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Sammanfattning
I min uppsats har jag genom en öppen och ostrukturerad intervju ämnat beskriva en persons
erfarenheter och livsberättelser som utvisningsdömd och frihetsberövad asylsökande. Även
fast hela personens liv omfattas i intervjun, har ett särskilt fokus legat på teman som berör
personens bakgrund, hans resa från hemlandet, tiden i förvar samt hans nuvarande
livssituation. I författandet av uppsatsen har jag använt mig av en narrativ metod med en
livsberättelseansats, där de teoretiska och begreppsliga utgångpunkterna har varit:
1. Anthony Giddens teorier kring modernitet och självidentitet.
2. Erving Goffmans teorier kring stigma, social identitet och totala institutioner.
3. Guy Standings och Isabell Loreys prekariatteorier.
Uppsatsens resultat visar bland annat på att förvarstiden är psykiskt påfrestande vilket i
informantens fall tydligast manifesterar sig genom en ständigt närvarande tristess. En
tristess framkallad av identiskt utformade dagar innehållandes oföränderliga fysiska miljöer.
Vad gäller tillvaron som asylsökande så präglas den första tiden av lättnad som sedan
successivt övergår i känslor av frustration och väntan. En väntan och frustration som bottnar
i ett liv av innehållslöshet, stagnation och nervositet. Resultatet visar även på att
informanten upplever en viss misstro gentemot myndigheterna då han i kontakten med
dessa ibland upplevt sig bli orättvist beskylld som kriminell eller som en lögnaktig snyltgäst.
Under den period informantenen levde som illegal invandrare i Sverige upplevde han att han
höll på att tappa kontrollen över sitt liv. Detta då för att han varken hade rättsliga
möjligheter att stanna kvar i Sverige, samtidigt som resan tillbaka till hemlandet skulle
innebära en potentiellt livshotande situation. Tillvaron som illegal invandrare innebar en
känsla av att livet stannat upp och lagts på is, vilket kan liknas med en typ av existentiellt
limbotillstånd. Förutom den bristande tillgången till fri rörlighet och resurser förspilldes även
värdefull levnadstid som informanten upplever sig ha kunnat förvalta på ett mer konstruktivt
sätt.
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Introduktion
"Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. Människor rör sig mellan
olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra
skäl."1
Under 2016 har migrationsfrågan kommit till att bli en extremt het potatis i Sverige, och
kanske aldrig innan har en specifik fråga kommit att dominera den svenska politiska
debatten så mycket som just denna. Detta kan ses som en direkt konsekvens av den
flyktingström som 2015 sköljde över Europa, där många har kommit från länder så som
Afghanistan, Irak och krigets Syrien. Bara i Sverige sökte runt 163 000 personer asyl, vilket är
den högsta årssiffran någonsin i svensk historia. Migrationssituationen har även lett till
konflikt inom EU, bland annat då EU:s migrationsministrar försökt driva igenom en
kvotfördelning av flyktingar. Fyra EU-länder, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Ungern,
valde att rösta nej till detta. Politikerna i Slovakien gick till och med så långt att de hotade
med att dra ärendet inför EU-domstolen ifall de blev nekade rätten att ge kalla handen åt
kommande flyktingar.2
På grund av akut platsbrist rapporteras det i oktober 2015 om det svåraste läget i modern
svensk tid och missnöje hos vissa svenskar har bland annat resulterat i att anlagda bränder
på asylboenden blivit allt mer vanligt förekommande. Till följd av den svåra
migrationssituationen infördes det i november samma år tillfälliga gränskontroller i Sverige,
men detta är bara början på införandet av ännu striktare politiska åtgärder. I april 2016
beslutade riksdagen om att införa en ändring i lagen om mottagande av asylsökande. Denna
ändring ska börja gälla 1 juni samma år och innebär att de personer som sökt asyl, men fått
ett beslut om avvisning eller utvisning, inte heller ska ha rätt till boende eller dagersättning.
Dessutom förväntas riksdagen under juni månad besluta om en eventuell lag som begränsar
möjligheterna till uppehållstillstånd och anhöriginvandring.3,4

1

Migrationsverket. "Fakta om migration". http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-ommigration.html (hämtad 2016-04-12)
2
Sveriges Radio. "Tidslinje över flyktingkrisen".
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595 (hämtad 2016-04-16)
3
Ibid
4
Migrationsverket. "Ny lagar 2016". http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nya-lagar2016.html (hämtad 2016-04-16)
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Illegala och papperslösa migranter
Papperslösa eller illegala migranter betecknar personer som befinner sig i landet illegalt. Det
är svårt att fastslå hur många som lever illegalt i Sverige, men baserat på asylavslagssiffror
kopplat till personer som sedan försvunnit så rör det sig om runt 16 000 personer. Siffran
kan dock mycket väl tänkas vara högre, dels för att denna siffra är från 2005, men också för
att vissa migranter som reser hit överhuvudtaget aldrig uppsöker de svenska myndigheterna.
Hans-Rudolf Wicker (2010) skriver att illegala och papperslösa migranter, inom ramen för
det moderna samhället, har muterat till en ny samhällsklass. Som med alla klasser har de
utformat sitt eget habitus vilket bland annat går ut på att de känner sig nödgade att vara så
socialt och kulturellt osynliga som möjligt går. Detta för att helt enkelt kunna skydda sig
själva då de till skillnad från legala migranter besitter en begränsad uppsättning rättigheter.
Försök att utvidga dessa rättigheter menar Wicker skulle resultera i man lockar till sig
allmänhetens, och eventuellt också polisens, uppmärksamhet. Av denna orsak kan illegala
och papperslösa migranter inte heller ansluta sig till någon samhällsrörelse som kämpar för
minoriteters, alltså deras egna, rättigheter. Dessutom har de inte heller någon röst för att
exempelvis kräva ett erkännande av deras egna språk eller religioner.5,6

Avvisning och utvisning
Skillnaden mellan avvisning och utvisning handlar om hur länge personen har vistats i
Sverige. Avvisning av en person görs om beslutet fattas inom tre månader efter det att
personen anlänt till Sverige och utvisning sker då efter att dessa tre månader passerat. Av de
som sökte asyl i Sverige 2015 har regeringen bestämt att ungefär 80 000 ska avvisas. Det
stora antalet avvisningsbeslut är en direkt konsekvens av 2015 års flyktingström som höll på
att få hela mottagningssystemet att kollapsa. Men Galina Cornelisse (2010) skriver att
avvisningen och utvisningen av människor inte endast fungerar som ett sätt att reglera
populationer. Hon menar att avvisnings- eller utvisningsåtgärder har en symbolisk och
indirekt effekt. För även om avvisnings- eller utvisningsåtgärder ofta är verkningslösa, är de
av nödvändighet för att den politiska makten ska kunna framstå att ha kontroll över
migrationen och landsgränserna. Detta dämpar i sin tur allmänhetens missnöje samtidigt
5

Svenska Dagbladet. "Rättslöshet för illegala invandrare". Svenska Dagbladet. 2005-10-25.
http://www.svd.se/rattsloshet-for-illegala-invandrare (hämtad 2016-04-18)
6
De Genova, N. & Peutz, N. The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement. s. 240
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som det har en avskräckande effekt för andra potentiella migranter. Utvisningsåtgärder är
alltså centrala för att en stat ska kunna bevisa att den har kontroll över sina gränser
samtidigt som det förkroppsligar och rättfärdigar suveränitetens krav på att särskilja mellan
ut- och insidan. Kriminaliseringen av att illegalt vistas innanför en stats landsgräns förstärker
denna föreställning om att särskilja utsidan från insidan. Cornelisse skriver också hur ordet
'illegal' används i samband med en viss typ av migration samtidigt som en annan typ av
migration tas för given. Den typ av migration som bedöms som oönskad blir per automatik
också illegal, menar hon.7,8

Förvar
Den svenska förvarsverksamheten står under Migrationsverkets kontroll och används i regel
för att säkerställa att en person är tillgänglig för att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska
kunna genomföras. Förvaret kan även användas i de fall någons rätt att vistas i landet
behöver utredas eller då någons identitet är oklar. Beslut om att ta en person i förvar görs då
det förefinns en risk att personen i fråga ämnar hindra verkställigheten av avvisnings- eller
utvisningsbeslutet. För en person som förvarstas inom ramen för asylprocessen är maxtiden
för förvarsvistelsen ett år. Enligt Migrationsverket är förvarslokalerna utformade likt deras
mottagningsenheter, dock med den väsentliga skillnaden att personerna som vistas där inte
får lämna lokalerna. Förvarsenheterna används alltså av nationalstater i syftet att försöka att
övervaka sina landsgränser och hejda oönskade migrationsströmmar. Vad gäller
förvarsplacerade skriver Cornelisse att de traditionella skyddsgarantierna på ett
iögonfallande sätt inte gäller för dem. Hon menar att förvarsenheterna kan ses erbjuda en
plats för alla de människor som inte anses passa in i den territoriella idealvärlden. Den
asylsökande och illegala migranten enligt detta synsätt ses representera det nomadiserade
överskott som staten ämnar fånga in och normalisera genom fångenskap. 9,10

7

Ibid, s. 114-116
Nordenskiöld, T. "Tiotusentals asylsökande avvisas". Dagens Industri. 2016-01-27.
http://www.di.se/artiklar/2016/1/27/tiotusentals-asylsokande-avvisas/ (hämtad 2016-05-11)
9
De Genova, N. & Peutz, N. The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement. s.
118-119, 148-149
10
Migrationsverket. "Förvar". http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html (hämtad 2016-05-11)
8
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Motiv till val av informant
Ett mönster jag tycker mig kunna skönja då jag ögnat igenom tidigare svensk forskning av
situationen för asylsökande och asylnekande personer är att forskningen i stor utsträckning
inriktat sig på barn och i synnerhet på ensamkommande flyktingbarn. Antalet inkomna
ansökningar om asyl för januari samt februari 2016 uppgick till 6929 personer. Av dessa 6929
var 823 ensamkommande flyktingbarn. Går vi några år tillbaka ser fördelningen likartad ut.
Samma månader 2015 var det totalt 8936 ansökningar om asyl, varav 1003 av ansökningarna
utgjordes av ensamkommande flyktingbarn. Mönstret gör sig påmint om vi går tillbaka till
2014 och 2013 där det under samma tidsperiod kom in totalt 8560 respektive 6772
asylansökningar, varav 610 respektive 454 utgjordes av ensamkommande flyktingbarn.11
Jag sätter på mig filosofihatten och konstaterar att då ett fenomen hamnar i fokus nödgas
ett annat hamna i skymundan. Min poäng är att svensk asyl- och flyktingforskning ofta
verkar ha sin utgångspunkt från de ensamkommande flyktingbarnens perspektiv snarare än
från de vuxnas. Detta till trots att statistiken de senaste fyra åren pekar på att vuxna snarare
än ensamkommande flyktingbarn är kraftigt överrepresenterade vad gäller antalet
asylansökningar. Detta stärker mig i min övertygelse om att detta är ett problemområde som
behöver uppmärksammas, och att uppsatsen följaktligen därmed också behöver författas.
Självklart inser jag anledningen till att en stor andel studier och artiklar som författas har ett
fokus på ensamkommande flyktingbarn, då dessa i större utsträckning än vuxna befinner sig i
en extremt utsatt situation. Men även perspektiv från vuxna asylsökande och asylnekande
behöver i större utsträckning lyftas fram, och det är det jag ämnar göra i denna uppsats.

Ett existentiellt limbotillstånd
Begreppet existentiellt limbotillstånd åsyftar både ett reellt och mentalt tillstånd. Det reella
tillståndet utgör en typ av rättslös existens där individen inte är försedd med någon given
plats som han eller hon rättmätigt kan betrakta som sin. Exempelvis i form av migranter som
förvägras inresetillstånd till sina hemländer samtidigt som de inte får uppehållstillstånd i
mottagarlandet. Det mentala tillståndet kan utgöra ett hot mot den ontologiska tryggheten
då individen upplever att händelser både saknar ordning och kontinuitet och därmed saknar
11

Migrationsverket. "Statistik". http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html (hämtad
2016-03-16)
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en stabil känsla av biografisk kontinuitet. Exempelvis i form av en känsla att livet stannat upp
och lagts på is och att det därför inte heller sker någon existentiell framåtrörelse. Det
mentala tillståndet kan även kopplas till det som sociologen Erving Goffman i boken Totala
institutioner: Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor (2014) kallar för en systematiskt
undertryckelse av identiteten. Det är en process i vilken en människas identitet underkuvas
och är relativt vanligt förekommande i totala institutioner så som fängelser, mentalsjukhus
eller förvarsenheter. Nykomlingen ankommer till institutionen med en uppfattning om sig
själv som grundlagts genom en fast social ordning i hans eller hennes privata liv. Vid
ankomsten berövas dock genast personen det stöd som denna ordning utgör. Personen
underkastas en rad förödmjukelser, degraderingar och kränkningar. De barriärer som totala
institutioner bygger upp mellan den intagne och världen utanför leder till en rollförlust för
den intagne. I normala fall garanteras uppdelningen av individens roller i vardagslivet så att
ingen av de roller han eller hon spelar kommer att hindra hans eller hennes uppträdande
och relationer i någon annan roll. Vistelsen på en total institution bräcker dock denna
rollindelning då all form av medmänsklig interaktion sker på en isolerad plats.12
Rollförluster är dock inte endast ett resultat av att vistas på totala institutioner. Sociologen
Helen Rose Fuchs Ebaugh konstaterar i boken Becoming an EX: The Process of Role Exit
(1988) att de flesta individer genomgår flera stora rollutträden under sina liv. Den process i
vilken det sker ett lösgörande av de roller som tidigare varit centrala för individens
självidentitet så brukar det per automatik också leda till en avidentifiering. Individer som har
ett avvikande förhållningssätt till de sociala förväntningar som är kopplade till en viss roll
börjar också skifta sin identitet i en ny riktning. Med andra ord kan man säga att de lösgör sig
själva från de människor de var i sina tidigare roller. Migranter som flyttat till ett nytt land
menar Ebaugh exemplifierar en form av rollutträde där självidentiteter ofta drastiskt
förändras. Inte minst gäller detta då migranterna ställs inför främmande språk och kulturella
institutioner. Ebaugh menar att migranten kan finna sig själv vara fastkilad mellan två
främmande kulturella världar, ihärdigt kämpandes med att lämna den gamla världen bakom
sig för att på så sätt kunna anamma den nya.13

12
13

Goffman, E. Totala institutioner: Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor. s. 20-21
Fuchs Ebaugh, H. R. Becoming an EX: The Process of Role Exit. s. 2-4, 13
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Ebaugh anser att det första definierbara steget i rollutträdesprocessen sker då individen
börjar ifrågasätta och känna tvivel över sina rollförpliktelser. Individen kan ha odefinierade
eller till och med omedvetna känslor av otillfredsställelse som endast kan definieras och
uppmärksammas genom att en specifik händelse sätter ord på känslorna. Ebaugh
exemplifierar detta med frånskilda personer. Flera av de frånskilda personer hon intervjuat i
sin bok kunde identifiera källan till sitt svårmod först då kommit till insikt om att deras makar
hade varit otrogna mot dem. I några av fallen valde personerna att direkt skilja sig från sin
otrogne partner medan andra istället försökte komma på lösningar för att rädda
äktenskapet. Oavsett vilket, vilken väg de än valde så var det frivilliga val. Inte att de blev
utsatta för otrohet naturligtvis, men däremot hur de valt att ta itu med situationen. Det
samma kan sägas för majoriteten av de rollidentiteter som Ebaugh tar upp i sin bok.
Exempelvis har en alkoholist ett fritt val att själv vaska spritflaskorna samtidigt som en polis
själv kan välja att lägga batongen på hyllan. De specifika händelser som informanten i min
studie råkat ut för går inte att hantera på ett sådant obehindrat sätt. Som frihetsberövad
migrant, placerad på en förvarsenhet, kan han själv inte välja att gå ifrån situationen. Det
samma gäller den situation av rättslös existens där informanten inte är försedd med någon
given plats som han kan betrakta som sin. Han kan varken själv bestämma eller välja att få
inresetillstånd till sitt hemland eller få uppehållstillstånd i Sverige.14
En majoritet av de rollutträdare Ebaugh intervjuat har gått igenom en period där de känt sig
rädda, ångestfyllda och att de inte höra hemma. Ett typ av vakuum, ett tillstånd av inte vara
varken här eller där. Ebaugh menar att det är som att individen kastar en blick tillbaka för att
betrakta det han eller hon har varit med om i det förflutna samtidigt som personen står
frågande inför vad framtiden har att erbjuda. Denna ångestfyllda period av att befinna sig i
ett vakuum skedde för vissa av rollutträdarna innan de fattat ett slutligt beslut om vilken
riktning deras liv ska ta. Fast mellan det förflutna och den okända framtiden, ett vakuum
som flera av de personer Ebaugh intervjuat beskrev som ett limbotillstånd. Exempelvis gällde
detta en av de kvinnor som gett upp vårdnaden om sitt barn, som liknade situationen med
att vara fast mellan två världar varav ingen man upplever sig tillhöra. Vakuumet sätter

14

Ibid, s. 41-66
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individens självidentitet i rubbning vilket får honom eller henne att känna sig rotlös och
ångestfylld.15

15

Ibid, s. 143-145
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Kort om studiens syfte och motiv


Ett ovanligt fall som berör ett aktuellt ämne.



