kan bidra med praktisk 
hjälp i form av olika materiella resurser (Antonovsky, 2005:16ff; Rydén & Stenström, 
2000:11f). Julijanna och Gabriel har direkt använt sitt kontaktnät, medan Mohammad 
inhämtat resurser genom människor som utnyttjat honom. Upprepade gånger har han fått 
erfara att arbetsgivare använt honom som underbetald och obetald arbetskraft trots löften om 
ersättning. Paradoxalt nog har de därmed hjälpt honom även om det varit för egen vinning, då 
de trots allt erbjudit en sysselsättning och i vissa fall en mindre summa pengar. 
 Både Gabriel och Mohammad har genom praktisk handling försökt finna mening i 
vardagen. För Julijanna har detta varit en större utmaning. Hon uttrycker att hon ständigt 
oroade sig för framtiden och därmed hade svårt att göra något konstruktivt under dagarna. 
Frankl (2006:131ff) framhäver att mening kan skapas om medvetenheten om hur en svår 
livssituation kan hanteras kreativt finns. Om synen på det rådande sammanhanget innefattar 
en känsla av förståelse kan detta leda till motivation att finna resurser i förhållande till 
situationen (Antonovsky, 2005:47ff). Gabriel och Mohammad har för att få dagarna att gå 
hittat strategier för att inte tänka för mycket på sin svåra situation. Gabriel har promenerat och 
även spenderat tid på biblioteket, medan Mohammad jobbat från morgon till sen kväll. Att 
sysselsätta sig med något menar båda är ett sätt att glömma bekymmer. 
 

Ja, det är svårt, då det är alltid mörkt, så gå till biblioteket, läsa lite tidning och lite promenad, och 
lite glömde egna problem […] det är inte så lätt, så om du gömma dig flykting, jättemycket stark, 
själva vara positiv. (Gabriel) 
 

Vidare ägnade Gabriel mycket tid åt hushållssysslor, vilket var ett sätt att både aktivera sig 
samt återgälda hans vänners gästvänlighet. Det Gabriel här ger uttryck för, kan med grund i 
Rydén och Stenström (2001:121) visa på ett sätt att undvika skuldkänslor i förhållande till det 
stöd som ges. Gengäldandet kan vara en lösning för hans eget välmående. 
 Alla respondenter upplevde en rädsla för polisen vilket begränsade deras liv. Julijanna 
isolerade sig nästan totalt på grund av detta och vågade knappt ringa till närstående ifall 
telefonen skulle vara avlyssnad. Gabriel och Mohammad kunde uppleva stor rädsla då de såg 
en polisbil, men detta utgjorde inget hinder för att gå ut eller använda telefon. 
 

Jo det är svårt om polisbilen kommer, du tänker dom kanske fråga dig har du id-kort, har du pass, 
då jag livrädd kan vara […] ja om såg polisbil, det bara gå bara, ingenting mera. (Gabriel)  
 
Sen en gång var det min födelsedag, vi träffas i kyrkan och äta lite tårta, träffa alla gömda […] och 
sen bara mina barn ute och leka och sen springer till hem […] berättar är polis på andra sidan […] 
och sen bara vi springa, jätterädd. (Julijanna) 

 
Respondenternas bild av polis och myndigheter är i regel negativ, i synnerhet 
Migrationsverket som har makten att avvisa dem. Den gemensamma upplevelsen är att de inte 
blivit lyssnade till eller förstådda. Utifrån Antonovskys (2005:45) resonemang skulle detta 
kunna leda till minskad hanterbarhet, då uppfattningen att myndigheter kan bistå med resurser 
underlättar förmågan att möta ett svårt skeende. Ytterligare en myndighet som kritiseras är 
arbetsförmedlingen. Enligt Mohammad utlyses många tjänster på deras platsbank för ”syns 
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skull”, för att sedan upptas av personer som arbetar illegalt. Detta upplever han som ett 
problem som inte görs någonting åt.      
 Då det gäller sjukvård pekar respondenterna på en stor problematik. Då de inte haft 
tillgång till olika vårdinstanser, har de varit tvungna att finna hjälp utanför systemet. För 
Julijanna har detta stöd kommit från kyrkan som ordnat med vård genom dess medlemmar.     
 

Till exempel en gång min lilla barn har en stor infektion här i halsen, det går inte vårdcentral, det 
går inte skriva recept. En person kommer i hemma, skriva recept, till exempel en annan namn och 
sen hämta medicin apotek. (Julijanna) 

  
Mohammad har själv ordnat vård genom personer från hans hemland och har betalat för 
tjänsterna de utfört. Vissa fysiska åkommor har han dock inte fått hjälp med förrän idag.  
 De praktiska omständigheter som majoriteten av människor upplever som basala blir de 
som i första hand måste fungera då en människa gömmer sig. Dessa GMR är skyddsfaktorer 
och underlättar människans syn på världen som begriplig. Om individen kan se på den egna 
livssituationen som strukturerad samt finna mening i en oviss framtid, kan tillvaron upplevas 
som mer sammanhängande. Detta kan leda till upplevelsen av att det finns resurser 
runtomkring i form av både inre styrka samt genom andra människor i form av socialt stöd 
(Antonovsky, 2005:26ff, 44f). När svåra praktiska omständigheter tillskrivs mening kan de bli 
lättare att möta (Frankl, 2006:132ff). Mohammad träffade till exempel sin fru då han 
utnyttjades som svart arbetskraft, vilket ledde till att han kunde se mer ljus i sin situation och 
på så vis hantera den bättre.  
 
