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SAMMANFATTNING 

Papperslösa människor är en utsatt grupp i samhället då de ofta lever i en oviss situation vad 

gäller arbete, boende, framtid, det sociala umgänget och tillgången till hälso- och sjukvård. 

Deras möte med sjukvården kan präglas av att känna sig kränkt, alternativt rädsla för att bli 

nekad vård eller för att någon av vårdpersonalen ska ringa polisen eller migrationsverket. Till 

följd av detta kan det ta lång tid innan de vågar söka vård, ibland undviker de vården medvetet 

(Urrutia-Rojas, Marshall, Trevino, Lurie & Munguia-Bayona, 2006). Då vi som blivande 

sjuksköterskor kommer att möta papperslösa på exempelvis en akutavdelning, är det viktigt att 

försöka få en förståelse för hur de upplever mötet med sjukvården. Syftet med denna studie var 

att beskriva papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård. Studien har en kvalitativ metodansats 

och berättelserna har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar att papperslösas 

erfarenheter av svensk sjukvård många gånger var negativa, dock fanns det tillfällen där 

erfarenheterna varit positiva. Dessa positiva erfarenheter kunde handla om att de papperslösa 

människorna hade fått bekräftelse av vårdpersonal vilket skapade en trygghet för dem i deras 

vårdrelation. Kategorierna som framkom i resultatet var: Hopplöshet, Frustration, Att inte blir 

tagen på allvar, Rädsla, Betydelsen av trygghet samt Ovisshet. Konklusionen visar på att den 

ovisshet som dessa människor ständigt lever i många gånger skapar otrygghet som i sin tur ofta 

leder till ohälsa och ytterligare behov av vård.  

 

Nyckelord: papperslös, sjukvård, erfarenheter, sjuksköterska, kvalitativ metod 



SUMMARY 

Undocumented people are a vulnerable group in our society who often live in a precarious 

situation as regards to their future, living, work, social intercourse and the access to health 

care. Undocumented peoples meeting with the Swedish health care system often differ from 

others. Their constant fear of being denied care, being violated in consultations with the health 

care, fear of  the nursing staff contacting police or the Immigration Service often results in the 

delay of seeking medical care, or that they avoid it completely (Urrutia-Rojas, Marshall, 

Trevino, Lurie & Munguía-Bayona, 2006). When we, as future nurses, will meet people who 

are undocumented in our profession, it is important to have an understanding of how they 

experience the encounter with the Swedish health care system. The aim was to describe 

undocumented people’s experiences of the Swedish health care system. The study has a 

qualitative method and the stories were analyzed with content analysis. The results showed 

that undocumented people’s experiences of the Swedish health care system are often negative, 

however there were positive examples occasionally. The categories that emerged from the 

results were: Hopelessness, Frustration, Not to be taken seriously, Fear, The importance of 

security and Lack of assurance. The conclusion displays the uncertainty and constant 

insecurity that these people live with on a day to day basis, which in turn often leads to illness 

and needs of care. 

Keywords: irregular migrants, health care, experiences, nurse, qualitative method. 
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1      INLEDNING 

”En natt i vintras fick plötsligt min dotter andningssvårigheter. Jag grät och visste inte vad 

jag skulle ta mig till. Tillslut ringde jag pastorn i den församling jag tillhör och han 

skyndade sig hem till oss. Han sa att vi måste till en doktor oavsett vad det kostade. Men 

jag vågade inte åka till sjukhuset för att jag var så rädd att de skulle fråga efter 

legitimation och avvisa oss direkt…(Läkare utan gränser, 2011, s 16).” 

 

Papperslösa människor är en av de mest utsatta grupperna i samhället. De lever ofta i 

ovisshet vad gäller framtid, boende, arbete och det sociala umgänget. Vetskapen om att 

inte ens kunna få tillgång till vård på lika villkor som andra ökar utsattheten avsevärt 

för dessa människor och gör att mötet med sjukvården ofta skiljer sig från andras. Vi 

har i denna studie valt att använda begreppet papperslösa om människor som saknar 

uppehållstillstånd, vi vill dock påpeka att det inte är vår avsikt att med detta begrepp 

stigmatisera dessa människor. Vårt intresse för papperslösa och deras upplevelser av 

svensk sjukvård väcktes efter en verksamhetsförlagd utbildning på Röda Korsets 

vårdförmedling i Stockholm. Vi upplevde att annan vårdpersonal som kom i kontakt 

med vårdförmedlingen många gånger tycktes sakna kunskaper om hur de på bästa sätt 

kunde stödja papperslösa. 
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         2    BAKGRUND 

2.1 Papperslösa står utanför normer, regler och rättigheter  

Papperslösa människor i Sverige befinner sig i landet utan tillstånd från 

migrationsverket. Dessa personer saknar svenskt medborgarskap och benämns i 

Sverige som papperslösa, irreguljära migranter eller gömda (Socialstyrelsen, 2010). 