Informanten har suttit inlåst på en förvarsenhet i ett års tid, vilket är maxtiden.



Informanten har varit med om fyra misslyckade utvisningsförsök under förvarstiden.
Ekonomiskt påfrestande för skattebetalarna samtidigt som det är mentalt
påfrestande för den förvarstagne.



Hemlandet vägrat att acceptera personens identitetshandlingar och han förefaller sig
därmed befinna sig i en typ av existentiellt limbotillstånd.

Genom intervjun ämnar jag söka svar på och beskriva hur det är att vara just denna specifika
person. Intressant och relevant då ovannämnda omständigheter tas i beaktande. Jag menar
dessutom att det är viktigt att uppmärksamma det andra, ofta bortglömda, myntet av svensk
flyktingpolitik. Att istället för att lägga fokus på de människor som kommer in i landet byta
perspektiv och beakta de människor som tvingas härifrån. Hur denna process kan gå till och
hur fel det faktiskt kan gå.

Frågeställning
Studiens syfte är att genom en öppen och ostrukturerad intervju beskriva en persons
erfarenheter och livsberättelser som utvisningsdömd och frihetsberövad asylsökande. Trots
att hela personens liv omfattas i intervjun ämnar jag lägga särskilt fokus på perspektiv och
teman som berör bakgrund, resan från hemlandet, förvarstid och nuet.
Den formulerade frågeställningen blir därmed:
1. Hur beskriver personen sitt liv?
- Utifrån ett särskilt fokus på bakgrund, resan från hemlandet, förvarstid och nuet.

8

Tidigare forskning
Livet som asylsökande
I studien Mellan hopp och förtvivlan: Erfarenheter och strategier i väntan på asyl (2007) har
etnologen Rebecka Lennartsson med hjälp av enkäter genomfört intervjuer med 58
asylsökande, där hon bland annat går igenom deras vardagsliv. Utifrån intervjusvaren kan
Lennartsson konstatera att den första tiden i Sverige ofta präglas av lättnad, men som
ganska omgående går över i frustration. Enligt Lennartsson genomsyras hela livssituationen
av väntan. En väntan i form av innehållslöshet, stagnation, nervositet och smärtsamma
minnen. Dessutom finns en oro över hur familjemedlemmar som är kvar i hemlandet har
det. Flera av de asylsökande menade att de inte kunde fylla sin tid med några direkt
meningsfulla sysslor och överlag utgör vanmakten ett ideligen återkommande tema. En
frustration bottnad i en oförmåga att påverka sitt livs riktning. Lennartsson konstaterar
vidare att ensamhet är vanligt förekommande bland studiedeltagarna. Hon menar att detta
kan kopplas till asylprocessens tillfälliga karaktär som utgör ett hinder i ändamålet att knyta
nya kontakter. Dessutom uppgav några av de asylsökande att de helt enkelt inte orkade med
något socialt liv på grund av psykisk eller fysisk ohälsa.16
Återvändandeperspektivet är av studiedeltagarna endast sammankopplat med en
överhängande fara och bland de asylsökande som uppgett sig må dåligt verkar oron för
avslag och återvändande väldigt stark. Flera av studiedeltagarna uppvisar även en misstro
mot de handläggare som är satta att avgöra i deras ärende, detta till trots att flera säger sig
ha en stark tilltro till det svenska systemet och regelverket. Det förekommer hos flera en
känsla av att inte bli sedd som en individ utan snarare som en representant för en kategori.
Lennartsson kopplar delvis detta till den bristande uppsättning mediala representationer det
finns av flyktingar i samhället. Hon menar att den medialt tillgängliga bilden av flyktingen
alltid sammankopplas med förlorare, oavsett om de framställs som frånstötande främlingar
eller välmenande kosmopoliter. Lennartsson menar vidare att detta kan leda till att de
asylsökande internaliserar en nedsättande bild av sig själva, vilket riskerar att förstärka
känslor av förtvivlan och utanförskap. Att befinna sig på flykt menar Lennartsson innebär att
16
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ens identitet sätts i gungning och förlusten av traditioner, tillhörighet, kultur och anhöriga
sätter individen i ett tillstånd av rotlöshet.17

Perspektiv på utvisningsprocessen
I studien Humane and Dignified? Migrants' Experiences of Living in a 'State of Deportability'
in Sweden (2015) har författarna Sofia Rönnqvist, Daniela DeBono och Karin Magnusson
ämnat undersöka hur migranter upplever och tolkar den svenska utvisningsprocessen. För
att säkerställa att migranternas egna upplevelser och tolkningar lyser igenom hela projektet
valde författarna att använda sig av en kvalitativ metod i datainsamlingsarbetet. Närmare
bestämt genom djupgående intervjuer samt deltagande observationer med ett självreflexivt
förhållningssätt. Inom ramen för studien intervjuades 26 migranter, en del sittandes i förvar
och andra på flykt från de svenska myndigheterna. Intervjusvaren påvisade en komplex och
mångfacetterad bild av utvisningsprocessen, dock kunde vissa gemensamma drag och teman
utvinnas. Ett av dessa teman var känslor av frustration, ilska och orättvishet då
intervjupersonerna varit i kontakt med de myndigheter som ansvarar för
utvisningsprocessen. Migranterna var tvungna att gå igenom komplicerade processer vars
resultat och effekter de hade svårt att förstå och förhålla sig till.18
Ett andra tema som kan utläsas är känslan av att befinna sig ett limbotillstånd. Migranterna
upplevde sig ha förlorat kontrollen över sina liv då de varken hade några rättsliga
möjligheter att stanna kvar i Sverige samtidigt som resan till hemlandet var sammankopplad
med starkt negativa känslor. Att potentiellt värdefull tid av deras liv förspillts till ingen reell
nytta. Utmärkande drag av detta limbotillstånd utgörs av bristen på fri rörlighet, resurser,
meningsfulla aktiviteter och samhällsdeltagande. Det tredje tema som identifierades handlar
om att migranterna upplevde sig bli orättmätigt behandlade och utpekade som kriminella.
Detta till trots att den svenska staten har som mål att separera utvisningsverksamheten från
Polismyndigheten i så stor utsträckning som möjligt.19
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Levandes i ett limbotillstånd
I rapporten Living in Limbo: Forced Migrant Destitution in Europe (2010), gjord av den
internationellt verkande icke-statliga organisationen Jesuit Refugee Service Europe, har man
beskrivit den problematiska sociala och rättsliga situation flyktingar och asylsökande som
kommer utanför EU ställs inför i mottagarländerna. De europeiska länder som undersöks är
Belgien, Tyskland, Irland, Italien, Malta, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige och
Storbritannien. Trots att situationen skiljer sig åt mellan de olika EU-länderna kan vissa
gemensamma drag urskiljas. I rapporten målas det upp en bild av existentiell misär, där den
rådande politiken är utformat på ett sådant sätt att grundläggande rättigheter för
asylsökande begränsas, förbises eller ignoreras. Trots att vissa grundläggande rättigheter ska
vara garanterade genom lag förnekas de ofta på grund av komplicerade administrativa
förfaranden. Dessutom är det många hjälpbehövande migranter som stannar olagligt i
mottagarlandet i rädsla av att bli frihetsberövade eller avlägsnade och därför inte aktivt
söker hjälp från de offentliga myndigheterna.20
Migranterna riskerar att hamna i en nedåtgående spiral av obestånd, vilket i sin tur
resulterar i fysisk och psykisk ohälsa. Trots att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra EUs
politik visar rapporten på att flera av medlemsstaterna bryter mot dessa och därmed bäddar
för allvarliga sociala problem. De åtgärder som därmed föreslås i rapporten är att EU bör
utveckla striktare regler som tvingar regeringar att säkerställa grundläggande rättigheter, så
som hälso- och sjukvård, bostäder och ekonomiskt stöd. Dessutom uppmanas
Europaparlamentet att utföra en utredning, och ta ställning, om och kring den problematiska
situation som de facto råder.21
Inom ramen för rapporten har det gjorts en fallstudie av en asylsökande levandes i Sverige
som har fått avslag på sin asylansökan. Fallet illustrerar problematik kopplat till
asylprocessen i Sverige samt de svårigheter som avvisade asylsökande och papperslösa
invandrare ställs inför.22
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Man uppskattar att det 2010 fanns mellan 15 000–30 00023 papperslösa invandrare i Sverige.
I dessa siffror inräknas migranter från följande kategorier:
1. Migranter som fått avslag på sin asylansökan.
2. Illegala migranter i form av människohandelsoffer eller jobbsökande som aldrig
ansökt om asyl.
3. Migranter som vistats i Sverige med giltigt visum men som dröjt kvar trots att deras
visum gått ut.
I de fall där en person fått sin asylansökan avslagen kan en ny ansökan göras om permanent
uppehållstillstånd förutsatt att verkställighetshinder inte föreligger. I rapporten konstaterar
man dock att detta i praktiken inte fungerar då Migrationsverket inte tar hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet. Rapporten exemplifierar detta med somaliska
migranter som nekats inresetillstånd till hemlandet men sedermera även förvägrats
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Resultatet blir en typ av existentiellt limbotillstånd,
som varg i veum. Permanenta uppehållstillstånd beviljas inte i de fall myndigheterna anser
att verkställighetshinder föranletts av migranternas eget agerande, till exempel genom att
inte samarbeta med myndigheterna eller att de aktivt hållit sig borta från dem. Enligt
rapporten används dessa orsaksargument alltför godtyckligt och i vissa fall har det till och
med räckt att ambassader vägrat att utfärda resehandlingar för att de drabbade migranterna
själva ska klassas som icke-samarbetsvilliga.24

Hälsoeffekter för asylsökande och förvarstagna migranter
I artikeln Psychological status of former refugee detainees from the Woomera Detention
Centre now living in the Australian community (2006) från Bond University och Migrant
Health Service i Adelaide, har psykologen Farahnaz Sobhanian med flera genomfört en
stickprovsundersökning där 150 före detta förvarstagna flyktingar från Woomera Detention
Centre deltagit. Studiedeltagarna fick besvara ett antal psykologiska frågeformulär, vilka
bland annat innefattade Profile of Mood States (POMS), där de fick redogöra för sin
upplevda hälsostatus i förvar såväl som ute i det australiensiska samhället. Författarna
kommer bland annat fram till att den psykiska hälsan bland flyktingarna markant förbättrats
23
24

Ibid, s. 116
Ibid, s. 121

12

efter att de gått ur förvar. Graden av självmordstankar, självdestruktiva tankar och negativa
humörtillstånd minskade drastiskt efter frisläppandet samtidigt som den upplevda
livskvaliteten höjdes. Tillvaron i förvar tycks därmed bidra till svår psykisk påfrestning för de
personer som är placerade där.25
Författarna konstaterar att flyktingar lider av olika typer av psykiska problem så som ångest,
depressioner, känslor av hjälplöshet samt posttraumatiska stressyndrom. Men flyktingar
som sitter frihetsberövade upplever ytterligare psykologiska besvär, till exempel i form av
tristess och frustration. Dessutom kan social isolering trigga igång olika typer av
våldsyttringar. Långtidssittande flyktingar i förvar tenderar även att uppvisa mer omfattande
symtom av psykisk ohälsa än de som endast befunnit sig där en kortare tid.26
I artikeln Mental health implications of detaining asylum seekers: systematic review (2009)
konstaterar psykologen Katy Robjant med flera att antalet asylsökande och flyktingar i
världen ständigt ökar. Som ett svar på detta har mottagarländernas migrationspolitik
kommit att bli allt mer restriktiv, vilket både kvarhållande och förvarstagande åtgärder utgör
exempel på. Författarna ställer sig frågan hur pass skadliga dessa åtgärder egentligen är och
har därför ämnat undersöka den psykiska hälsostatusen bland unga och vuxna förvarstagna
migranter. Författarna gjorde en systematisk genomgång av tio studier som undersökt de
mentala effekterna hos förvarstagna migranter. I samtliga studier rapporterades det om
psykiska hälsoproblem hos de förvarstagna, bland annat i form av ångest, depressioner,
posttraumatiska stressyndrom, självskadebeteenden och självmordstankar. De kunde vidare
konstatera att det fanns en korrelation mellan längden på förvarstiden och omfattningen av
psykisk ohälsa. Trots att den psykiska hälsan tenderade att initialt förbättras efter
frisläppandet framgick det i longitudinella resultat att de negativa hälsoeffekterna även
kvarstod efter det att förvarstiden hade verkställts.27
Psykologerna Solveig Ekblad Shervin Shahnavaz har i studien Trauma, postmigrationsstress
och suicidala tankar hos asylsökande (2004) ämnat utforska dimensioner på trauma och
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postmigrationsstress som hade samband med suicidala tankar och upplevd hälsa bland
asylsökande kort efter att de ankommit till Sverige. Författarna har samlat in data genom ett
screening-intervjuformulär beståendes av kända och ofta använda frågor som, enligt
författarna själva, både har en hög validitet och reliabilitet i transkulturell psykologi och
psykiatri. Författarna kommer bland annat fram till att 91% av de asylsökande hade upplevt
krig, 65% hade sett andra bli utsatta för våld, 34% upplevt fångenskap och fyra av tio hade
själva blivit utsatta för tortyr. Det var betydligt fler män än kvinnor som själva hade utsatts
för våld såväl som suttit i fångenskap. Ungefär hälften (55%) av de asylsökande hade upplevt
en stor otrygghet under den senaste veckan för att bli hemskickade till sina hemländer. Vad
gäller suicidala tankar svarade en dryg femtedel (23%) att de haft tankar på att ta sitt liv.28
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Begreppslig och teoretisk referensram
Modernitet och självidentitet
Med begreppet självidentitet åsyftar sociologen Antony Giddens (1999) den verklighet i
vilken människor regelbundet inspekterar sina handlingar och hur denna inspektion alltid har
diskursiva drag. Om aktörerna blir tillfrågade gällande sina handlingar kan de i regel ge
diskursiva tolkningar kring sina handlingars karaktär och varför de utförts. Mänskligt vetande
begränsas dock inte till det diskursiva medvetandet. Giddens menar att många av elementen
i det att kunna gå vidare befinner sig på en praktisk medvetandenivå, vilka ingår i de
vardagliga aktiviteternas kontinuitet. Det praktiska medvetandet står i evig förbindelse med
den reflexiva inspektionen av handlingarna, men att detta snarare är icke-medvetet än
omedvetet. Detta utgör en förutsättning för att aktörerna ostört ska kunna koncentrera sig
på de uppgifter de utför eller står inför.29