5.2.2 Socialt nätverk 
För att föra analysen vidare kan ett perspektiv på individens sociala nätverk samt dennes 
livsåskådning anläggas. Dessa delar har visat sig vara viktiga för respondenterna, och har 
även påvisats som centrala för känslan av hanterbarhet och därmed också upplevelsen av 
meningsfullhet. 
 Genomgående är att alla tre respondenter under en viss period haft någon/några nära 
relationer kring sig. Dessa har dock sett väldigt olika ut och betydelsen av dem har varierat för 
respondenterna. Enligt Schaefer (1981, refererad i Rydén & Stenström, 2000:112) har 
nätverkets kvalité större betydelse än dess storlek. Upplevelsen av att vara omtyckt och 
värdesatt av andra med möjlighet till ömsesidig kommunikation är viktig för att underlätta 
förmågan att hantera kriser och förändringar i livet (Cobb, 1976:300-311). Gabriel är den som 
främst ger uttryck för erfarenheten av sådana relationer. Hans vänner har under tiden som 
gömd varit en källa till bekräftelse och stöd. 
 

 Dom som kompisar, dom hjälpte, dom känner det, dom är […] god till mig. Dom säger du 
behöver inte vara oroliga vi är din bror. Vi kan hjälpa dig hur mycket du vill. (Gabriel) 

  
Gabriel uttrycker att vännerna bidragit till en ljusare framtid under en period av mörker. En 
viktig aspekt verkar för honom vara att dessa personer kommer från samma land.  
 

Människor som är främmande dom kan inte hjälpa, dom säger nej, vi känner inte dig. Så våra 
hemlandsmänniskor dom kan hjälpa, dom har samma känslor. (Gabriel) 
 

Angel och Hjern (2004:130) visar att då språk och kultur inte är en barriär finns det ett större 
utrymme för förståelse och ömsesidighet. Genom att ingå i ett sammanhang som består av 
människor med samma etniska bakgrund, skapas en möjlighet för individen att dela de 
känslor som infinner sig under tiden av exil (Miller m.fl., 2002:345f). Därmed kan tidigare 
sociala roller upprätthållas och på så vis kan mening skapas.  
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Då de nära relationerna i Gabriels fall innefattas av vänner, består de för de två övriga 
respondenterna av familj. Studier har påvisat att en av de mest avgörande delarna i en 
människas liv är det stöd som familjen kan ge (Rydén & Stenström, 2000:114ff; Forsberg & 
Wallmark, 2002:49; Miller m.fl., 2002:347f). Mohammad visar på detta ur dubbel 
bemärkelse; dels genom den betydelse han tillskriver sin fru och dotter och dels genom 
kyrkan som han kallar en ”stor familj”. Sökandet efter mening är enligt Frankl (2006:98, 
109ff) en motiverande kraft i livet, och denna upptäckandeprocess kan ske genom handlande, 
kärlek och lidande. I Mohammads första möte med Maria utkristalliseras en sådan mening i 
Mohammads liv. Han beskriver händelsen som ”början på det nya livet”. Kärleken till Maria 
som utvecklades genom hans aktiva handlande, ledde till en väg ut ur lidandet. Denna nya 
mening ger sig bland annat uttryck i förändrade mål med arbetet. Jobbet blev inte enbart ett 
mål för att hålla sig aktiv utan också ett sätt att skapa ett nytt liv med familjen genom 
inkomsterna. Frankl (2006:105, 131ff) påvisar att delarna i tragiska triaden, däribland lidande, 
kan hanteras om det svåra tillskrivs mening. Detta är ett sätt att komma vidare i livet och 
undvika att hamna i ett existentiellt vakuum som innefattar synen på livet som meningslöst. 

Julijanna finner de närmsta relationer i sina barn. De utgör skälet till att hon kämpar 
vidare under tiden som gömd.  

 
Ibland jag tänker nej jag måste, jag och mina barn här, och dom är rädd och jag vill inte tillbaka 
(hemlandets namn), nej jag måste, jag måste. (Julijanna) 
 

Julijanna uttrycker att hon var tvungen att kämpa för sina barns skull och menar att det inte 
fanns något annat alternativ. Både för Mohammad och Julijanna skapas en grundläggande 
mening med livet genom barnen. Enligt Miller m.fl. (2002:347f) innebär flykten 
kvarlämnandet av primära livsprojekt, och då andra meningsfulla mål saknas kan barnens roll 
bli central för hanterandet av den nya situationen.   

Julijanna och Mohammad har, utöver de nära sociala kontakterna, också omringats av 
ett större nätverk, något som saknats i Gabriels fall. Ur det sociala stödet kan känslomässigt 
och materiellt stöd skapas, men också nya kontakter (Rydén & Stenström, 2000:111f). I 
Julijannas och Mohammads fall har det sociala nätverket bidragit till någon/några av dessa 
aspekter. Gemensamt är att det större kontaktnätet främst stått för den praktiska hjälpen 
snarare än det känslomässiga. Det är genom kyrkan som de flesta av Julijannas praktiska 
behov tillgodosetts (se avsnitt 5.2.1 Praktiska omständigheter). Kontakter har därigenom 
förmedlats till betydelsefulla personer inom bland annat sjuk- och hälsovården, samt även till 
personer hos vilka hon har kunnat bo under tiden som gömd.  

 
Jag kan inte bestämma tid till vårdcentral, till kris i trauma, kan inte […] en familj, en kvinna 
jobba i till exempel kris i trauma och jobba vårdcentral och jobba i tandläkare. Dom kommer 
privat […] det är inte registrerat. (Julijanna) 
 

Julijanna blev förvånad då hon efter att ha fått uppehållstillstånd insett hur många som 
verkligen varit med och bidragit ekonomiskt från församlingen. För Mohammad har det stora 
sociala nätverket inneburit ett blandat stöd. Arbetsgivarna/arbetskontakterna har varit en 
praktisk hjälp avseende nya arbets- samt boendemöjligheter. Detta stöd har dock samtidigt 
varit nedbrytande på ett emotionellt plan då arbetsgivarna upprepande gånger utnyttjat 
honom. Gabriel, som helt saknat ett större socialt kontaktnät, har fått både emotionellt samt 
praktiskt stöd från sina nära vänner.  
 
5.2.3 Livsåskådning 
Hur en individ ser på sin livssituation beror både på tidigare erfarenheter samt tilltron på 
framtiden (Antonovsky, 2005:9, 15ff; Frankl, 2006:103f; Miller m.fl., 2002:343). För en 
flykting är det inte endast detta som spelar in då livssituationen i sig är en källa till stress. Då 
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flyktingen inte planerar sitt beslut att lämna hemlandet, kan stressorer som ökar graden av 
depression eller oro följa. Svåra upplevelser av krig eller politisk förföljelse kan i samband 
med detta förstärkas (Miller m.fl., 2002:342, 347). Det är denna verklighet respondenterna 
lever i och detta förstärks ytterligare i och med deras situation som gömda. Genomgående 
beskrivs tiden som en mycket svår period. Samtidigt visar alla respondenterna på någon form 
av positiv framtidstro.  
 

Den här tiden jag letade efter liv, du vet, jag tänkte på en nyckel man öppnar hos en dörr. 
(Mohammad) 
 
Positivt tänka, tänka på positivt bara. Om du tänka negativt då är du sämre, sämre, sämre, men det 
är inte lätt. Inte lätt. (Gabriel) 
 
Ja, jag tänkte hela tiden positivt, inte negativt därför att jag kunde stå på mina benen. Man ska 
tänka som negativ man blir dåre, eller dålig jag vet inte...[skrattar] (Mohammad) 
 
Det jättejobbig komma hit till Sverige [...] och jättefarligt jag kommer tillbaka till hemlandet. Du 
måste kämpa här i Sverige, och mina barn här i Sverige också. (Julijanna)  

 
Något som inspirerade respondenterna till positivt tänkande var tron på en högre makt. Denna 
aspekt i livet har varit viktig för att skapa en framtidstro och ett sammanhang i tillvaron. 
Antonovsky (2005:44ff) menar att ett känslomässigt engagemang av denna form kan leda till 
motivation att ta sig igenom svårigheter med värdigheten i behåll. Om tillvaron upplevs som 
möjlig att förklara blir den också lättare att begripa och hantera. Alla respondenter upplevde 
närvaron av en gud som lyssnade till dem och som skulle ta dem ur deras svåra situation.  
 

Varje dag jag sa något till Gud, hjälp mig, hjälp mig nu, jag orkar inte mera, hjälp mig [...] jag 
kände att Gud ska hjälpa mig iallafall. (Gabriel)  
Jag har fått hjälp från Gud, Maria och min dotter är som ängel från Gud [...] hela tiden jag pratade 
med min Gud, sen han har svarat till mig, jag lovar. (Gabriel)  
 

 Både Gabriel och Mohammad hade visioner om och tankar kring vad framtiden kunde 
innebära. Gabriel, exempelvis, beskriver en längtan efter att ta svenskt körkort för att kunna 
bli buss-/taxichaufför. Både han och Mohammad menar att ett negativt tänkande kan vara 
nedbrytande. Mohammad väljer att se situationer han blivit uttnyttjad i med viss ironi och 
skrattar ofta åt de absurda upplevelser han varit med om. Enligt Antonovsky (2005:45) är det 
bästa sättet att komma igenom en svår period att använda tiden på ett kreativt sätt. Detta ger 
sig uttryck i bland annat Gabriels och Mohammads praktiska handlingar (se 5.2.1 Praktiska 
omständigheter), men också i deras sätt att tänka. Julijanna verkar ha svårare att se glimtarna 
av hopp. Hon berättar dock att hon trodde på att ett positivt beslut från Migrationsverket 
skulle komma. Frankl (2006:103f) menar att förmågan att kunna ställa upp värdiga mål, så 
kallad noodynamik, är sammanbundet med god psykisk hälsa.  
 Alla respondenterna visar på en målmedvetenhet och viljestyrka gällande beslutet att 
stanna i Sverige. Genomgående är att de ser på sig själva som starka individer med resurser 
som hjälpt dem under den gömda tiden. 

Allt är möjligt när man har viljan och kraften [...] att genomföra något. (Julijanna, författarnas 
översättning)  
 
Då en man sa jag vänta i sju år, jag tänkte han är stark, jag vill också starkare, det jag tänka så. 
(Gabriel) 
 
Jag har varit ingenting som dåliga människa, du vet man kan inte byta själv, världen blir så till 
mig. (Mohammad) 
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 Oavsett hur tiden som gömd varit har alla respondenter på något sätt återfunnit sin 
identitet i det nya sammanhanget. Det framgår bland annat av citaten ovan att alla någonstans 
i bakgrunden haft sitt fasta jag närvarande under tiden som gömda. Då tiden i exil ofta innebär 
en avsaknad av sociala roller och sammanhang så kan detta innebära en förlust av mening och 
självkänsla (Miller m.fl., 2002:349). Detta behöver dock inte innebära en total 
identitetsförlust. Att ha en fast identitet innebär bland annat förmågan att delvis lämna denna 
under svåra omständigheter. Då livet stabiliserats kan identiteten gå att finna igen, förmågan 
till detta kan sammankopplas med en stark KASAM (Antonovsky, 2005:53ff).  
 Det är även tydligt att en inre styrka ligger i respondenternas personlighetsdrag. 
Julijanna visar att hon är en envis och självständig kvinna som vill ha kontroll över sin 
situation. Denna känsla är en av de resurser som enligt Antonovsky (2005:45) kan leda till 
hanterbarhet. Ett flertal gånger uttrycker Julijanna att det är hon och ingen annan som 
bestämmer hur hon ska agera. 
 