Ontologisk trygghet och grundläggande tillit
Självidentiteten utgörs inte av något eller några specifika drag som individen besitter. Den är
självet så som det reflexivt uppfattas av individen utifrån hans eller hennes biografi. Giddens
menar att det lämpligaste sättet att analysera självidentiteten på ett generellt plan är som
kontrast till ontologiskt otrygga individer, det vill säga individer som upplever att händelser
saknar både ordning och kontinuitet. Ontologiskt otrygga personer är benägna att uppvisa
vissa specifika drag vilket ett utgörs av att individerna kan uppleva sig sakna en stabil känsla
av biografisk kontinuitet. Med detta menas att hon kan misslyckas i försöket att skapa en
varaktig föreställning om att hon är levande, som ofta är sprunget ur en diskontinuitet i
tidsuppfattningen. Tiden kan upplevas utgöra en serie fristående moment som frånskiljer
tidigare erfarenheter från efterföljande erfarenheter vilket omöjliggör bevarandet av
kontinuerliga berättelser. För det andra kan individen, i en kontinuerligt föränderlig yttre
miljö, bli tvångsmässigt upptagen av potentiella risker som utgör ett hot mot hennes
existens. Detta leder till en lamslagenhet och en oförmåga att stänga ute påträngande faror
som individen försöker åtgärda genom att smälta samman med omgivningen. För det tredje
kan individen misslyckas att bevara eller utveckla sin självintegritet genom att sakna
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hjärtligheten av hennes egen självuppskattning, vilket utmynnar i en känsla av att självets
levande spontanitet blivit någonting dött och livlöst.30
Giddens frågar sig vad det är som ligger bakom känslan av ontologisk trygghet som hjälper
individen genom kriser och riskfyllda situationer. Han menar att tilliten till verklighetens
existentiella förankring bygger på en tilltro till vissa specifika personer, en tilltro som
etablerar mycket tidigt i individens liv. Den grundläggande tilliten frambringar det
grundläggande sammanhang utifrån vilket det växer fram en emotiv-kognitiv orientering
mot andra, självidentiteten och objektvärlden. Den ligger till grund för det mänskliga hoppet
såväl som för modet att vara till, och utvecklas genom den kärleksfulla uppmärksamhet
individen får från sina tidiga omsorgspersoner. Den grundläggande tilliten kommer därför på
ett avgörande sätt koppla självidentiteten till andras uppskattning.31
Vidare menar Giddens att den grundläggande tilliten är förbunden med den interpersonella
organiseringen av tid och rum. Medvetenheten om att föräldragestalterna har en separat
identitet som särskiljer dem från en själv menar han växer fram ur det emotionella
accepterandet av frånvaron. Tron på att omsorgspersonerna kommer att återvända även om
de för tillfället inte är tillsammans. Den tillit som finns till omsorgspersonerna menar
Giddens kan ses på som en emotionell vaccinering mot existentiell ångest. Detta utgör ett
skydd mot framtida faror och hot och gör att individen kan behålla hoppet och modet även
då han eller hon utsätts för förskräckliga situationer. Den grundläggande tilliten fungerar
som en avskärmningsmekanism mot risker och faror i den omgivande handlings- och
interaktionsmiljön, och utgör därmed det mest centrala emotionella element i den
skyddshinna som alla normala individer förfogar över i syftet att kunna gå vidare med sina
vardagsliv.32

Öde, ödestro och ödesdigra ögonblick
Giddens skriver om begreppet fatalism, med vilken han åsyftar ett resignerat accepterande
av att man måste låta händelserna ha sin gång. Han menar att fatalismen måste skiljas från
känslan av att händelserna är ödesdigra. Med ödesdigra situationer eller omständigheter
åsyftar Giddens situationer eller omständigheter som får särskilt avgörande konsekvenser
30

Ibid, s. 67-69
50-51
32
51-52
31

16

för en grupp eller individ. Ödesdigra ögonblick är situationer där det krävs av individerna att
de fattar beslut som är särskilt avgörande för deras strävanden eller framtida liv. Giddens
menar att ödesdigra ögonblick får avgörande konsekvenser för personens bestämning eller
livsöde. Det är händelser eller situationer som är av både ytterst avgörande och
problematisk karaktär. De ödesdigra ögonblicken är tidpunkter som utgörs av händelser som
sammanfogas på ett sådant sätt att individen hamnar vid ett existentiellt vägskäl. Det är
ögonblick som ofta inträffar på grund av händelser som berör individens liv vare sig hon vill
det eller inte, vilket kan leda till att givna tillstånd abrupt förändras. Giddens menar att de
ödesdigra ögonblicken inte nödvändigtvis innebär att risken är stor för att saker och ting ska
gå fel, men att det i regel är svårt att bedöma de efterföljande konsekvenserna om man gör
fel. Giddens skriver också om begreppet dötid, med vilket han åsyftar den tid som fylls ut
mellan livets mer avgörande livssektorer. Dötiden, menar han, är avskuren från resten av
individens liv och får därför heller inga direkta konsekvenser för det.33

Stigma och social identitet
Den sociala identiteten handlar om hur personer kategoriseras och vilka attribut som därtill
appliceras. Goffman (1986) skriver om hur det i samhället och i sociala sammanhang sker ett
oavlåtligt kategoriserande och attributstilldelande av människor. Rutinen av sociala
interaktioner i etablerade sociala sammanhang gör så att vi människor på ett axiomatiskt
sätt kan förhålla oss till varandra. Goffman gör ett särskiljande mellan den skenbara sociala
identiteten och den faktiska sociala identiteten. Med en skenbar social identitet menas de
egenskaper som vi per automatik utifrån rådande normer tillskriver en individ, medan den
faktiska sociala identiteten logiskt nog åsyftar individens reella kategoritillhörighet och
utmärkande egenskaper. Då en persons faktiska sociala identitet inte förmår leva upp till de
förväntningar som är sammankopplade med de potentiellt disponibla skenbara sociala
identiteterna riskerar personen att missaktas och nedvärderas, det vill säga stigmatiseras.34
Goffman skriver om stam- eller gruppstigma vilket kan kopplas till en persons etnicitet,
nationella tillhörighet eller religiösa övertygelse. Dessa stigman kan i regel härledas till
personens uppväxtmiljö och kontaminerar därmed likaså personens övriga
familjemedlemmar. Vidare menar han att stigmat innebär en oönskad olikhet som särskiljer
33
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dem från oss, vilket ger en avhumaniserande verkan. Utifrån detta antagande tvingas de
onormala utstå de normalas medvetna eller omedvetna förtryck och diskriminering.
Omedvetet eller ej, oavsett vilket kommer stigmatiseringen naturligtvis att försämra den
utsattes levnadsvillkor och livsmöjligheter. Dessutom menar Goffman att användandet av
specifika stigmatermer i den vardagliga diskursen brukas omdömeslöst utan att vidare
hänsyn tas till termens egentliga betydelse.35

Totala institutioner
Goffman (1973) skriver om begreppet totala institutioner med vilket han åsyftar institutioner
med en inneslutande eller total karaktär som symboliseras av hindren för socialt umgänge
med världen utanför, såväl som för medlemmarna att därifrån avlägsna sig. Dessa hinder är i
regel sammankopplade med inrättningens fysiska utformning och utgörs bland annat av
låsta dörrar, höga murar och taggtråd. Goffman menar att samhällets totala institutioner kan
delas in i fem olika grupper. Den första gruppen utgörs av institutioner tillämpade för
personer som av samhället anses vara ofarliga men som klassas vara oförmögna att ta vara
på sig själva. Här finner vi personer så som handikappade, gamla och föräldralösa barn. Den
andra gruppen utgörs av institutioner som är till för personer som både anses vara
oförmögna att ta hand om sig själva samtidigt som de anses utgöra ett samhällshot. Till
exempel personer som lider av mentalsjukdom eller farliga luftvägsinfektioner. Den tredje
gruppen institutioner innefattar personer som anses utgöra ett direkt och avsiktligt
samhällshot och där de omhändertagnas välfärd inte utgör det primära syftet. Här innefattas
bland annat kriminella personer eller krigsfångar. Den fjärde gruppen institutioner har
skapats i syfte att bättre kunna genomföra någon specifik arbetsuppgift och innefattar
exempelvis militärförläggningar, arbetsläger och internatskolor. Den femte och avslutande
gruppen institutioner är avsedda som reträttplatser från världen och kan bland annat
fungera som religiösa utövningsplatser.36

Det byråkratiskt organiserade livet
Goffman skriver vidare att en grundläggande social ordning i det moderna samhället är att
individen tenderar att sova, roa sig och arbeta på skilda håll. Detta med olika människor,

35
36

Ibid, s. 4-5
Goffman, E. Totala institutioner: Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor. s. 13-14

18

under skilda auktoriteter och utan någon övergripande rationell plan. Vad som utgör ett
centralt drag för totala institutioner är att de grusar de murar som skiljer dessa livssfärer åt.
Inom de totala institutionernas sfär sker samtliga aspekter av livet på en och samma plats
och under samma auktoritet. Dessutom fortlöper medlemmarnas dagliga aktiviteter i
identiska mönster, då de både behandlas på samma sätt såväl som de nödgas göra samma
saker tillsammans. Alla faser i vardagens bestyr är noggrant planerade och påtvingas
ovanifrån genom formella regler. De olika obligatoriska aktiviteterna samordnas enligt en
utformad plan som utformats i sammanslutning till institutionens övergripande
målsättningar. Goffman menar att de totala institutionernas mest väsentliga egenskap är att
mänskliga behov, hos stora grupper av människor, behandlas genom byråkratisk
organisation.37

Övervakare och intagna
Det finns en grundläggande klyfta mellan institutionens intagna och den övervakande
institutionspersonalen. De intagna har en begränsad kontakt med omvärlden samtidigt som
personalen i regel är socialt integrerad med världen utanför murarna. Grupperna tenderar
att uppfatta varandra i negativa stereotyper, där de intagna ses på som underlägsna och
personalen som överlägsen. Ett direkt resultat av rollernas etablerade och inrotade
maktförhållanden. Den sociala rörligheten och det sociala avståndet mellan grupperna är
högst begränsat samtidigt som det är formellt reglerat. Inom ramen för totala institutioner
menar Goffman att två skilda sociala kulturella världar utvecklas jämsides med varandra. Det
är en social hybrid som dels är en boendegemenskap och dels en formell organisation.38

Prekariatteori
Ekonomen Guy Standing (2014) skriver om prekariatbegreppet, med vilket han åsyftar
framväxten av en ny global samhällsgrupp som står utanför det etablerade samhällsskiktet.
Prekariatet kan ses som icke-fullvärdiga medborgare som, i förhållande till de vanliga
medborgarna, har en mer begränsad uppsättning av rättigheter. En orsak till prekariatets
förekomst och utbredning menar Standing kan kopplas till utvecklingen av den globala
marknadsekonomin och de politiska åtgärder och institutionella förändringar som därtill
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tillkom. En utveckling som lett till en universell kommodifiering av mänsklig existens där
värdegrundsbegrepp som gemenskap och samarbete skiftat i karaktär och istället fått ge vika
åt ett betydligt mer solipsistiskt synsätt innehållandes begrepp som konkurrens och
individualism. De prekära arbets- och livsförhållandena har kommit till att bli en integrerad
och normaliserad del av det moderna samhället, menar den politiske teoretikern Isabell
Lorey (2014). Prekariseringen används som ett politiskt verktyg för social reglering och
kontroll, vilket leder till att vi tvingas leva våra liv i oförutsebarhet och i ständig beredskap.
Prekariseringen inbegriper ett inhyst dominansförhållande i vilket individuella
grupptillhörigheter tillskrivs eller förnekas.39,40

Asylsökande och papperslösa invandrare
Alla människor riskerar att hamna i prekariatet men grupper så som ungdomar, gamla,
kvinnor eller kriminella löper större risk. Den mest utsatta gruppen utgörs av asylsökande
och papperslösa invandrare vilka har en begränsad tillgång till sociala, ekonomiska och
politiska rättigheter. De riskerar dessutom att dehumaniseras och utpekas som syndabockar
för problem de själva inte varit med och skapat. En av de egenskaper som utmärker den
globaliserade tidsålderns migration, och som möjliggör för prekariatet att fortsatt
expandera, är att mängden flyktingar och asylsökande aldrig varit så stor innan som den är
idag. Många av dessa hamnar i en långvarig social och ekonomisk otrygghet på grund av allt
högre inträdesbarriärer. De riskerar sedermera att hamna på härbärgen eller
förvarsanläggningar där deras integritet och värdighet successivt dräneras. Denna bild
förstärks även av det faktum att non-refoulement-principen, att inget land får avvisa eller
utvisa personer som i sitt hemland riskerar att utsättas för fara, i allt större utsträckning
ignoreras eller förbises.41
Flyktingar och asylsökande kan behöva vänta i flera år på att deras asylärenden avgörs och
därmed läggs deras liv på is. Vidare skriver Standing att demonisering av illegala invandrare
har varit en del i den populistiska responsen på den otrygghet som i stort drabbat
prekariatet. De odokumenterade och illegala invandrarna ges skulden för den inhemska
befolkningens vedermödor. Standing exemplifierar detta med hur Berlusconi-regeringen
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2008 kom att legitimera privata medborgargarden som på eget bevåg gav sig ut på gatorna
för att rensa dem från icke-välkomna gäster. Påfallande likt den utveckling vi våren 2016
kunnat se i Sverige där högerextrema grupperingar börjat patrullera på våra gator.42,43
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Metod
Metodansats
Då jag i min studie vill lyfta fram en persons unika livsberättelse som migrant, asylsökande
och frihetsberövad har jag valt att arbete utifrån en narrativ metod med en
livsberättelseansats. Den narrativa metoden används för att samla in och analysera skriftliga
eller, som i mitt fall, muntliga berättelser. Inom den aktuella studiens sociologiska vetenskap
kan det till exempel innebära att man genomför forskningsintervjuer med en eller flera
personer som uppmanas dela med sig av berättelser utifrån något specifikt tema.
Intervjuerna kan utformas på olika sätt och kan till exempel fokusera på personliga
berättelser. Som forskare, användandes av en narrativ metod, ägnar jag mig åt en tolkande
aktivitet. Jag behöver ställa mig frågan vad berättelsen betyder och vilken mening den har.
Vidare utgår man från att det utifrån berättelsen inte går att utvinna en enda sanning utan
snarare en mångfald av olika tolkningar.44