jag tänker […] inte en annan person bestämmer […] det bestämmer jag själv […] Sen annan 
person […] fråga mig, kanske det bättre jag gift […] en man hjälpa mig, jag vill inte, nej, jag vill 
själv kämpa, mina barn och jag. (Julijanna)  

 
 Gabriel ser på sig själv som en stark individ och menar att ”livet är konstigt ibland”. 
Han visar på beslutsamhet genom att två gånger ha lämnat sitt hemland för att fly till Sverige. 
Mohammad, i sin tur, har varit driftig och initiativrik under hela tiden som gömd, något som 
fortfarande verkar vara utmärkande drag i hans personlighet. Han lär sig svenska på egen 
hand, köper en korvvagn för att försörja sig, tar kontakt med Maria samt letar upp en 
församling via gula sidorna. 
 

Sen jag har sagt kan jag få din telefonnummer [skrattar], hon sa okej […] jag åkte till lager, jag 
ringde till henne, jag är ensam, jag letar efter en tjej, vill du vara med mig? (Mohammad) 
 
Vi har hittat från Eniro, den här boken, gula sidor. Vi har hittat en svensk kyrka […] jag ringde en 
kvinna, hon har hjälpt till oss. (Mohammad)   

 
Både Gabriels och Mohammads inställning visar på en inre styrka som varit dem till hjälp. 
Jagstyrkan är enligt Antonovsky (2005:16f) ett sätt att begripa stressande händelser. 
 Ett gemensamt drag för respondenterna är att de har en vilja att hjälpa andra som är i 
samma situation som de själva varit i. De uttrycker att livet som gömd kräver stöd från 
människor runtomkring.  Mohammad menar att då situationen är så pass påfrestande kan det i 
vissa fall vara bättre att återvända till hemlandet. 
 

Jag tycker dom åka tillbaka till hemlandet. För jag hade chans, jag hittade Maria, kanske en 
procent, en av miljon blir som mig […] jag tror att åka tillbaka bättre. (Mohammad) 
 

 Sammanfattningsvis går att utläsa den kraft religiös övertygelse haft i kombination med 
en stark personlighet. Vilket som föregår vad är i sammanhanget oviktigt då dessa resurser 
tillsammans är en källa till att lättare kunna skapa mening och hanterbarhet i sin situation.  
 
5.3 Genomgående mönster 
Studiens syfte är att utläsa vad som kan ha skapat mening i respondenternas liv som gömda. 
Enligt Antonovsky (2005:50f) finns det fyra livsområden som är nödvändiga för att skapa 
KASAM. Dessa utgör gränsbegreppet och innefattar närvaron av nära mellanmänskliga 
relationer, existentiella frågor, utrymme för egna känslor samt en huvudsaklig sysselsättning. 
För att visa huruvida respondenternas haft ett innehåll inom dessa områden kommer 
gränsbegreppet att sammankopplas med respondenternas upplevelser i nedanstående tabell.   
 



  24  

 Julijanna Gabriel Mohammad 

De närmsta 
mellanmänskliga 
relationerna 

Delvis barnen Vänner Fru 

Existentiella 
frågor 

Tron på en gud Tron på en gud Tron på en gud 

Utrymme för 
egna känslor 

Bristande Delades med 
vänner 

Fru, kyrka 

Huvudsaklig 
sysselsättning 

Att vara förälder Hushållssysslor Arbete 

 
Tabell 1: Närvaron av gränsbegreppet under den gömda tiden 
 
Det framgår i tabellen att Julijanna har brister inom två av de fyra områden som Antonovsky 
menar måste uppfyllas för att kunna uppnå en meningsfull tillvaro. För Gabriel och 
Mohammad finns det innehåll inom alla dessa kategorier. En hög KASAM kräver dock att 
dessa områden även tillskrivs mening (Antonovsky, 2005:51). Följande resonemang kommer 
därmed att utvecklas vidare och sedan illustreras i ytterligare en tabell.  
 Den terapeutiska processen, som innefattar socialt, emotionellt samt självstärkande stöd, 
kan vara ett skydd under en svår livssituation. För att kunna komma igenom en sådan period 
måste även mening gå att finna (Frankl, 2006:132ff). Därmed kan den terapeutiska processen 
ses utifrån gränsbegreppets fyra områden, detta för att placera respondenternas möjlighet till 
mening i ett teoretiskt sammanhang och därmed utläsa viktiga mönster i deras berättelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Närvaron av gränsbegreppet i förhållande till den terapeutiska processen  
 
I tabell 1 framgick att Julijanna hade brister i två av gränsbegreppets områden: nära 
mellanmänskliga relationer och utrymme för egna känslor. Tabellen ovan visar att dessa 
brister främst utgör en avsaknad av emotionellt och delvis självstärkande stöd, två viktiga 
delar inom den terapeutiska processen. Det utmärkande i Julijannas fall är närvaron av socialt 