Muntlighetens flexibilitet
Sociologen Anna Johansson (2005) menar att det finns tydliga skillnader mellan skriftliga och
muntliga berättelser. Skillnader som jag menar motiverar valet av att själv genomföra en
intervju snarare än att arbeta utifrån redan färdigställt skriftligt material. Till exempel
inkluderas inte tveksamheter och självrättelser i den skriftliga berättelsen, vilket kan visa sig
bli problematiskt då de i själva verket kan besitta en stor betydelse för berättelsens egentliga
andemening. En annan viktig skillnad mellan den skriftliga och muntliga berättelsen är att
den muntliga berättelsen inte enkom berättar om händelsen utan i själva verket självt utgör
en händelse. Den utgör en socialt situerad kommunikativ handling, som Johansson
formulerar det.45

Narrativets reflexivitet
Användandet av en narrativ metod och analys är förutom tolkande också reflexiv i sin
karaktär. Detta innebär att jag som kunskapsproducent reflekterar över hur jag definierar,
skriver, talar och förhåller mig till den sociala verkligheten. Faktorer som givetvis kan tänkas
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påverkas av min unika livssyn och uppsättning värderingar. Med andra ord kommer den
kunskap som jag producerar göras utifrån min position som vit, svenskfödd man. I mötet med en
sudanesisk migrerad svart person är det viktigt att jag reflekterar över detta och hur det
eventuellt kan tänkas påverka studien.46,47

Livsberättelseintervjun och dess fördelar
Ardra L. Cole och Gary Knowles menar att livsberättelsemetoden innebär att perspektiv från
två eller fler personer möts och korsar varandra. De menar vidare att
livsberättelseforskningens främsta syfte inte är att frammana och förmedla särskilda
betydelser eller sanningar. Det handlar snarare om en representation av mänsklig erfarenhet
där läsaren inbjuds i tolkningsprocessen och uppmanas att skapa egna innebörder och göra
egna tolkningar utifrån den verklighet de själva befinner sig i.48
Med en livsberättelseintervju menar Alan Bryman (2011) att intervjupersonerna i detalj
uppmanas redogöra för förlidna händelser i deras liv. Man ämnar dokumentera deras inre
upplevelser; hur de uppfattar, tolkar och definierar den värld de befinner sig i. Den utgör en
form av öppen och ostrukturerad intervju däri en människas hela liv tillåts omfattas. Då jag
vill få en heltäckande bild av intervjupersonens liv är därför livsberättelseintervjun idealisk.
Johansson menar att en livsberättelse, okonstlat nog, utgörs av en persons berättelser om
sitt liv eller delar av sitt liv. Utifrån olika teman eller perspektiv ämnar man undersöka hur
människor ger sina liv mening och skapar identitet. Viktigt att poängtera är att människors
egna tolkningar står i centrum. Livsberättelserna synliggör hur människor upplever sina
subjektiva liv, och genom berättelserna ges vi som läsare chansen att förstå andra
människor. Berättelserna kan fungera som en talartribun till de samhällsgrupper som i regel
osynliggörs eller marginaliseras, till exempel asylsökande flyktingar eller frihetsberövade
personer. Dessa enskilda berättelser kan därmed redogöra för hela gruppers historia.49,50
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Berättelsens funktion
Arthur W. Frank skriver i artikeln Tricksters and Truth Tellers: Narrating Illness in Age of
Authenticity and Appropriation (2009) om hur plötsligt uppkomna djupa sjukdomar kan få
människor att uppleva sig vara dislokaliserade. En upplevelse som han sammankopplar med
en känsla av att inte längre finna sig stå fast och stabilt på den plats man befinner sig. Med
djupa sjukdomar åsyftar Frank sjukdomar som kastar en skugga över en individs hela liv. En
skugga som aldrig riktigt verkar vilja försvinna helt. Att uppleva sig vara dislokaliserad
innefattar dessutom osäkra funderingar kring djupets omfattning, hur de nått detta djup och
hur de eventuellt ska kunna ta sig upp till ytan igen.51
I Franks fall upplevde han en dislokalisering då han, i efterdyningarna av en hjärtattack,
befann sig i ett bibliotek. Något kryptiskt beskrivs det hur han befinnandes i biblioteket
ämnat söka svar på vem han blivit. Han upplevde sig inte besitta de resurser som var
nödvändiga för att kunna författa en berättelse om sitt liv. Trots de fysiska men som
hjärtattacken medförde utgjorde dessa i sig inte underlag nog till en berättelse. Berättelser
kräver mer än enskilda händelser. Berättelser bildas och formas i samverkan med andras
berättelser.52
Frank skriver hur han kände ett behov av att både höra andras sjukdomsberättelser
samtidigt som han författade sin egen. Detta då alla aspekter av livet kräver sitt eget
berättande. Att vara människa innebär inte enbart att rutinmässigt och oreflekterade leva
sitt liv. Frank menar att livet ständigt behöver reflekteras över, vilket görs genom att man
berättar om det på flera olika sätt till flera olika mottagare. Det finns ett grundläggande
mänskligt behov för berättelser vilket exempelvis kan exemplifieras genom att hänvisa till
litteraturkritikern Brian Boyd. Genom sin forskning kom Boyd fram till att
historieberättandet medfört evolutionära fördelar som bidragit till att forma den moderna
människan.53
Frank anser att om det är någon typ av berättelser som är värda att återberätta så är det
berättelser som handlar om att leva under hot. Berättelser engagerar mottagaren genom att
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den genererar någon typ av spänning, vilket i sin tur förutsätter att något typ av hot
föreligger. Ett hot i form av att något potentiellt kan gå galet för den karaktär mottagaren
emotionellt bryr sig om. Anledningen till att mottagaren bryr sig om karaktären i fråga menar
Frank kan kopplas till identifikationsperspektivet. Att det som går galet för karaktären i
berättelsen potentiellt också skulle kunna hända en själv. Frank fortsätter vidare med att
konstatera att människor som exempelvis lider av sjukdom inte endast lever med hotet från
sjukdomen i sig, utan dessutom nödgas handskas med det faktum att de själva utgör ett hot
för andra. Att leva med sjukdom kräver att man lär sig begripa andras narrativa
förhållningssätt till sjukdomen och hur man själv passar in i det narrativet. Detta för att
potentiellt kunna få deras hjälp eller för att undvika deras motstånd.54
Då Frank talat med grupper av sjuka människor så vill de i regel veta huruvida, och i sådana
fall hur, berättelser kan läka en. Han menar att berättelser kan åstadkomma existentiellt
eller spirituellt läkande. Vad som är centralt för denna typ av läkande är berättelsens inhysta
kapacitet för att skapa distans mellan den fysiska sjukdomsdrabbade kroppen och
skildrandet av sjukdomen. I våra berättelser kan vi återkalla delar i våra liv som har förstörts.
Då man som individ, exempelvis i rollen som patient, tystas ned kan man i rollen som
historieberättare åter igen ta sig upp till ytan och göra sin röst hörd. Historieberättande
tillåter berättaren att återuppliva ens tillintetgjorda och misshandlade kropp.55

Valet av att använda en informant
Ju fler desto bättre brukar man säga i många sammanhang, så även i forskarvärlden. Bland
annat skriver Robert K. Yin i boken Fallstudier: design och genomförande (2007) att ju fler fall
man använder sig av i sin studie desto hållbarare blir de analytiska slutsatser man kan dra,
såväl som resultatens generaliserbarhet. Om man trots denna vetskap väljer att använda sig
av en enfallsdesign bör man följaktligen också vara beredd på att formulera starka argument
som motiverar ens val. Då jag valt att endast använda mig av en informant i studien är det
också på plats att jag resonerar lite kring detta val.56
Ivor F. Goodson och Pat Sikes skriver i boken Life History Research in educational settings Learning from lives (2011) att urvalspopulationen i en livsberättelsemetod vanligtvis är
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relativt liten. Detta då intervjuer och tillkommande transkriberings- och analysarbete är
tidskonsumerande, vilket inte minst utgör en sanning om man genomför forskningen ensam.
Dessutom är ett vanligt argument för att använda sig av en livsberättelsemetod att man som
forskare värnar om det subjektiva synsättet, i vilket allt för omfattande urvalspopulationer är
obehövliga.57
Det är dock omöjligt att svara på exakt hur många informanter man bör använda sig i
genomförandet av livsberättelseforskning. Det kan skilja sig stort åt beroende på vilken typ
av forskning det handlar om och vad målet med forskningen är. Goodson och Sikes menar
dock att många livsberättelser, inte minst flertalet av de genomförda av medlemmar ur
chicagoskolan, endast har använt sig av en informant. Syftet med dessa var att ge
detaljerade insikter om en individs individuella uppfattningar och erfarenheter kring sitt liv.
Detta överensstämmer även med min studie då dess syfte är att försöka förstå och tolka en
utvisningsdömd flyktings specifika upplevelser. Genom att endast fokusera på en informant
kan jag uppnå en fördjupad förståelse för fenomenet att leva som utvisningsdömd och
frihetsberövad asylsökande.58
Trots att flerfallsstudier besitter vissa fördelar menar Yin att en enfallsdesign understundom
är att föredra. Ett skäl till att använda sig av en enfallsdesign är då det enstaka fallet
representerar det typiska eller representativa fallet, syftandes till att ta tillvara på och
beskriva vanligt förekommande betingelser och omständigheter. Dessa typ av fall
presumeras representera situationen för en genomsnittlig individs erfarenheter inom en viss
population. Trots att de omständigheter som informanten i min studie råkat ut för knappast
kan klassas som vanliga finns det ändå fog för att tro att de kommer bli vanligare framöver.
Detta baserat på det stora antalet avvisningsbeslut som blev en konsekvens av 2015 års
flyktingström.59

Hur jag kom i kontakt med informanten
Den kanske mest vanligt förekommande och rekommenderade urvalstekniken som används
inom den kvalitativa forskningen, i de fall den utgår från intervjuer, är det målinriktade
urvalet. Denna urvalsteknik har även jag valt att använda mig av och går kort och koncist ut
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på att informanterna väljs utifrån deras relevans för forskningsfrågorna. I min studie kom jag
i kontakt med informanten via mitt jobb på en av Migrationsverkets förvarsenheter, jag i
rollen som handledare och han i rollen förvarstagen. Jag kom relativt omgående att
uppskatta honom för hans sympatiska och behagliga personlighet och upplevde även att
uppskattningen, i viss utsträckning i alla fall, var ömsesidig. Efter att informanten tagits ur
förvar visste jag att det var honom jag ville använda mig av i studien. Hur jag skulle kunna
komma i kontakt med honom vållade mig en del grubbel, men då jag av ren slump stötte på
honom på stan tog jag tillfället i akt och frågade om han var intresserad av att ställa upp i
studien. Till min stora glädje valde han att acceptera min förfrågan och vi bestämde en träff
för att gå igenom premisserna för studiens upplägg.60,61

Datainsamlingen
Intervjun genomfördes tidigt i maj 2016 i ett grupprum på ett bibliotek i Göteborg.
Utgångspunkten var utgå från en öppen och ostrukturerad intervju då denna
intervjuformens inbyggda flexibilitet passar sig väl för att täcka en människas hela liv.
Intervjun kretsade kring de fyra definierade temana: bakgrund, resan från hemlandet,
förvarstid och nuet. För att säkerställa att intervjun skulle flyta på så bra som möjligt
adderade jag till varje tema ett antal övergripande underfrågor vilka kommer att ligga som
bilagor till uppsatsen. Under intervjutillfället lät jag informanten svara tämligen fritt kring de
olika huvudtemana, men följde naturligtvis upp med uppföljningsfrågor där jag ansåg det
vara nödvändigt. Innan intervjun sattes igång informerades återigen informanten om
studiens syfte och att han när som helst kunde välja att avböja sitt deltagande i uppsatsen.
Med informantens godkännande spelades intervjun in för att sedermera också transkriberas.
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Etiska principer, aspekter och överväganden
I studien är det av största vikt att jag tar grundläggande etiska frågor som rör anonymitet,
konfidentialitet, frivillighet och integritet i beaktning. Bryman skriver bland annat om
informationskravet, vilket är en etisk princip som går ut på att informanten ska kunna få ta
del av relevant information som berör studiens syfte, samt informeras om att hans
deltagande i studien är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätten att
bestämma över hans medverkan i studien och med konfidentialitetskravet åsyftas att alla de
uppgifter som berör informanten ska behandlas med konfidentialitet. Avslutningsvis skriver
Bryman om nyttjandekravet vilket innebär att alla de uppgifter som samlas in om
informanten endast får användas inom ramen för studiens ändamål.62
Det finns även etiska aspekter som jag behöver ta hänsyn till i analysarbetet. En risk är att
jag som forskare urskillningslöst understödjer informanten och hans berättelser istället för
att objektivt förhålla mig till dem. Detta utgör en risk då man till exempel fattar tycke för en
informant eller som i mitt fall då man redan i förväg är bekant med honom. Going native,
som det heter, kan till exempel leda till att jag som forskare ignorerar väsentlig och relevant
data då det kan få studiedeltagren att framstå i dålig dager. Det är även viktigt att jag värnar
om informantens privatliv genom att jag använder mig av pseudonymnamn, både kopplat till
informanten själv med även platser som kan riskera att få hans identitet röjd. I resultat- och
analysdelen kommer informanten därför att hänvisas till pseudonymnamnet Ayman.
Överhuvudtaget är det av största vikt att jag värnar om personens privatliv och anonymitet,
inte minst för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för att kunna åstadkomma en mer
öppen, ärlig och pålitlig intervju. Intervjun skedde på engelska, och då vi båda behärskar
språket väl fungerade således också kommunikationen mellan oss i stort sett problemfritt. I
transkriberingsarbetet med intervjun översatte jag direkt alla citat från engelska till svenska.
Anledningen till detta är att uppsatsen i övrigt är författad på svenska, och jag kan genom
språköversättningen därmed säkerställa ett bättre flyt i texten samtidigt som den blir mer
lättillgänglig för svenska läsare. Trots att ordvalen i översättningsarbetet inte blir identiska
har jag varit noggrann och systematisk så att andemeningen ändå förblir densamma. 63,64
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Analysarbetet
Anna Johansson skriver om tre analysdimensioner som är grundläggande för tolkning av
mening i livsberättelser; innehållsanalys, formanalys samt analys av den interpersonella
relationen. Snarare än att vara ändamålsenligt självständiga menar Johansson att dessa
samverkar och är ömsesidigt sammanvävda och för mig är alla tre relevanta och användbara.
Dock ligger mitt främsta fokus på innehållsanalysen då det företrädesvis är meningen och
innebörden av livsberättelserna som jag är intresserad att ta del av, snarare än hur de
förmedlas eller vilken inverkan samspelet mellan intervjuare och berättare kan tänkas haft
på livsberättelsernas utformning. Även fast dessa två sistnämnda perspektiven naturligtvis
också måste tas hänsyn till.65