Gränsbegreppet Terapeutiska 
processen 

Julijanna Gabriel  Mohammad 

Socialt stöd Barnen Vänner Fru 

Emotionellt 
stöd 

Bristande Vänner Fru 

De närmsta 
mellanmänskliga 
relationerna 

Självstärkande 
stöd 

Bristande Vänner Fru 

Existentiella 
frågor 

Självstärkande 
stöd 

Tron på en 
gud 

Tron på en gud Tron på en 
gud 

Utrymme för egna 
känslor 

Självstärkande 
stöd 

Bristande Vänner Fru 

Huvudsaklig 
sysselsättning 

Självstärkande 
stöd 

Vara förälder Hushållssysslor Arbetet 
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stöd genom barnen och det självstärkande stödet i form av en gudstro. Detta innebär att det i 
hennes liv har funnits både stressorer och resurser. Förhållandet mellan generella 
motståndsresurser – motståndsbrister (GMR-MB) kan belysas utifrån kroniska stressorer, 
viktiga livshändelser och återkommande glädjeämnen/förtretligheter. Upplevelsen av 
förhållandet mellan resurserna och stressorerna är beroende av hur individen ser på 
föregående områden som begripliga, hanterbara och meningsfulla (Antonovsky, 2005:57ff).  
Julijanna har varit utsatt för kroniska stressorer under flera års tid som inneburit en förlust av 
sociala roller och en kulturell tillhörighet. Flyktingskapet och den gömda situationen är 
avgörande i detta då de innebär återkommande förtretligheter såsom oro och rädsla samt 
praktiska svårigheter. Samtidigt har Julijanna upplevt en inre styrka i och med sitt 
föräldraskap och sin tro. Utifrån detta verkar stressorerna dominera då det finns en avsaknad 
inom viktiga livsområden vilket gör att hon har svårt att hantera sin vardag. Trots detta finner 
hon mening samt begriplighet genom de resurser hon faktiskt har, vilket gett henne ett mål att 
kämpa för. Frankl (2006:109ff)  menar att medvetenheten om att livet har en mening kan 
skapas genom handlande, kärlek och lidande. För Julijanna har tron på en gud samt kärleken 
till barnen varit meningsfulla i tillvaron. Dock har dessa aspekter inte varit tillräckliga för att 
kompensera de bristande delarna i hennes liv som gömd. 
 Då det gäller Gabriel och Mohammad visar tabell 2 att de inte verkar sakna någon av 
de viktiga delarna i den terapeutiska processen. Resurser i form av nära relationer, tron på en 
gud och sysselsättning har legat till grund för att skapa en begriplig och hanterbar situation.  
En viktig aspekt för att kunna skapa mening som de själva lyfter fram är tron på en gud. I 
kontrast till de resurser som presenteras i tabellen har Gabriel och Mohammad även 
stressorer som påverkat deras tid som gömda. Dessa innefattar som i Julijannas fall 
flyktingskapet och situationen som gömd. Relationen mellan stressorer och resurser verkar 
vara mer balanserad i Gabriels och Mohammads fall då de båda har en medvetenhet om 
meningen med livet och har resurserna för att kunna tillskriva sin situation någon form av 
begriplighet och hanterbarhet. 
 Gemensamt för Gabriel och Mohammad är att de ger intrycket av att uppleva mindre 
stress och ängslan i jämförelse med Julijanna. Då hon inte haft relationer präglade av 
jämlikhet och ömsesidighet, verkar hon sakna det emotionella och självstärkande stöd som de 
nära relationerna kan erbjuda. Då en faktor som motverkar stress och ängslan är sociala 
relationer (Maguire, 1991:xvif; Ryff, 2006:57ff) kan avsaknaden av dessa ha bidragit till den 
stress och oro hon ger uttryck för.  
 Inledningsvis nämndes att gränsbegreppets fyra områden måste tillskrivas mening för 
att en individ ska uppnå en hög KASAM. Alla tre respondenter har under tiden som gömda 
funnit mening oavsett närvaron av gränsbegreppets områden i sina liv. Dock framkommer det 
i analysen att Gabriel och Mohammad haft ökad möjlighet att göra detta då närvaron av 
viktiga livsområden existerat, varpå de också kunnat tillskriva alla dessa delar någon form av 
värde. Enligt Antonovskys resonemang tyder detta på att de kan ha haft en högre känsla av 
sammanhang i jämförelse med Julijanna.   
 
 

6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar hur en flykting 
som lever gömd kan hantera samt skapa mening och innehåll i sin livssituation. 
Sammanfattningsvis framkommer att praktiska omständigheter, socialt nätverk och 
livsåskådning är centrala då det gäller flyktingens upplevelse av sin situation (jfr Miller m.fl. 
2002:341f). Tillsammans utgör dessa aspekter det grundläggande skydd som krävs för att 
skapa strategier för hanterbarhet.  
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 Praktiska omständigheter har i respondenternas liv utgjort ett grundläggande skydd, och 
det verkar som att desto fler GMR av denna typ respondenterna har, desto bättre kan de 
hantera sin vardag (jfr Antonovsky, 20005:16f, 47f). Då respondenterna var gömda fanns inte 
möjlighet till sysselsättning, boende, sjukvård eller ekonomiskt stöd på laglig väg. De var 
därför beroende av andra människor för att få tillgång till dessa. Omständigheterna har 
varierat, men gemensamt är att den praktiska hjälpen varit av stor vikt för respondenterna. 
Avsaknaden av någon/några GMR kan ha en negativ verkan, vilket framgått i Julijannas fall.  
 Det sociala nätverket har i denna studie visat sig vara avgörande i respondenternas liv 
då det bistått med socialt, emotionellt samt självstärkande stöd (jfr Cobbs resonemang kring 
den terapeutiska processen, 1976:300-311). Det är främst de nära relationerna som bidragit 
med detta, men det är tydligt att exempelvis kyrkan i både Julijanna och Mohammads liv även 
bistått med visst stöd. Då respondenternas nätverk inte varit så stora, har de relationer som 
varit nära – Julijannas barn, Gabriels vänner, Mohammads fru – blivit desto viktigare. 
Närvaron av dessa personer har haft en stark inverkan på respondenternas möjlighet att 
hantera sin vardag. Gabriel och Mohammad har haft jämlika och ömsesidiga relationer medan 
Julijanna inte kunnat uppnå detta då hon agerat förälder i förhållande till sina barn. Detta har 
lett till att Julijanna i större utsträckning varit beroende av andra resurser. Människor som är 
villiga att ställa upp då de nära relationerna saknas visar sig därmed vara viktiga. Detta 
resonemang stödjer Rydén och Stenström (2000:121) som menar att upplevelsen av god 
självkänsla och trygghet är nära sammanlänkade med ett stödjande nätverk. 
 Studien visar att respondenternas tro på en gud varit viktig i deras sökande efter mening. 
Upplevelsen av att en högre makt funnits närvarande har underlättat och ingivit hopp under 
den gömda tiden. Antonovsky (2005:45) påvisar att denna tillit kan skapa synen på livet som 
något positivt värt att kämpa för. Ett genomgående drag hos Gabriel och Mohammad har varit 
att de framhävt vikten av positivt tänkande som ett sätt att hantera vardagen. Detta kan vara 
sammanlänkat med deras gudstro, men också med tidigare erfarenheter och nätverkets stöd.       
 Ett genomgående mönster som går att finna är vikten av att tillskriva gränsbegreppets 
fyra områden mening. Då Gabriel och Mohammad haft alla dessa närvarande har de också 
kunnat finna värde i dem och därmed kunnat uppnå en högre KASAM än Julijanna. 
Antonovsky (2005:50ff) påvisar att dessa livsområden är så pass energikrävande och viktiga 
för varje individ att de krävs för att uppleva tillvaron som sammanhängande. Denna slutsats 
behöver inte innebära att Julijanna saknat denna känsla innan flykten till Sverige, eller att den 
inte finns närvarande i dagsläget. Av de fyra områdena som gränsbegreppet innefattar har de 
nära relationerna varit centrala för respondenterna. En av anledningarna till detta kan vara att 
de bidrar med den terapeutiska processens tre former av stöd. Huruvida avsaknaden av de 
andra tre livsområdena har en lika negativ effekt som frånvaron av nära relationer är svårt att 
uttala sig om. Enligt Antonovskys resonemang är de alla centrala för människans välmående 
(2005:50ff). Dock kan det i denna studie utläsas att nära relationer haft en stark inverkan. 
Detta har blivit allt tydligare under studiens gång varpå en figur gällande det inbördes 
förhållande som finns mellan socialt stöd, logoterapi och KASAM utvecklats i en figur. Detta 
för att visa på den faktiska roll det sociala stödet har visat sig ha inom logoterapin, KASAM 
och därmed också för meningsskapande.  
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Figur 1: Sambandet mellan socialt stöd, logoterapi och KASAM 

 
Alla respondenter har under tiden som gömda funnit något att kämpa för oavsett 

omständigheterna. Huruvida detta beror på miljön eller det egna ansvaret är dock svårt att 
avgöra. Det som framgår av analysen är att utomliggande faktorer såsom socialt nätverk och 
praktiska omständigheter har någon form av inverkan. Inom logoterapin betonas att 
människor är ansvariga att aktivt söka efter mening och innehåll i sina liv (Frankl, 2006:107). 
Enligt Antonovsky (2005:129f) kan det vara svårt att acceptera och ta ansvar i en mycket 
begränsad livssituation, trots goda mönster av livserfarenheter. Mohammad visar dock på att 
den egna inställningen har betydelse för hur en livssituation kan hanteras, då han väljer att se 
på alla de gånger han blivit utnyttjad med ironi och humor. Detta kan tyda på individen har ett 
aktivt ansvar att påverka upplevelsen av sina erfarenheter.   
 De som tackat nej till att delta i studien har varit personer som upplevt den gömda tiden 
som för smärtsam att samtala om. Syftet har därmed gynnats av att respondenterna haft 
styrka att tala om den gömda tiden. Detta kan visa på att de kommit längre i 
bearbetningsprocessen, men det kan även vara ett tecken på att de lättare har kunnat hantera 
denna tid än de som inte velat delta. Resultaten kunde ha sett annorlunda ut om intervjuerna 
utförts med de människor som tackat nej, varpå meningsskapande kanske hade varit svårare 
att finna.  
 Bristerna i denna studie består främst av att empirin endast utgörs av tre respondenter. 
Detta, tillsammans med att forskningen på området är bristfällig, försvårar en 
metodtriangulering. Styrkan är å andra sidan att ett relativt outforskat område 
uppmärksammats. Empirin har skapat en bild av den subjektiva upplevelse som flyktingar 
kan ha på sin gömda tid, vilket tillför en större förståelse för vad detta skede mer specifikt 
kan innebära. Detta perspektiv är primärt i en kvalitativ studie (Holme & Solvang, 
1997:101). 