Innehållsanalysen kan alltså sägas besvara frågor om vad, alltså frågor så som; vilken
är berättelsens handling och vilka händelser skildras? Vilka är genomgående, ytliga
respektive underliggande teman? Vilka kulturella, politiska, vetenskapliga och
religiösa diskurser artikuleras i berättelsen, dvs. vilka offentliga narrativ,
metanarrativ och begreppsliga narrativ används/är berättelsen inbäddad i?66



Formanalysen besvarar "hur"-relaterade frågor, och kan bland annat utgöras av; i
vilken ordning berättas händelserna? Hur är berättelsen ordnad, kronologiskt eller
tematiskt? I vilket tempo eller med vilken rytm berättas olika episoder?67



Livsberättelsen ses som skapad i socialt samspel mellan berättare och lyssnare,
således behandlar analysen av den interpersonella relationen frågor så som; hur ser
relationen ut mellan berättaren och lyssnaren? Hur togs kontakten/möttes parterna?
Likheter/skillnader i social position: genus, klass, sexuell orientering, ålder, etnicitet,
kunskap, erfarenhet?68

I analysen av livsberättelser ämnar jag utgå från ett delperspektiv med fokus på innehåll,
vilket är den analysform som främst sammankopplas med innehållsanalys. Analysformen går
ut på att vissa specifika kategorier eller teman identifieras och definieras samt att stycken
eller yttranden från texten lyfts ur och klassificeras inom ramen för dessa. Man ämnar som
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forskare leta efter teman eller innehållsliga mönster i berättelser som handlar om sociala
relationer, normer och värderingar. I en traditionell analysmodell som inriktar sig på delinnehåll delas berättelsen in i stycken och analyseras utan att relateras till helheten. Detta
kommer jag dock inte att efterfölja i min livsberättelseanalys. De identifierade och defilerade
temadelarna (bakgrund, resan från hemlandet, förvarstid och nuet) kommer att relateras till
helheten. Detta då de olika temana är ovillkorligt sammankopplade med varandra. För att till
exempel kunna förstå informantens tankar om hans nuvarande livssituation behöver man
också ha hans bakgrund klargjord för sig och hur denna har kommit att forma var han idag
befinner sig. Genom att i analysen även komplettera livsberättelsernas innehåll med form
och uttrycksmedel kan jag även undvika vissa risker som är förknippade med traditionella
innehållsanalyser. Nämligen att de tenderar att vara alltför beskrivande med triviala och
banala tolkningar.69

Analysens trovärdighet
Nedan kommer en redogörelse för användbara kriterier som med fördel brukas för att pröva
analysens trovärdighet. Ett av kriterierna behandlar huruvida analysen är övertygande och
möjlig. Analysens duglighet att övertyga kopplas i detta sammanhang samman med den
form den tar och de textuella strategier som använts. Inom ramen för detta kriterium ingår
både intervju- och analyskvalitet, vilket bland annat inbegriper att jag använt mig av rikliga
mängder citat liksom att jag angett alternativa förklarings- och tolkningsförslag.
Överrensstämmelsekriteriet innebär att man tar tillbaka datamaterialet till personerna som
det de facto omfattar. Man låter informanten själv gå igenom materialet för att på så sätt
kunna avstämma hur väl det överensstämmer med deras egna tolkningar. Inom ramen för
denna uppsats har informanten varken tagit del av uppsatsmaterial eller bidragit med egna
tolkningsvinklar. En eventuell svaghet med uppsatsen skulle man kunna argumentera, men
det är då viktigt att poängtera att man utifrån livsberättelserna inte kan utvinna några givna
eller uniforma sanningar. Detta gäller vare sig om tolkningarna kommer från mig,
informanten eller någon annan. Insiktsfullhetskriteriet handlar om graden av originalitet och
kreativitet i analysen och berättelsepresentationerna. Utöver detta handlar kriteriet om ifall
läsaren uppnått en ökad förståelse och insikt om sitt eget liv genom att ta del av
livsberättelseanalysen. Sammanhangskriteriet handlar om huruvida de olika
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tolkningsdelarna förmår skapa en heltäckande och betydelsefull bild. Internt genom att se på
hur de olika delarna sammanhänger och externt genom att jämföra med tidigare forskning i
fältet. Detta kriterium anser jag vara uppfyllt, inte minst då uppsatsens resultat i flera
avseenden överensstämmer den tidigare forskning jag tagit del av. Avslutningsvis har vi
kriteriet som behandlar den pragmatiska nyttan. Detta kriterium handlar om huruvida
studien kan ligga till grund för andras arbete eller inte. Detta kriterium nödgas prövas av
forskarsamhället, men som enskild forskare kan jag ändå exempelvis beskriva hur mina
tolkningar gjorts samt redogöra för hur jag genomfört omvandlingar av tal till text.70
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Resultat och analys
Här kommer jag att presentera den livsberättelse som jag inom ramen för denna uppsats
tagit del av. De huvudteman som här gås igenom är bakgrund, resan från hemlandet,
förvarstid samt nuet. I analysarbetet har fokus först och främst legat på livsberättelsernas
innehåll, då det först och främst har varit innebörden av livsberättelserna jag har varit
intresserad av att beskriva. Men med detta sagt vill jag även poängtera att diverse
känsloyttringar, i den mån de förekommer, kommer att uppmärksammas i texten. De
identifierade och defilerade temadelarna (bakgrund, resan från hemlandet, förvarstid och
nuet) kommer att relateras till helheten då jag anser att de olika temana vara ovillkorligt
sammankopplade med varandra. För att värna om informantens privatliv kommer han inom
ramen för denna uppsats att gå under pseudonymnamnet Ayman.

Bakgrund
Uppväxten
Under intervjutillfället märkte jag ganska omgående att Aymans vilja att prata om sin
bakgrund, och kanske framförallt uppväxt, var tämligen begränsad. Men i korta drag redogör
han för sin uppväxt och går bland annat igenom var han växte upp och hur hans
familjesituation såg ut. Han berättar att han växte upp i Sudans huvudstad, Khartoum, med
sina två föräldrar och tre storasystrar. Hela hans familj är idag bosatt i Saudiarabien men
hans pappa flyttade dit några år innan de övriga familjemedlemmarna. Under Aymans
uppväxt hade hans pappa ett detaljhandelsföretag medan hans mamma, likt de flesta andra
sudanesiska kvinnor, var hemmafru. Som ung berättar han att han gick i skola och spelade
fotboll, och på frågan huruvida han upplevde sig ha en bra uppväxt svarar han skrattandes
'ja'. Innan Ayman lämnade Sudan studerade han både på universitet och volontärjobbade på
en hjälporganisation. Han berättar att han läste en datavetenskapsutbildning som
sedermera även utmynnade i en examen. Parallellt med universitetsstudierna
volontärjobbade han även i ungefär sex år på en hjälporganisation som hjälpte hemlösa
barn.

Annalkande problem
Under tiden Ayman jobbade på hjälporganisationen skrev han och hans chef en rapport
tillsammans. En rapport som skulle visa sig medföra voluminösa problem för dem båda.
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Ayman berättar att flera av de omhändertagna barnen som omvårdades av
hjälporganisationen var drabbade av HIV. Överhuvudtaget, berättar han, är det väldigt
många unga sudaneser som är just HIV-positiva. Tillsammans med sin chef författade Ayman
en rapport om den rådande situationen, trots att den sudanesiska regeringen förbjuder och
kan ställa till problem för dem som förbigår detta förbud. Rapporten som Ayman och hans
chef författade överlämnades till en journalist som i sin tur publicerade den i en tidning.
Konsekvenserna blev att hela den aktuella pappersupplagan förstördes samt att tidningen
därpå stängdes ner. I samband med detta avled dessutom tidningschefen under, på ytan
sett, mystiska omständigheter. Ayman är dock övertygad om att det var den sudanesiska
regeringen som låg bakom dödsfallet.
Men problemen slutade inte att upphöra efter detta. De kom istället att riktas mot honom
personligen, och till sist såg han ingen annan utväg än att fly från sitt hemland.
Ja de (polisen, förf. anm.) tog mig i femton dagar, eller tjugo dagar. [...] Ja, eller nej
inte i fängelse. Det var ett rum som, ungefär som detta (syftar på det lilla grupprum vi
för tillfället befinner oss i, förf. anm.) ungefär så här stort. [...] Något ställe, jag vet inte
var. Dom kom och frågade ut mig och slog mig och... [...] Jag blev sjuk och åkte till
sjukhuset, de tog mig till ett sjukhus. Och jag rymde från sjukhuset. [...] Efter ... tre
eller fyra dagar så lyckades jag ta mig från Sudan.

Ayman berättar om sitt första möta med en total institution. Han blir tagen till en okänd
plats där han sitter inlåst i flera dagar, utan någon kontakt med världen utanför och utan
möjlighet att därifrån avlägsna sig. Han ansågs utgöra ett direkt och avsiktligt samhällshot
och det blir därmed tydligt att hans välfärd inte utgjorde det primära syftet för hans vistelse
där. Snarare tvärtom då han sittandes inlåst tvingades utstå både förhör och fysisk
misshandel. Faktum är att han aldrig blev frisläppt därifrån, utan istället var det under ett
sjukhusbesök som han lyckades fly. Initialt och primärt från regeringens våld och slutligen
också från Sudan.

Resan från hemlandet
Den enda tänkbara utvägen
Med hjälp av en människosmugglare tog sig Ayman från Sudan, via Turkiet, till Sverige. Han
upplevde sig inte ha något annat val än att fly situationen i sitt hemland. Bakom sig lämnar
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han ett liv han tidigare varit till freds med, och en familj som även de nu kom att få oönskade
påhälsningar.
Efter att Ayman tvingats lämna Sudan fick istället hans familj påhälsningar från polis som
frågade var Ayman höll hus. Ibland blev de även medtvingade till polisstationen, vilket bidrog
till att hela situationen uppfattades som obehaglig. Först efter två år kunde även de lämna
Sudan för att återförenas med familjens pappa i Saudiarabien. Aymans resa till Sverige gick
via Turkiet, och för att realisera resan fick han hjälp av en vän. Vännen lyckades få tag på en
människosmugglare som både ordnade fram ett förfalskat pass och visum åt Ayman.

På plats i Sverige och hur nya problem uppstår
Väl på plats i Sverige, som asylsökande, hamnar Ayman initialt i Sundsvall. Första tiden som
asylsökande verkade lovande med såväl jobb som nya vänskapsband. Men bara efter några
månader kommer det första bakslaget.
Efter att jag sökt asyl i Märsta skickade de mig till Sundsvall. [...] Jag hade en god vän
som verkligen hjälpte mig mycket, vi möttes här i Sverige. Jag jobbade emellanåt ... det
var med livsmedel. [...] Ja, och efter det så fick jag avslag på min asylansökan... Första
gången tog det tre eller fyra månader.
Ja det är stressigt och man tänker på sitt liv och sin framtid, och jag kunde inte sova...
varje dag somnade jag vid tre eller fyra på morgonen. [...] Jag tänkte på min framtid
och min familj och... vad som kommer att hända. För... alla som lämnar sina
hemländer tänker på sin framtid, på jobb och att få ett bra liv så man kan hjälpa sin
familj.

Under sin tid i Sundsvall har Ayman jobb och visst socialt umgänge, han berättar att han
lärde känna en vän som kom att bli väldigt viktig för honom. Men det är också under denna
period han får sitt första avslag på sin asylansökan, vilket innebar mycket stress i
kombination med lite sömn. Aymans tankar kretsade kring hans framtid och hur hans familj
hade det. Han menar vidare att alla som lämnar sina hemländer nödgas tänka på sin framtid,
på jobb och hur de ska kunna skapa sig ett så bra liv som möjligt för att i förlängningen också
kunna hjälpa sina familjer. Ayman utgör en del av prekariatet, en icke-fullvärdig medborgare
som både står inför social och ekonomisk otrygghet. Trots att inget land får avvisa eller
utvisa en person som riskerar att utsättas för fara i sitt hemland har detta de facto likväl
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gjorts i detta fall. Detta verifierar Standings teori om att non-refoulement-principen i allt
större utsträckning har urholkats.
Anledningen till non-refoulement-principen inte efterföljdes i detta specifika fall var att
Migrationsverket helt enkelt inte trodde på honom. De påstod att han inte hade författat
någon HIV-rapport. Levandes i Sundsvall fick Ayman sin asylansökan avslagen, men istället
för att lämna Sverige och återvända till Sudan åker han ner till Göteborg.
De sa att de inte trodde på mig för ... de sa att jag inte hade skrivit dom här sakerna.
Att jag inte hade skrivit någon rapport. [...] När jag var i Sundsvall meddelade de
(migrationsverket, förf. anm.) mig att jag måste åka tillbaka och att de skulle ge mig
pengar, men jag sa nej och att jag inte behövde några pengar. [...] Jag upplevde det
som att de trodde att alla bara kommer hit endast för att få pengar. Men jag sa att jag
inte behövde några pengar. Jag kan inte återvända för jag har problem där. Då sa de
att de skulle skicka mitt fall till polisen ifall jag inte samarbetade. [...] Så jag sa visst,
okej. Det var då jag lämnade Sundsvall och kom hit, hit till Göteborg. När jag kom ner
hit så mötte jag en person som heter Ahmed (fingerat namn, förf. anm.) som hjälpte
mig med att ... lösa boende med en annan person som också är från Sudan.
När jag levde tillsammans med Faisal (fingerat namn, förf. anm.), som också var från
Sudan, hade migrationsverket slutat föra över pengar... detta var ungefär två år av
mitt liv, från 2012 till 2014. Ja... och jag inte hade några pengar. Jag jobbade emellanåt
med att tvätta bilar i Kungälv och ibland skickade min familj mig pengar... [...] Jag
kände mig skamsen över att det var dem som var tvungna att hjälpa mig och skicka
pengar till mig.