Socialt stöd 
� socialt nätverk 
     - ömsesidighet 
     - praktisk hjälp 
     - emotionellt     
       stöd 

Logoterapi 
� Handling 
� Kärlek 
� Lidande  

  KASAM  
� Begriplighet 
� Hanterbarhet 
� Meningsfullhet 
 
 
� Gränsbegreppet 

Terapeutiska    
  processen 
 

Meningsskapande 



  28  

Då kunskapen kring gömda flyktingar är bristfällig, finns ett stort behov av ytterligare 
forskning på området. Många flyktingar tvingas idag att leva illegalt i Sverige, vilket innebär 
att de inte har rätt till hjälp och stöd från den sociala sektorn. Detta är problematiskt då 
situationen som gömd kan innebära stark fysisk och psykisk stress (Angel & Hjern, 2004:17; 
Larsson & Ekblad, 2007:4ff). Då det inte är olagligt att hjälpa gömda flyktingar, kan en väg 
att nå dem vara att arbeta genom individer/organisationer som riktar sig mot just denna grupp 
människor. En ökad kunskap är ur detta perspektiv viktig för att kunna bemöta de svårigheter 
flyktingar lever med.  
 Vidare finns ett behov av ökad forskning då det gäller den hjälp som kan erbjudas efter 
det att ett uppehållstillstånd ges. I studien framgår det att tiden som gömd varit traumatisk, 
vilket Larsson och Ekblad (2007:4ff) också påvisar. Kvalitén på den vård som erbjuds dessa 
människor kan höjas genom att forskningen utvecklas. Miller m.fl. (2002:342) poängterar 
exempelvis att västerländsk psykiatri inte innefattar de olikheter som finns mellan människor 
från olika kulturer. Därmed bör denna kunskap utvecklas som ett led till förståelse för denna 
grupp samt utvecklandet av metoder riktade mot dem. Det har framkommit i Gabriels fall att 
det finns en skillnad i förståelsen för hans situation mellan svenskar och personer från 
hemlandet. Utifrån detta skulle det kunna vara så att de metoder som tillämpas i Sverige inte 
ger den bästa hjälpen för en människa med en annan typ av bakgrund. Det Gabriel ger uttryck 
för visar även på ett behov av att få möta likasinnade i en svår situation. Exempel på en 
verksamhet som bygger på denna princip är Kriminellas revansch i samhället (KRIS) där 
tidigare kriminella hjälper människor som hamnat i samma situation de själv varit i. Denna 
form av ”faddersystem” kan vara ett sätt att arbeta med flyktingar som varit gömda.   
 Utifrån ovanstående resonemang framkommer ett behov av forskning inom bland annat 
följande områden: hur gömda flyktingar kan nås i och med deras svåra livssituation, vilken 
roll kultur och bakgrund spelar i upplevelsen av situationen som gömd samt organisationers 
arbete med gömda flyktingar. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med en inledande bild 
av hur situationen för en gömd flykting kan se ut i Sverige. Då respondenterna är få kan inga 
statistiska generaliseringar göras, men studien har ändå visat på mönster som skulle kunna 
vara återkommande i liknande fall.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap  
C-uppsats 
HT 2007 
 
 

Flyktingar som levt gömda 
En kvalitativ studie om strategier för att hantera sin livssituation 

 
Övergripande syfte: 
Tanken med denna studie är att undersöka hur en flykting som lever gömd skapar mening och 
innehåll i sitt liv. Vilka faktorer påverkar hur flyktingen hanterar sin tillvaro? Vilken inverkan 
har personer i flyktingens omgivning på dennes situation? Angel & Hjern (2004) påvisar att 
det svenska samhället inte erbjuder någon god miljö för de svåra känslor som kan behöva 
bearbetas då en flykting anländer. Därmed anser vi det vara viktigt att belysa hur tiden som 
gömd kan arta sig samt vad som kan vara stärkande faktorer under denna tid. Vi menar att 
forskningen som berör detta område är begränsad vilket innebär att kunskapen om gömda 
flyktingars situation också är det. Detta anser vi bör uppmärksammas. 
 
Vår önskan är att intervjua mellan fyra till sex flyktingar som tidigare levt gömda under minst 
sex månader. För att undvika vissa etiska dilemman vill vi att respondenterna ska vara minst 
trettio år gamla; familjesituationen är dock mindre viktig. Vi anser det även vara av vikt att 
respondenterna hanterar det svenska språket någorlunda väl, detta för att undvika språkliga 
missförstånd (från vår sida).  
 
Intervjuer: 
I nuläget finns ingen bestämd plats för var intervjuerna kommer att äga rum – detta får 
bestämmas i samråd med eventuella respondenter. Vi kommer att utgå ifrån en 
semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att grundstrukturen är densamma i alla samtal. 
Samtidigt skapar denna metod utrymme för ett friare samtal. Då det gäller längden på 
intervjuerna har vi inte någon bestämd tidsram utan kommer att anpassa oss efter varje 
respondent.  
 
Det är viktigt att påpeka att respondenterna närhelst de önskar kan avbryta deltagandet i 
studien. De har även möjlighet att läsa och ha synpunkter på materialet om de så önskar, 
något som vi kommer att informera om vid intervjutillfället. Respondenterna kommer inte att 
kallas vid deras riktiga namn i det slutliga arbetet, och inga känsliga uppgifter som kan röja 
respondentens identitet kommer att användas. I allt gällande studien kommer HSFR:s etiska 
riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning att användas (denna kan återfinnas 
på www.codex.vr.se).   
 
Då intervjuguiderna ännu inte är färdigformulerade, ger vi nu bara en kort överblick över vad 
den kommer att innehålla. Tanken är inte att väcka upp svåra känslor hos respondenterna eller 
gå in på djupet av deras känslomässiga upplevelser under tiden som gömda. Detta innebär att 
frågorna vi ställer kommer att ha en mer ”saklig” karaktär.  
 
 



   
 

 

Exempel på frågor: 
 

• Hur bodde du under tiden som gömd? 
• Hur såg en vanlig dag ut för dig? 

- Rutiner? 
• Brukade du vistas utanför ”hemmet”? 

- Om ja, var? Vilka miljöer? 
• Hur såg kontakten med andra människor ut?  

- Familjen?  
- Andra personer, exv. vänner? 

• Under tiden som gömd, kom du i kontakt med någon organisation eller några personer 
som hjälpte dig på olika sätt? 