Ayman berättar att han upplevde det som att Migrationsverket såg på honom som en
snyltgäst som endast kommit till Sverige i jakt på pengar. En stigmatisering som drabbar
honom såväl som andra asylsökande och som särskiljer mellan oss och dem, vilket Goffman
menar ger en avhumaniserande verkan. De asylsökande, de onormala, tvingas därmed att
utsättas för de svenska medborgarnas, de normalas, medvetna eller omedvetna förtryck och
diskriminering. Vare sig det handlar om en svetsare från Fagersta eller en handläggare från
Migrationsverket. Och som Goffman konstaterar, oavsett om förtrycket är medvetet eller
omedvetet, kommer stigmatiseringen att försämra de utsattas livsmöjligheter och
livschanser.
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På flykt från myndigheterna
Migrationsverket hotade med att överlämna Aymans fall till polisen ifall han inte ämnade
samarbeta, och det var då han bestämde sig för att åka ner till Göteborg. Väl på plats i
Göteborg får han hjälp med att lösa boende och flyttar ihop med en annan sudanes. Ayman
berättar att det var under den här perioden som Migrationsverket slutade att bistå honom
ekonomiskt, vilket gjorde att han i princip inte hade några pengar kvar att leva på. Han
berättar att han kunde hålla sig flytande genom att emellanåt jobba på en biltvätt, dessutom
skickade hans familj pengar till honom ibland. Att hans familj behövde bistå honom
ekonomiskt kände han skam för. I och med att Ayman fått sin asylansökan avslagen så vistas
han följaktligen också illegalt i Sverige. En prekär livssituation som utgör en integrerad och
normaliserad del av det moderna samhället. Prekariseringen används i detta fall som ett
politiskt verktyg för social reglering och kontroll. Om Ayman väljer att inte samarbeta med
myndigheterna, och därmed tvingas tillbaka till en potentiellt livshotande situation i
hemlandet, så förnekas han rätten till bistånd och annat stöd.
Att ständigt behöva se sig över axeln och leva på flykt från de svenska myndigheterna måste
innebära en mycket prekär och sårbar situation. Jag frågade givetvis Ayman om hur han
upplevde hela situationen och till min förvåning berättar han, småskrattandes, om ett möte
med polisen där han så när höll på att bli gripen.
Nej (skrattar) det var normalt för mig. Men en gång, 2013, så var jag och min vän på
väg hem när vi blev vi stoppade av polisen. Men jag hade inte mitt LMA-kort (ett
identifikationskort utfärdat av migrationsverket som visar att man är asylsökande, förf.
anm.) på mig ... jag hade glömt det hemma, men det var ändå utgånget sedan två år så
det var ändå inte giltigt. Men när polisen stannade oss bad han om att få se min väns
körkort, och kom sedan över till mig och frågade efter mitt personnummer. Jag sa att
jag var asylsökande och då frågade han efter mitt LMA-kort. Jag sa åt honom att jag
hade glömt mitt LMA-kort hemma, varpå polisen bad mig gå ut ur bilen. Efter att ha
väntat ett tag kommer polisen tillbaka och säger till mig att nästa gång måste jag ha
LMA-kortet på mig. Jag sa okej, och tänkte 'tack gode gud'! (skrattar)

Hade polisen genomfört en noggrannare kontroll hade de kunnat se att Ayman vistades i
landet illegalt, men detta gjordes aldrig och de kunde fortsätta resan som om ingenting hade
skett. Att Ayman avslutar berättelsen med ett 'tack gode gud', indikerar att han insåg allvaret
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i situationen. Hade det inte varit för slumpen hade han blivit gripen av polis där och då och
hade därmed också med största sannolikhet tvingats resa tillbaka till den potentiellt
livshotande situationen i hemlandet. Att Ayman berättar denna historia på ett så lättsamt
sätt kan kopplas till det Giddens kallar för grundläggande tillit. En tilltro etablerad tidigt i
hans liv och som ligger till grund för hans emotiva och kognitiva orientering gentemot andra,
sin självidentitet och den objektvärlden i vilken han verkar. Denna grundläggande tillit
fungerar i sin tur som en avskärmningsmekanism mot faror och risker i hans omgivande
handlings- och interaktionsmiljö och utgör därmed en skyddshinna för att kunna gå vidare
med sitt vardagsliv. Det är, kort och koncist, en överlevnadsinstinkt som av Aymans
omsorgspersoner etablerats tidigt i hans liv.
Ayman berättar om en händelse som utspelade sig 2014 då polisen gjorde ett tillslag på hans
väns adress där även han för tillfället bodde. Orsaken till tillslagen menar Ayman berodde på
att han själv angett adressen till Migrationsverket då han var där för att överklaga sitt
avslagsbeslut. Inte nog med att överklagan nekades, en dag kom också polisen till den
aktuella adressen och frågade efter honom. Ayman var inte på plats för tillfället men hans
vän berättade för polisen att Ayman inte alls bor där, utan att han endast angett adressen
som sin. Även denna gång hade alltså Ayman fru Fortuna på sin sida, men alla var inte lika
lyckosamma som han var. För förutom hans vän befann det sig även ytterligare en person i
bostaden och precis som Ayman levde även han på flykt från myndigheterna. Polisen
kontrollerade honom och kunde då konstatera att han skulle utvisas till Frankrike, vilket
såvitt Ayman vet också skedde.
Den gången kände jag mig frustrerad därför att de tog honom, ehm, på grund av mig.
Egentligen letade de efter mig men istället hittade de honom. [...] Min vän berättade
sen för mig att polisen hade varit här och att de letade efter mig, så jag ringde upp
polisen... Och de sa åt mig att ... du måste komma in till oss. Jag sa åt honom (polisen,
förf. anm.) att ifall du hade berättat för mig att jag behövt komma in så hade jag gjort
det, men ni kan inte göra så som ni gjort.

Ayman berättar att han kände sig frustrerad och hade skamkänslor för att en annan person
blev utvisad på grund av honom och berättelsen illustrerar väl den prekära situation
papperslösa invandrare befinner sig i. Att tvingas leva sina liv i oförutsebarhet och i ständig
beredskap på att bli tillfångatagna och vidareslussade till okända öden. Han pekar dessutom
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ut sig själv som skyldig till en händelse som han själv inte haft någon som helst kontroll över.
Det illustrerar tydligt den stigmatisering prekariatet utsätts för och framförallt den
begränsade uppsättning sociala och politiska rättigheter gruppen papperslösa invandrare
besitter. I, vad det verkar, ren desperation ringer han upp polisen för att förklara att de inte
kan agera så som de gjort. Ett samtal som skulle visa sig vara fruktlöst givetvis.

När orken tagit slut
Efter samtalet lämnade Ayman Göteborg och åkte till Tranås där han stannade hos en
kompis i ungefär fyra månader. Denna period beskriver han som mycket mentalt jobbig,
innehållandes känslor av tristess och stress om vartannat.
Man inser att man har förlorat fyra eller fem år av sitt liv, och man gör ingenting alls.

Känslan av att livet stannat upp kan kopplas till Standings prekariatteori, om hur flyktingar
och asylsökande kan behöva vänta i flera år på att deras asylärenden avgörs och hur deras liv
därmed läggs på is. En typ av existentiellt limbotillstånd där man inte kan se någon
existentiell framåtrörelse. Det kan även kopplas till Giddens teori om att sakna en stabil
känsla av biografisk kontinuitet, då Ayman inte mäktar skapa en varaktig föreställning om att
han är levande på grund av att det råder en diskontinuitet i tidsuppfattningen. Inte nog med
att Aymans liv lagts på is, dessutom befinner han sig i den prekära situation där han lever på
ständig flykt från de svenska myndigheterna. Därav de kombinerade känslorna av stress och
tristess som i sina funktioner känns väsensskilda varandra.
Ayman berättar att situationen kändes övermäktig och att han inte kunde fortsätta leva på
flykt så som han gjort i över två års tid. Han ringer självmant upp Göteborgspolisen och blir
angiven en tid han ska infinna sig på stationen. Tåget från Tranås anländer dock till
Göteborgs centralstation en timma efter att han egentligen skulle befunnit sig på
polisstationen, men han får en ny tid inbokad och beger sig sedan till Migrationsverket för
att få hjälp med sovplats. Handläggaren där nekar honom emellertid sovplats och anger som
orsak att det är polisen som har hand om hans fall. Det är inte Migrationsverkets skyldighet,
menar handläggaren, att hjälpa honom med sovplats och om han inte frivilligt avlägsnade sig
därifrån så skulle en vakt tillkallas. Ayman berättar att han då begav sig till ett annat av
Migrationsverkets kontor och därifrån fick med sig någon typ av dokumentation som han
skulle visa upp till den osympatiske handläggaren. Hon granskade dokumentet och ringde
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därefter polisen. Ayman berättar att det hela resulterade i att mötet med polisen blev
tidigarelagt samtidigt som en sovplats hos Migrationsverket ordnades åt honom.
Efter ett par nätter begav sig Ayman till polisen. De informerade honom om att var tvungen
att återvända till sitt hemland, varpå Ayman svarade att han inte kan återvända dit. Han
redogjorde för de händelser som där skett och vilken risk det skulle innebära för honom att
återvända dit. Polisen svarade att de inte kunde göra någonting åt detta och att de skulle ta
honom till förvaret. Ayman berättar att han lugnt och utan större betänksamhet gick med på
detta, för han ville verkligen bara få ett slut på den situation han befann sig i. Han berättar
att ifall han skulle behöva fortsätta leva sitt liv på ständig flykt i Sverige kunde han lika gärna
åka tillbaka till Sudan och de problem som där väntade. Där och då var han totalt utmattad,
berättar han.

Förvarstiden
Första tiden i förvar
I november 2014 blir Ayman placerad på en av Migrationsverkets förvarsenheter, vilket
också blir hans andra möte med en total institution. Det var första gången på över två år
som han kunde sova ordentligt och kände där och då att flykten och den ständiga stressen
äntligen var över. Efter att ha suttit på förvaret i två månader kommer polisen dit för att
prata med honom. Han berättar för polisen att han ämnar samarbeta i hans
utvisningsärende och ber därför om tillåtelse att få lämna förvaret. Polisen uppgav att de
inte litade på honom på grund av att han levt undangömd i över två år. Ayman försökte då
uppmärksamma polisen på att han faktiskt självmant valt att lämna över sig själv till dem,
men de menade i sin tur att han endast gjort detta för att han var i behov av pengar och en
sovplats. Ett påstående Ayman dementerar då han uppger han att varken haft några större
problem med vare sig pengar eller sovplats under hans tid på flykt.

Ett skräckfyllt försök till återvändanderesa
Istället för att försättas på fri fot förlängdes Aymans förvarstid i två månader och i april
arrangerades den första återvändanderesan åt honom. Dagen då resan skulle ske dök aldrig
Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) upp och Ayman togs till häktet i Åstorp där
han spenderade en natt. Dagen efter bar det iväg mot Köpenhamns flygplats Kastrup och i
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bilen på väg dit frågade NTE huruvida Ayman hade för avsikt att samarbeta med dem under
resan.
Jag svarade 'ja, jag vill åka'. De frågade igen ifall jag skulle ställa till med några problem
eller liknande och jag svarade 'nej'. Föraren hette Niraj (fingerat namn, förf. anm.) och
jag tror han var från Libanon och ... (suckar) ... och vi pratade i bilen och så. [...] Efter
det sa jag att jag inte har någon att vända mig till i mitt hemland. Jag har ingen att
återvända till i mitt hemland, jag har inget hem eller någonting. [...] Då vi började röra
oss mot planet sa jag åt honom (Niraj, förf. anm.) att jag inte vill åka. Han sa åt mig att
jag måste åka, men jag sa att det inte går för jag har ingen... De satte på mig handbojor
och han (Niraj, förf. anm.) sa ... (lång paus, suckar) ... och han sa någonting hemskt om
min syster och min mamma.

Trots att Ayman initialt svarade att han hade för avsikt att samarbeta med NTE på resan
tillbaka till Sudan så växte sig ångern och ångesten inom honom starkare ju närmare
flygplatsen de kom. Han berättar för en personal på NTE att han inte har någon eller
någonting att återvända till i sitt hemland och att han inte vill åka. Under intervjutillfället
märkte jag tydligt hur återberättandet av det som sedan skedde var mycket påfrestande för
Ayman. Ett långsamt berättande varvades med djupa suckar samtidigt som han tittade ner i
bordet. Ayman berättar att han sattes på handfängslen och hur en personal från NTE
samtidigt börjar tala förolämpande om Aymans mor och systrar. Inom ramen för begreppet
totala institutioner skriver Goffman om relationen mellan de intagna och den övervakande
institutionspersonalen. Dessa grupper tenderar att uppfatta varandra i negativa stereotyper
då de intagna ses på som underlägsna i förhållande till personalen. Detta maktförhållande
grupperna emellan illustreras tydligt i denna berättelse och kommer senare i intervjun
återigen göra sig påmind. Ayman är tårögd och jag frågar om han vill att vi pausar intervjun,
men han vill att vi ska fortsätta.
Efter att han sagt detta så tog de mig till flygplanstrappan, och de ... försökte trycka
ner mig i marken. Jag föll ner ... och efter det så var den en som tog (visar att de tar
strypgrepp om honom, förf. anm.). [...] Jag kunde inte andas ... i ungefär tio sekunder
pågick detta innan de släppte taget, men mannen från Libanon fortsatte att förolämpa
mig. Jag fortsatte insistera på att jag inte kunde åka. [...] Den danska polisen sa sen att
jag inte kunde åka och att de var tvungna att ta tillbaka mig till Sverige. Så de tog mig
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och jag har fortfarande kvar (visar märken på armarna, förf. anm.) märken från
handfängslet.
När vi kom fram till bilen igen så tog de av handfängslet och mannen från Libanon var
också där. Han bad polisen att sätta på handfängslet igen och fortsatte att förolämpa
mig. Han sa att 'nästa gång kommer jag och hämtar dig som en hund och sätter dig i
flygplanet'. Jag sa till honom att 'om du är en man, ta av mig handfängslet så ska jag
visa dig'.

Ayman berättar hur en personal från NTE tog strypgrepp på honom så att han inte kunde
andas, samtidigt som han blev fortsatt förolämpad. Den turbulenta situationen ledde till att
den danska polisen beslutade att resan inte kunde genomföras och att Ayman skulle tas
tillbaka till förvaret i Sverige. Väl tillbaka vid bilen fortsatte personen från NTE att provocera
och slänga ur sig förolämpningar vilket till slut fick Ayman att gå till en verbal motattack.
Händelsen visar återigen tydligt på det maktförhållande som råder mellan intagen och
personal och hur de förhåller sig till varandra i negativa stereotyper. Personen från NTE ser
eventuellt, i rollen som kriminalvårdsanställd, Ayman som ett problem som av nödvändighet
måste tas hand om, samtidigt som Ayman eventuellt ser den kriminalvårdsanställde som ett
uttryck för det samhälle och politiska system som vill få honom utvisad. I detta fall till och
med genom fysiskt och psykiskt våld.
En polisanmälan gjordes mot den NTE-anställde som både fysiskt och verbalt gett sig på
Ayman, men då polisen ansåg att inga vittnen fanns på plats för att bevittna händelsen lades
polisanmälan ner. Konstigt, menar Ayman, då det var ett flertal personer närvarande när
händelsen utspelade sig. Efter händelsen på Kastrup, väl tillbaka på förvaret igen, berättar
Ayman att han initialt mådde väldigt dåligt. Men efter ungefär en vecka hade han hunnit
lugna ner sig och upplevde återigen en period kantad av viss harmoni. Han berättar att de
anställda på förvaret både var snälla och hjälpsamma vilket underlättade hans tillvaro där.
Han kunde dock fortfarande inte glömma det som hade skett i Köpenhamn och speciellt den
anställde på NTE som fysiskt och verbalt hade terroriserat honom. Varje natt då han skulle
sova kom minnena tillbaka och ännu till denna dag tänker han på det som hände. Mötet med
denna NTE anställde var första och sista gången, berättar Ayman.
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Fortsatta försök till återvändanderesa
Det andra försöket till återvändanderesa berättar Ayman skulle ske i juni eller juli 2014 men
resan ställdes in på grund av tekniska problem. Att ställa in sig på att åka tillbaka till en
potentiellt livshotande situation i sitt hemland, för att sedan få resan inställd och
uppskjuten, bör rimligtvis vara extremt psykiskt påfrestande. Jag frågade Ayman om hans
tankar kring detta, på vilket han svarade han hela tiden tänkte att de när som helst kunde
komma för att berätta att det var dags att åka.
Men också därför att man tänker att de närsomhelst, närsomhelst ska komma och
berätta att det är dags att åka tillbaka... Varenda dag tänker man detta. Varenda dag,
varenda dag. Man kan inte sova, man tänker så mycket, så mycket... Det är stressigt
hela tiden.

Individer som befinner sig i en kontinuerligt föränderlig yttre miljö riskerar att bli
tvångsmässigt fixerade av potentiella risker som utgör ett hot mot dennes existens. Att
Ayman jämt och ständigt tänkte på risken att han skulle bli tillbakaskickad till sitt hemland
ledde i sin tur till en oförmåga att just denna risk kunde utestängas, det blir ett slags
moment 22. Jag frågade honom om andra förvarstagna han pratat med upplevde situationen
på samma sätt som han gjorde. Han berättar att han långt ifrån pratade med alla de andra
förvarstagna men att de få där som han uppfattade som sina vänner, och således också
samtalade med, kände samma sak som honom.
I augusti blir Ayman informerad om att den tredje resan skulle bli av. NTE kom vid femtiden
på morgonen och körde Ayman till Landvetter flygplats. Han blev placerad i ett rum på
flygplatsen i över två timmar väntandes på att piloten skulle komma. Efter att piloten väl
dykt upp berättar Ayman att det följde ytterligare väntan. Resan till Sudan skulle gå via Doha
i Qatar men tydligen så hade inget genomresetillstånd därifrån beviljats. Efter ytterligare
någon timmes väntan beslutades det att Ayman skulle tas tillbaka till förvaret. Då de i princip
kommit fram till förvaret hörde piloten av sig till NTE igen och informerade att
genomresetillstånden nu hade beviljats. Ayman togs således tillbaka till flygplatsen ännu en
gång. Hur extremt veligt detta än må låta, då Ayman återigen befann sig på flygplatsen, blev
det slutgiltiga beskedet från polisen att resan inte kunde genomföras. Och för andra gången
den morgonen kördes Ayman återigen tillbaka till förvaret. Vid ett senare möte med polisen
frågade Ayman polisen om varför resan ställdes in två gånger. Svaret han fick var att de inte
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kunde ta det planerade planet som gick från Doha till Khartoum och att det var därför hela
resan behövdes ställas in. Vid tidpunkten för denna händelse hade Ayman suttit åtta
månader i förvar.
Under de åtta månader Ayman suttit i förvar hade tre återvändanderesor bokats in. Under
den första återvändanderesan hade han vägrat borda planet och jag var därför nyfiken på
hur han tror att han skulle ha agerat vid de två andra återvändanderesorna, förutsatt att
påstigning hade varit aktuellt. Ayman berättar att han vid det andra försöket hade bordat
frivilligt, men att han under det tredje försöket till återvändanderesa inte hade gjort detta.
Anledningen till detta berättar han är att han både under första och tredje försöket sattes
under en sån extrem press hela tiden, vilket frammanade panikkänslor inom honom.
Den tredje gången ställde de in resan också, men jag tror att jag annars hade vägrat
borda planet. Jag upplever att de behandlar en som ett djur, de tror att de kan göra
precis som de själva vill med en. Jag gillar inte det, jag känner mig ... jag vet inte hur
man ska säga... Jag känner mig som ingenting.

Ayman upplever att han befinner sig i en situation där han själv inte har någon kontroll över
vad som sker. Han berättar att han känner sig som ”ingenting”, vilket är en känsla som kan
kopplas till det som Goffman kallar för ontologiskt otrygga personer. Ayman misslyckas i
försöket att skapa en varaktig föreställning om att han är levande, vilket Goffman menar ofta
kan sammankopplas med en diskontinuitet i tidsuppfattningen.

Ett fjärde och sista försök
I november 2015 hade Ayman suttit ett år i förvar, vilket också är maxtiden. En sista
återvändanderesa planerades därför in i oktober. Han blev informerad om datum och tid när
han skulle hämtas, men Ayman berättar att han inte hade några planer på att lämna frivilligt.
Inte nu när det var så nära ettårsdagen på hans förvarstid vilket skulle innebära att
Migrationsverket hade behövt släppa ut honom därifrån. På natten, ett par timmar innan
återvändanderesan skulle äga rum, berättar Ayman att han gick till toaletten för att trycka in
en liten plastbit i nyckelhålet till badrumsdörren. Han gick därefter och la sig igen, väntandes
på att NTE skulle dyka upp för att hämta honom. Då Ayman blir väckt av Migrationsverkets
personal ser han till sin förvåning att personal från NTE står bakom dörren in till hans rum. I
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vanliga fall brukar de alltid vänta i utskrivningsrummet, men nu befann de sig alltså precis
utanför hans rum.
De brukar aldrig komma in i själva verksamheten. Det är första gången. Den gången
var jag panikslagen... Jag sa att jag behövde gå och duscha, och de sa okej men att jag
behövde skynda mig på. Så ... jag gick till badrummet och tog en dusch, och satte
sedan på mig kläderna. Jag satt inne på toaletten och utanför kunde jag höra dem säga
att jag skulle komma ut, att vi var sena och behövde åka. Detta var inte mitt fel, tänkte
jag, då de var dem som borde ha kommit och hämtat mig tidigare. Det var inte mitt
problem... Jag sa ingenting då jag satt inne på toaletten. De sa att de skulle slå in
dörren, men jag sa fortfarande ingenting.

Det som här sker är ett ödesdigert ögonblick, för där och då stod Ayman inför ett
existentiellt vägskäl. Han är medveten om att detta troligtvis kommer att vara det sista
försöket till återvändanderesa innan han kommer behöva släppas ut ur förvaret. Beroende
på huruvida resan blir av eller inte så kommer det således att få avgörande konsekvenser för
hans framtida liv. Ayman ber om att få gå och ta en dusch innan avfärden och väl inne i
badrummet låser han dörren och vägrar sedan att gå ut. När nyckeln skulle stoppas i
nyckelhålet gick inte detta på grund av den plastbit han tidigare under natten kilat fast.
Utanför ropar de på honom att komma ut men han sitter tyst kvar där inne. Trots att
ödesdigra ögonblick i regel nödvändigtvis inte behöver innebär att risken är stor för att saker
och ting ska gå fel, så borde Ayman troligtvis vetat att situationen inte såg jättelovande ut.
Oavsett vilket är det i ödesdigra ögonblick svårt att veta exakt vad konsekvenserna av ens
handlande kommer att resultera i. Kommer resan att skjutas upp? Kommer jag att tas till
häktet? Detta är eventuella händelseförlopp som kan ha gått genom Aymans huvud.
Med hjälp av verktyg kunde dörren sedermera öppnas och Ayman drogs våldsamt ut från
badrummet, så våldsamt att hans fingrar klämdes. Dessutom togs det ett strypgrepp på
honom så att han inte kunde andas. Efter tumultet som utspelade sig utanför badrummet
kördes Ayman till flygplatsen. Resan till Sudan skulle gå via Frankfurt och Egypten. När planet
till Egypten skulle bordas bad Ayman personalen från NTE att ta av honom handfängslet,
vilket de tidigare hade lovat att göra. Men nu hade de ändrat sig och sa att de inte tänkte ta
av handfängslet innan de kommit ombord på planet. Ayman berättar att han då insisterade
på att handfängslena skulle tas av innan han bordade planet då han upplevde sig bli
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behandlad som en kriminell. Att borda planet i handfängslen, likt en kriminell, var helt
otänkbart berättar Ayman. Han visste att piloten senare skulle fråga honom huruvida han
hade tänk samarbeta på resan eller inte, och att ifall han svarat nej så hade han inte tillåtits
med på planet. Detta berättade han för personalen från NTE vilket till slut fick dem att
faktiskt ta av handfängslet. Ayman bordade planet och träffade piloten, till vilken han sa att
han inte hade tänkt ställa till med några problem under resan. Därefter bar det av mot
Egypten och allt gick odramatiskt till. Efter att ha landat i Egypten, och väntat på flygplatsen
där i fyra timmar, fortsatte resan mot Sudan.
Det var sen kväll då planet landade i Sudan och Ayman blir, av sudanesisk flygplatspersonal,
ombedd att gå in och sätta sig på ett kontor. Personalen där inne, Ayman visste inte vilka de
var, frågade honom om hur han mådde och varför det var fyra poliser som åkte med ner
med honom. De frågade om han hade hamnat i problem i Sverige eller vad det var frågan
om. Ayman berättade som det var, att om man inte får uppehållstillstånd så måste
myndigheterna verkligen se till så att personen återvänder till sitt hemland. Då det visade sig
att Ayman inte hade något sudanesiskt pass ringdes flygplatschefen upp, som även han
ställde samma frågor. Han frågade varför Ayman inte hade något pass och Ayman kunde inte
svara annat än att konstatera att han inte hade något pass. Personalen från NTE, som under
tiden detta utspelade sig väntat utanför kontoret, blev av sudanesisk polis informerade om
att de var tvungna att ta tillbaka Ayman till Sverige. Den sudanesiska polisen hävdade att den
dokumentation Ayman hade inte var giltig och sa att ifall han inte lämnar Sudan så kommer
han att sättas i fängelse. Tillsammans med personalen från NTE blev Ayman tagen till
flygplatsens avgångsområde där de fick vänta på planet som skulle ta dem tillbaka till
Sverige.

Nuet
En tillbakablick på vardagen som förvarstagen
I mötet med, en nu frisläppt, Ayman bad jag honom blicka tillbaka och återge hur en vanlig
dag såg ut i förvar. Jag var både intresserad av att veta vad han faktiskt gjorde där och hur
hans tankar kring förvarsvistelsen gick.
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Jag sa åt personalen där att detta är ett fängelse, men de sa nej, det är inget fängelse.
Det är visst ett fängelse. Man sitter inlåst på samma ställe och det är samma
mentalitet som att sitta i ett fängelse.
Alla dagar ser likadana ut. Man vaknar vid kanske åtta en dag, tre eller fem nästa dag...
Allt är samma, man surfar på internet, äter, sover, spelar X-box. Ibland går man ut och
spelar lite fotboll eller volleyboll. Det ser alltid likadant ut, samma rutiner. Alla dagar är
likadana. [...] Det är illa därför att det är samma ställe och samma ansikten, och ja ...
allt är samma. Man känner sig uttråkad.

Standing skriver att flyktingar riskerar att hamna i förvarsanläggningar där deras integritet
och värdighet så sakteliga dräneras. Detta illustreras ganska väl i den bild som Ayman målar
upp av livet som förvarstagen. Den totala institutionen kännetecknas av sin inneslutande
karaktär och symboliseras av hindren för det sociala umgänget med världen utanför
institutionens väggar. Ayman berättar att det hela tiden är samma människor man ser och
träffar samtidigt som den fysiska miljön är oföränderlig. Han jämför vistelsen i förvar med att
sitta i ett fängelse. I det byråkratiskt organiserade livet berättar Ayman att de dagliga
rutinerna fortlöper på samma plats och i samma identiska mönster dag för dag. En tillvaro
som Ayman berättar att han blev väldigt uttråkad av. Jag frågade Ayman huruvida han
upplevde att han någon gång höll på att bryta ihop under tiden som förvarstagen.
Ja ibland kände jag så men ... men när jag kände så ringde jag min mamma... Ja, jag
pratade med henne, vilket lugnade mig. Men jag hade också en vän som hjälpt mig så
mycket... Hon ringde mig varje dag för att fråga vad som händer och hur jag mår. Hon
kom och hälsade på mig, och några andra vänner kom också förbi och hälsade på.
Jag hade blivit galen, ja... Men jag hade aldrig några tankar på att fly därifrån, jag vet
inte varför (skrattar). Alla där inne vill fly, men jag kände inte så. Jag hade flera
möjligheter att fly men jag gjorde det aldrig.

Ayman berättar att han ibland kände att han höll på att bryta ihop men att han vid de
tillfällena fann tröst hos sin mamma och sina vänner. Jag frågade Ayman vad har tror skulle
ha hänt om han inte haft sina vänner och sin mamma att prata med, på vilket han svarade
att han då hade blivit galen. Hans sätt att hantera förvarsvistelsen, och den kris det för
honom innebar, kan därmed härledas till det Giddens kallar för grundläggande tillit. Den
grundläggande tilliten formas genom ömsint omtänksamhet från Aymans tidiga
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omsorgspersoner, som tillåter Ayman behålla hoppet och modet även då han befinner sig i
denna väldigt påfrestande situation. Att Ayman valde att inte fly från förvaret trots att han
hade flera möjligheter kan även det härledas till den grundläggande tilliten och dess
bundenhet till den interpersonella organiseringen av tid och rum. För även om Ayman och
hans nära och kära för stunden inte befann sig tillsammans besatt han en inneboende tilltro
till att de i sinom tid skulle komma att återförenas igen.
Utöver familj och vänner upplevde Ayman ett stort stöd i sin gudstro (han är troende
muslim, förf. anm.), vilket har varit till stor hjälp för honom under förvarstiden såväl som i
övriga livet. Ayman berättar att han nästintill rituallikt brukade duscha, be, och läsa ur
koranen vid de tillfällena han i förvar mådde dåligt. Efter det upplevde han en inre ro och
stillhet. Då han bad visste han att Gud skulle komma att staka ut rätt riktning i hans liv, vilket
var väldigt viktigt för honom i en period som präglades av stor ovisshet.
Ayman berättar vidare att han ställer sig kritisk till den långa förvarstiden många
förvarstagna blir tilldelade och menar att de i många fall straffas hårdare än traditionellt
kriminella. Dessutom berättar Ayman att han under sin tid i förvar stött på andra
förvarstagna som innan sin förvarsvistelse utfört kriminella handlingar men ändå släppts ut
långt innan honom. Det gör en galen, berättar Ayman, att de som begått kriminella
handlingar släpps ur förvar samtidigt som han själv fick sitta kvar. Ayman minns speciellt ett
fall där polisen hade stoppat en man som hade 300 000 kronor i bilen. Med i bilen fanns
även mannens fru som satt beväpnad med en pistol. Mannen sattes i häkte i två eller tre
månader varefter han blev förvarsplacerad i tre månader innan han släpptes fri. Ayman
kände att ifall han själv begått någon kriminell handling innan han hamnade på förvaret hade
han kanske bara behövt sitta inlåst i ett par månader snarare än ett år, vilket nu blev fallet.