- Hur kom du i kontakt med dem? 
- Vad hjälpte de dig med? 
- Förändrades din vardag på något sätt när du träffat dem?  

 
 
 
 
Tack för att ni tar er tid och intresse för vår studie! Vi hoppas att ni fått en översiktlig bild av 
vad vi ämnar göra och vill hjälpa oss i sökandet efter respondenter. Finns det frågor eller 
funderingar så hör gärna av er! 
 
Hälsningar,  
Hanna & Eva 
 
 
 
Hanna Nilsson  xxx-xxx xx xx 
Eva Carina Kastberg xxx–xxx xx xx  
 
Vetenskapliga handledare: 
Anna Lorentsson  xxx – xx xx xx  
Jürgen Degner  xxx – xx xx xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Presentation av studien samt etiska aspekter: 
 

1.   Presentera studien. 
2. Berätta om frivillighet att delta i studien. 
3. Berätta om möjlighet till att läsa och ha synpunkter på materialet. 
4. Berätta att intervjun kommer att spelas in och att materialet sedan kommer att 

förstöras. 
5. Berätta att ingen person kommer att kallas vid dess namn och att inga känsliga 

uppgifter som kan röja respondentens identitet kommer att användas. 
 
Introduktion/allmänna frågor  
 

• Hur ser ditt liv ut idag? 
- Vad har du för sysselsättning? 
- Fritid? 
- Familj? 
 

• Vilket land kommer du ifrån? 
 
• Vad gjorde du om dagarna i hemlandet? 
 
• Varför flydde du? 
 
• Vilka var de första människor du mötte då du kom till Sverige? 

 
• Hur var de mot dig? 
 
• Sökte du uppehållstillstånd eller gömde du dig direkt? 
 
• Hur länge hade du varit i Sverige när du gömde dig? 
 
• Kunde du någon svenska innan du gömde dig? 

- Var det viktigt för dig? 
- Fanns det möjlighet till detta? 

 
• Gömde du dig själv eller tillsammans med andra? 
 
• Hur länge var du gömd?  

 
Praktiska omständigheter 
 

• Hur bodde du under tiden som gömd? 
 
• Flyttade du ofta?  

- Fick du hjälp från någon?  
- Hur fungerade det ekonomiskt  
- Fanns pengar till mat? 



   
 

 

- Fanns pengar till annat? 
 
• Hade du något att göra?  

- Om ja, vad?  
- Hittade du något att fylla din vardag med? 
 

• Kunde du ägna dig åt egna intressen? Vilka i så fall?  
 
• Hur såg en typisk dag ut?  

- Vad fick dig att gå upp på morgonen? 
- Vad bestod dina dagar av (Fanns någon struktur/dagliga rutiner)?  
- Kunde du välja vad du skulle göra om dagarna? 
- Var det något som gjorde dig extra glad? 
 

• Brukade du göra något utanför hemmet? 
- Om ja, vad och var? 

 
Allmänt nätverk  
 

• Om du levde du tillsammans med någon/några andra, upplevde du något stöd från 
dessa?  

 
• Vilka människor kom du i kontakt med?  

- Hade du kontakt med många eller få människor?  
- Hur kom du i kontakt med dem? 
- Vilken roll hade de i ditt liv/vad hade ni för relation? 
- Hur påverkade dessa människor dig och din vardag?  
- Hur påverkade människorna runt dig ditt mående? 
 

• Upplevde du att människor brydde sig om dig?  
- När du pratade med människor kände du dig förstådd? 
- Var språket ett hinder i dessa fall?  
- Kände du att du kunde vara dig själv med någon? 
- Fanns det någon som lyssnade på dig? 
- Ville du dela dina känslor med någon annan? 
- Hade du någon att prata med om dina känslor? 
- Fanns det någon att ha roligt med? 
- Fanns det människor som hörde av sig till dig? 
 

• Kände du andra människor som levde gömda?  
- Var den relationen något positivt för dig? På vilket sätt? 
 

• Kände du behov av hjälp någon gång under tiden som gömd, om ja, vad? 
- Fick du den hjälp du ville ha? 

 
Familjen 
 
• Hade du någon kontakt med din familj?  
 
• Hur såg kontakten med familjen ut? 



   
 

 

- Vart var din familj? I Sverige? I hemlandet? 
- Hade du några i familjen nära? 
- Vilken roll spelade familjen i ditt liv under denna tid? 
- Fanns det någon du saknade? 
- Hade du kontakt med dem som inte var på samma ställe som dig? 
 

• Om du hade din familj här, vem gjorde vad hemma?  
 
Motiverande komponenter 
 

• Vad gav dig kraft och ork under tiden som gömd?  
- Positiva/negativa tankar?  
 

• Hade/Har du en religiös övertygelse? 
- Om ja, hur påverkade denna din syn på livet? 
- Fanns det någon du kunde dela denna tro/syn på livet med? 

 
Myndigheter/hjälporganisationer 

 
• Hade du kontakt med några myndigheter/hjälporganisationer? 

- Vilka? 
- Hur kom du i kontakt med dem? 
- Vad hjälpte de dig med?  
- Var de betydelsefulla för dig? På vilket sätt? 
- Kände du dig orättvist behandlad någon gång, på vilket sätt? 

 
Tillbakablick  
 

• Vad tänker du främst på då du ser tillbaka på din tid som gömd? 
- Vad hade du för tankar om framtiden?  
- Vilken betydelse hade dina nära och kära i ditt liv? 
- Kunde du se en mening i allt det svåra?  
- På vilket sätt har tiden som gömd påverkat dig? 
- Hur har du förändrats? 
- Har du blivit starkare på något sätt, om ja, hur? 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 