Tiden ur förvar
Efter att ha spenderat ett år av sitt liv inlåst släpps, i början av november, Ayman ur förvar.
Han berättar att han inte kunde tro att det var sant och grät av glädje. Personal från
Migrationsverket frågade om han hade någonstans att ta vägen eller om han behövde hjälp
att ordna boende. Han svarade att han bara ville ut därifrån och att han redan hade ett ställe
ordnat dit han kunde ta vägen. Han ringde upp sin vän som kom dit och hämtade honom och
sedan lämnade han förvaret bakom sig.
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Den första tiden ur förvar berättar Ayman präglades av lycka och själsfrid. Efter att han
spenderat maxtiden på ett år i förvar och sedan släppts fri kunde han på nytt ansöka om
asyl. Han berättar hur han under denna period bara kände lycka då han inte längre behövde
leva inlåst eller på ständig flykt från de svenska myndigheterna. Det enda han kunde göra var
att vänta på Migrationsverkets asylbeslut. Jag var nyfiken på huruvida Ayman upplevde det
vara frustrerande att själv inte kunna göra någonting åt situationen han nu befann sig i.
Ja det är jobbigt. Men så ser lagen ut... Men det är ändå inte alls lika jobbigt som innan
då jag skulle bli utvisad. För nu lever jag här lagligt, så jag behöver inte vara rädd för
någonting. Och man kan göra vad man vill.

Ska man vara helt krass så befinner sig nu Ayman på ruta ett igen som en del av prekariatets
mest utsatta grupp. Han befinner sig i en social och ekonomisk otrygghet samtidigt som han
står aningslös inför vad som framgent kommer hända med honom. Trots detta menar
Ayman att situationen är avsevärt mycket bättre nu än vad den var innan. Genom att nu
vistas i Sverige lagligt upplever han sig vara fri samtidigt som att han inte längre behöva vara
rädd för någonting. Att den prekära situation han nu befinner sig i upplevs som gynnsam i
förhållande till den situation han tidigare befann sig i, som illegalt kvarstannande
utvisningsdömd, säger en hel del om deras situation. För bortsett från social, ekonomisk och
framtidsrelaterad otrygghet står även de illegalt kvarstannande utvisningsdömda inför en
myndighetsförföljelse som i normalfallet innebär en garanterad utvisning. En utvisning, som i
Aymans fall, innebär en potentiellt livshotande situation i hemlandet.
Gällande sina chanser att nu få asyl ställer sig Ayman reserverat hoppfull. För tillfället väntar
han på att få träffa Migrationsverket för att genomföra en intervju där han kan redogöra för
sina skäl till att erhålla uppehållstillstånd. I sitt vardagsliv berättar Ayman att han umgås med
vänner, ber och söker svartjobb. Från Migrationsverket erhåller han 1100 kronor i månaden
som han förväntas försörja sig på. Vad gäller tankar om sin framtid berättar Ayman att han
först och främst hoppas på att få ett beslut uppehållstillstånd, för att därefter återse sin
familj vilken han saknar väldigt mycket. Han berättar att han eventuellt har planer på att
flytta ner till sin familj i Saudiarabien och söka jobb där. Professionellt skulle han helst vilja
arbeta inom databranschen eller med förvaltning, men om möjligheten finns skulle han även
vilja arbeta på någon hjälporganisation igen då han upplever sig må bra av att hjälpa andra
människor.
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Det positiva Ayman tar med sig från tiden i förvar är alla de nya kontakter han därigenom
knutit. Dessutom upplevde han att personalen på förvarsenheten verkligen brydde sig om
honom. Om de såg att han mådde dåligt kom de alltid fram och pratade med honom, vilken
fick honom att lugna ner sig. Det var viktigt att ha bra människor runt omkring sig i en miljö
som annars både var ångestladdad och själsdränerande.
Ayman avslutar intervjun med att tillägga att han hade önskat att polisen skulle sluta
behandla förvarstagna som kriminella.
De behandlar människor som kriminella. Jag vet att vissa som sitter där (på förvaret,
förf. anm.) som är dåliga människor, men inte alla. Långt ifrån alla... Det finns så
många bra människor där.

Den sociala identiteten som förvarstagen verkar, utifrån Aymans erfarenheter,
sammankopplas med kriminalitet. Utifrån polisens bemötande och agerande kategoriseras
de förvarstagna som kriminella trots att det bara är en bråkdel av dem som har begått någon
kriminell handling i traditionell mening. De brott som de flesta förvarstagna gjort sig skyliga
till, så även Ayman, är att nonchalera de svenska myndigheternas krav på att de ska
återvända till sina hemländer. Hemländer där de potentiellt står inför livshotande
situationer.
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Slutdiskussion
Syftet med uppsatsen har varit att genom en öppen och ostrukturerad intervju beskriva en
utvisningsdömd och frihetsberövad persons erfarenheter och livsberättelser. Trots att hela
personens liv omfattas i intervjun har ett särskilt fokus legat på temana bakgrund, resan från
hemlandet, förvarstid och nuet. Jag har använt mig av en livsberättelsemetod där perspektiv
från två eller fler personer möts och korsar varandra. Livsberättelseforskningens främsta
syfte är inte att generera vissa specifika betydelser eller sanningar utan den belyser snarare
en representation av mänsklig erfarenhet. Utifrån livsberättelserna kan inga givna sanningar
utvinnas utan läsaren inbjuds själv i tolkningsprocessen. De teoretiska och begreppsliga
utgångspunkterna, utifrån vilka det insamlade materialet tolkats, har varit: Anthony Giddens
teorier kring modernitet och självidentitet, Erving Goffmans teorier kring stigma, social
identitet och totala institutioner samt Guy Standings och Isabell Loreys prekariatteorier.
Under intervjutillfället framstod det ganska klart och tydligt att informanten var mer
benägen att tala om vissa delar av sitt liv och mindre benägen att tala om andra. Som jag
skrev i analys- och resultatdelen var hans vilja att tala om sin bakgrund ganska begränsad
samtidigt som hans vilja att tala om förvarstiden, och händelser relaterade till denna, desto
större. Tacksamt egentligen, då det just är händelser och aspekter relaterade till hans
förvarsvistelse som jag anser vara mest häpnadsväckande och därmed särskilt viktiga att få
berättade.
En central aspekt kopplad till förvarsvistelsen är hur psykiskt påfrestande tillvaron i förvar är.
Precis som Standing skriver riskerar förvarsplacerade att så sakteliga få deras integritet och
värdighet dränerad, vilket utifrån informantens berättelse tydligast manifesterar sig genom
den ständigt närvarande tristessen. En tristess bottnad i identiskt utformade dagliga rutiner
samt oföränderliga fysiska miljöer och mänskliga kontakter. Detta överensstämmer även
med de resultat Farahnaz Sobhanian med flera kommer fram till i sin undersökning. De
menar att flyktingar generellt lider av olika typer av psykiska problem så som ångest,
depressioner och känslor av hjälplöshet, men att flyktingar som sitter frihetsberövade
därutöver upplever psykologiska besvär i form av exempelvis tristess.
Om vi tittar på en central aspekt som istället kan kopplas till livet som asylsökande visar
studiens resultat på att livet till en början präglas av lättnad för att sedan övergå och
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genomsyras av frustration och väntan. Tidigare forskning som jag tagit del av kommer fram
till samma slutsats, bland annat skriver Rebecka Lennartsson att hon utifrån hennes studies
intervjusvar kunde konstatera att de asylsökandes första tid i Sverige präglades av lättnad.
Men denna lättnad kom successivt att övergå i frustration och en väntan i form av
stagnation, innehållslöshet och nervositet. I sin studie kommer Lennartsson även fram till att
ensamhet är vanligt förekommande bland de asylsökande. Detta överensstämmer dock inte
med situationen för informanten i min studie, vilken redogör för att han snarare haft ett
relativt rikt socialt nätverk som till stort underlättat hans tid ur såväl som i förvar.
Precis som i Lennartssons studie sammankopplas återvändandeperspektivet av informanten
i min studie endast med potentiell fara och risk. Dessutom, likt i Lennartssons studie,
uppvisar informanten en viss myndighetsmisstro. För informanten är denna misstro främst
riktad mot polisen vilken han anser behandlar honom och andra förvarstagna som
kriminella. Men misstro riktas även mot Migrationsverket som informanten menar emellanåt
behandlat honom som en lögnaktig snyltgäst. Som Lennartsson skriver:
Vikten av att bli lyssnad till och få en ärlig, rättvis och så långt som möjligt objektiv
prövning i sitt asylärende kan tyckas självklar. Många asylsökande upplever sig dock
förbisedda och misstrodda. I hög grad handlar det om vikten av att bli sedd som
individ och inte som inte som representant för en kategori, att bli betraktad som en
resurs i stället för ett problem.71

Detta stämmer ganska väl överens med den bild informanten målar upp av polisen, som han
anser urskillningslöst kategoriserar alla förvarstagna som kriminella. För som jag är inne på i
resultat- och analysdelen är de brott som de flesta förvarstagna gjort sig skyldiga till, så även
informanten, kopplade till en nonchalering av återvändandebeslutet. Och vem kan
egentligen döma dem? För vem hade frivilligt, utan motstånd, valt att återvända till ett
hemland där man riskerar att utsättas för fara för liv eller lem? Även Sofia Rönnqvist, Daniela
DeBono och Karin Magnusson kunde i sin studie komma fram till att de migranter som de
intervjuat, antingen sittandes i förvar eller på flykt, upplevde sig bli orättmätigt behandlade
och utpekade som kriminella. Detta till trots att den svenska staten har som målsättning att i
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Lennartsson, R. "Mellan hopp och förtvivlan, erfarenheter och strategier i väntan på asyl". En skriftserie från
NTG-asyl & integration, no. 4 (2007). Karlskrona: Printfabriken. s. 82
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så stor utsträckning som möjligt separera utvisningsverksamheten från Polismyndigheten.
Därmed pekar både resultaten från min studie, såväl som resultaten från Rönnqvist med
fleras studie, att detta i realiteten inte fungerar eller har den effekt som var tilltänkt.
Precis som Rönnqvist med flera kommer fram till i sin studie upplevde informanten i min
studie att han under tiden som illegal invandrare höll på att tappa kontrollen över sitt liv.
Utan vare sig rättsliga möjligheter att stanna kvar i Sverige, samtidigt som resan till
hemlandet innebar en potentiellt livshotande situation, tycks informanten därmed befinna
sig i en typ av existentiellt limbotillstånd. En känsla av att livet stannat upp och därmed lagts
på is. För bortsett från bristen på exempelvis fri rörlighet eller resurser förspills även
värdefull tid av informantens liv som han istället hade kunde investerat i att förverkliga sig
själv. Det existentiella limbotillstånd som redogörs för här ovan kan dock vara ännu mer
prekärt, så som det de facto blivit för informanten i studien. Detta limbotillstånd redogörs
även i rapporten 'Living in Limbo: Forced Migrant Destitution in Europe' och går ut på att
utvisade migranter förvägrats inresetillstånd till sina hemländer samtidigt som de inte fått
något uppehållstillstånd i Sverige. Då informanten varken släpps in i sitt hemland eller ges
uppehållstillstånd i Sverige lever han i en typ av rättslös existens utan någon given plats att
kunna betrakta som sin egen. Ett öde jag inte ens skulle önska min värsta fiende.

Förslag på vidare forskning
Utifrån studiens resultat är det framförallt den sistnämnda aspekten som fått mig att
försjunka i grubbleri. Det prekära existentiella limbotillstånd som informanten i uppsatsen
råkat ut för, vilket i detta fall är den situation då en migrant förvägras inresetillstånd till
hemlandet samtidigt som han eller hon förvägras uppehållstillstånd i mottagarlandet. Ett
tillstånd av rättslös förefintlighet där individen inte har någon given plats som han eller hon
rättmätigt kan betrakta som sin. Vad händer egentligen med dessa individer? Var hamnar de
någonstans, hur och varför? För att kunna räta ut dessa frågetecken och tillfullo förstå
innebörden av detta existentiella limbotillstånd är det även av största vikt att förhålla sig till
potentiella framtidsscenarier som är hämtade ur verkligheten. För att fullt ut kunna förstå
den situation de nu befinner sig i behöver forskning göras som visar på exempel av vad
framtiden eventuellt har att vänta. Här ser jag gärna att vidare forskning genomförs.
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En ytterligare aspekt som jag finner vara både intressant och relevant är den
migrationssituation som väntar runt hörnet. Under 2016 förväntar UNHCR att ungefär en
miljon människor kommer att söka sig till Europa. De krafter som låg till grund för 2015 års
flyktingström har inte avtagit utan verkar snarare vara större och kraftigare än någonsin
tidigare. Migrationsverket menar därför att en utveckling liknande den vi såg under hösten
2015 inte går att utesluta. Detta, i samverkan med striktare migrationspolitiska reformer,
ställer oss inför tidigare outforskade frågeställningar och utmaningar. För oavsett
försämrade europeiska asylmöjligheter kommer människor att fortsätta fly potentiellt
livshotande situationer i sina hemländer. Det vore därför inte heller helt otänkbart att
antalet illegala invandrare kommer att skjuta i höjden, samtidigt som vi ser ett ökat antal
människor stå inför det existentiella limbotillstånd som informanten i denna studie råkat ut
för. Föreslagna relevanta framtida frågeställningar, utifrån det scenario som ovan redogörs
för, vore således: Kommer antalet illegala invandrare att öka? Om så, vilka blir då de
samhälleliga och individuella konsekvenserna?72
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Bilaga 1
Intervjuguide på svenska
1. Bakgrund


Var växte du upp?



Hur ser din familjesituation ut?



Hur upplevde du att din uppväxt var?



Hur såg ditt liv ut fram tills dess att du lämnade ditt hemland?

2. Resan från hemlandet


Varför bestämde du dig för att lämna ditt hemland?



Hur gick dina tankar efter det att du bestämt dig för att lämna ditt hemland?



Hur gick resan från ditt hemland rent praktiskt till?



Hur upplevde du resan från hemland?



Hur upplevde du den första tiden i Sverige?



Hur såg ditt liv ut i Sverige fram tills dess att du hamnade i förvar?

3. Förvarstid


Hur uppfattar du vilken anledningen var till att du blev förvarstagen?



Hur gick det till rent praktiskt då du blev förvarstagen?



Hur upplevde du den första tiden i förvar?



Hur såg ditt liv ut som förvarstagen?



Hur upplevde du dig må under tiden som förvarstagen?



När och varför blev du släppt ur förvar?



Hur ser ditt liv ut i dag efter att du blivit släppt ur förvar?



Hur upplever du dig blivit bemött i Sverige? (civilsamhället/myndigheter)



Vad har du för tankar om framtiden?

4. Nuet
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Bilaga 2
Interview guide in English
1. Background


Where did you grow up?



How does/did your family situation look like?



What was your life like growing up?



What was your life like before you left your homeland?

2. Leaving the homeland


What was the reason(s) for you leaving your home country?



What thoughts went through your head when deciding to leave your home country?



When and where did you first go?



How did you experience the journey in general?



How did you experience the initial period being in Sweden?



What was your life like in Sweden before you were locked up in detention?

3. Time in detention


What was the reason for you ending up in detention?



What was the process like?



How did you experience the initial period being in detention?



What was your life like being in detention?



How did you feel being locked up in detention?



When and why were you released?

4. The present


What is your life like today, after being released from detention?



How do you feel you have been treated in Sweden? (Civil society /authorities)



What's your thoughts about the future?
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