Denna grupp av människor har exempelvis sökt asyl och fått avslag på sin ansökan men 

stannar ändå kvar i landet. Det kan även vara individer som befinner sig utanför 

asylprocessen då de inte bedöms ha tillräckliga asylskäl för att få stanna enligt svenska 

bestämmelser. Den största gruppen är dock de personer som stannar kvar i landet efter 

att ha fått avslag på sin asylansökan (Björkman & Wittmeyer, 2008). Khosravi (2006) 

beskriver i en svensk rapport att papperslösa befinner sig i ett rum av icke existens, där 

de står utanför normer, regler och rättigheter. Dessa individer saknar rätten till skydd 

från övergrepp, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet. Till skillnad från en 

kriminell människa som är ”olaglig för sina handlingar”, är den papperslösa ”olaglig i 

sin existens”.    

 

Socialstyrelsen (2010) menar att det är svårt att ge en exakt siffra på hur många 

papperslösa som befinner sig i Sverige, eftersom individerna inte finns registrerade 

någonstans. Trots detta så finns det siffror registrerade på de personer som efter 

asylprocessen håller sig undan avvisningsbeslutet. Till denna siffra kommer även alla 

de som aldrig sökt asyl och de barn som fötts i Sverige med gömda föräldrar. 

Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10 000 och 50 000 i landet idag utan laglig rätt 

att få stanna (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Att sjukvården för papperslösa skiljer sig från andra människor är ett faktum. 

Organisationen Läkare Utan Gränser genomförde år 2005 en undersökning om 

papperslösa och deras tillgång till sjukvård i Sverige. Undersökningen visade bland 

annat att vid akut sjukdom som kräver sjukhusvård exempelvis vid hjärtinfarkt eller 

förlossning nekas inte behandling till papperslösa, dock måste de betala hela kostnaden 

själva, något som utgör ett hinder för dem när de ska söka vård. Andra hinder visade sig 

vara rädsla och okunskap om rätten till sjukvård (Ohlsson, 2006). Det är viktigt för all 

sjukvårdspersonal att veta att papperslösa skyddas av sekretesslagen, vilket innebär 

tystnadsplikt gentemot dessa personer. Dock finns det undantag då sjukvårdspersonal är 
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skyldiga att bryta tystnadsplikten. Detta gäller då uppgifter om en person begärs av 

domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller 

skattemyndighet (Sveriges Riksdag, 2009) 

 

Papperslösa människor befinner sig i en mycket utsatt situation på grund av politiska, 

ekonomiska och kulturella skäl. Deras ständiga rädsla för polis och myndigheter samt 

bristen på psykologiskt och socialt stöd gör att de är extra sårbara och utsatta för 

hälsoproblem (Scott, 2004; Urrutia-Rojas, 2006 et al). Enligt en undersökning gjord i 

USA av Marshall, Urruita- Rojas, Soto Mas och Coggin (2005) har papperslösa lägre 

inkomst, utbildning samt språkliga och kulturella hinder som medförde svårigheter att 

få tillgång till adekvat vård. Så många som 91,1% av de papperslösa som var med i 

undersökningen saknade helt sjukförsäkring vilket innebar att de i händelse av sjukdom 

fick betala hela vårdkostnaden själva. Ett annat problem som uppstår då vården är 

begränsad för papperslösa människor är att de besöker olika läkare på olika platser, 

varför det även blir svårt att medicinskt registrera information om patienternas historik, 

testresultat, röntgenbilder samt medicinering (Urrutia-Rojas et al 2006). Enligt en 

svensk studie är denna grupps utnyttjande av offentliga förmåner relativt låg. Detta på 

grund av att de sällan kommer till ett land enbart för att söka vård, utan också för att 

försöka få jobb och ett bättre liv för sin familj (Kullgren, 2003). 

 

       2.2  Hälsa - att uppleva sin egen helhet och enighet 

I FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna står det att rätten till hälsa är 

en fundamental rättighet för varje enskild individ. Vidare beskrivs det i FN:s 

internationella konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, att 

alla individer har rätt till bästa uppnåeliga hälsa, såväl fysisk som psykisk. Där beskrivs 

även papperslösa och deras svaga rättsliga ställning och ekonomiska position i 

samhället. Dessa människors är extremt sårbara för arbetsgivare, förtryck, övergrepp 

och exploatering (FN, 2006). 

 

År 2007 presenterades en rapport där problematiken kring papperslösa och deras 

tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige belystes. Rapporten beskriver att papperslösa 

människor är den mest utsatta gruppen i samhället och att svensk lagstiftning och praxis 

inte följer folkrätten. Vidare beskrivs det i rapporten att vårdpersonal kan sättas i svåra 

och ibland omöjliga situationer som tvingar dem att bryta mot sin professionella etik 
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(Hunt, 2010). Efter denna rapport beslutade regeringen i januari 2010 om direktiv till 

en utredning om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande inklusive papperslösa 

människor (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att: 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet (Socialstyrelsen, 2010, s 272).”  

Tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla 

människor på lika villkor, även för de individer som befinner sig i krig, fattigdom eller 

är på flykt (Sveriges riksdag, 2009). Rätten till hälsa måste vara tillgodosedd för att en 

människa ska kunna leva ett värdigt liv.  

 

Begreppet hälsa inom vårdvetenskapen innebär mycket mer än bara frånvaro av 

sjukdom (Wiklund, 2003; Dahlberg & Segersten, 2010). Den vårdvetenskapliga 

hälsobilden fokuserar inte bara på sjukdomen i sig, utan inriktar sig även på 

människans lidande och hälsa utifrån ett livsvärldsperspektiv. Wiklund (2003) menar 

att en människas livsvärld är den verklighet som han eller hon lever i. Det är stor 

skillnad på hur en individ upplever världen med dess möten av ting, andra människor 

och företeelser. Varje person har sina egna unika sätt som han eller hon upplever i sin 

livsvärld. Hälsa är en subjektiv känsla som kan variera för samma person vid olika 

tidpunkter. Människans hälsa påverkas av yttre faktorer i ett socialt och kulturellt 

samspel (Wiklund, 2003). Wiklund (2003) beskriver hälsa som en upplevelse av 

sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet har två betydelser, den första innebär att 

en individ är orienterad till tid, rum och person. Den andra betydelsen innebär att 

individen är hälsosam och handlar på ett hälsosamt sätt. Friskhet kan definieras som 

frånvaro av sjukdom medan välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som utgår 

från en individs livsvärld och har att göra med en persons inre känslor och upplevelser. 

Att som människa uppleva mening och sammanhang i livet är att uppleva hälsa och sin 

egen helhet och enighet. Att leva i icke existens kan beskrivas som att leva utan mening 

och sammanhang. Mening skapas då man börjar uppleva sig själv i relation till livet 

(Wiklund, 2003). 
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2.3   Sjuksköterskans arbete med utsatta grupper 

I arbetet som sjuksköterska är det ytterst viktigt att följa de grundläggande 

ansvarsområdena som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande. International Council of Nurses (ICN), handlar om sjuksköterskans 

etiska kod och sammanfattar fyra områden och riktlinjer för etiskt handlande. 

Sjuksköterskans huvudansvar är att ge människor vård samt att de ska respektera de 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor samt trosuppfattningar. Sjuksköterskan 

ska även initiera och stödja åtgärder som tillgodoser svaga befolkningsgruppers hälsa 

och sociala behov (ICN, 2010). Sjuksköterskor som är utbildade för att arbeta med 

utsatta grupper tenderar att ge dessa patienter mer stöd och visa dem mer förståelse än 

annan vårdpersonal (Bekaert, 2008). 

 

Sjuksköterskor ska alltid ge vård till de som behöver. Då de uppmärksammar/upptäcker 

att människor nekas vård har de skyldighet att både agera och göra deras röster hörda i 

debatter (Socialstyrelsen, 2005). I vårdens natur ligger respekt för mänskliga 

rättigheter, däribland rätten till liv, värdighet och till att behandlas med respekt. God 

omvårdnad ska ges till alla oavsett hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, 

handikapp, sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social status 

(Socialstyrelsen, 2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är en vägledning i att 

handla i överensstämmelse med sociala värderingar och behov (ICN, 2010). 
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3     PROBLEMFORMULERING 

Papperslösa människor har enligt svensk lag inte rätt till sjukvård på lika villkor som 

individer med uppehållstillstånd. Dessa människor lever i en mycket utsatt situation på 

grund av ekonomiska, politiska och sociala skäl. Rädslan att bli upptäckt av polis eller 

myndighet, men även rädslan för att bli nekad vård gör dem extra sårbara och utsatta 

för hälsoproblem. Det är viktigt att god hälsa även kan uppnås som papperslös, därför 

har sjuksköterskor skyldighet att stödja och tillgodose dessa människors hälsa och 

sociala behov på bästa möjliga sätt. För att uppnå detta krävs det en inblick i 

papperslösas livssituation.   

 

4       SYFTE 

Att beskriva papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård. 
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             5     DESIGN  

Studien utgår från en kvalitativ metodansats baserad på berättelser som beskriver 

papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård. Kvalitativ data utgörs av ord och 

beskrivningar som kan fås genom intervjuer eller berättelser (Flensner, 2010).  

Backman (1998) menar att en människas verklighet är en individuell, social och 

kulturell konstruktion och att det kvalitativa synsättet bygger på att försöka förstå hur 

individen tolkar och formar sin egen verklighet. Flensner (2010) menar att för att få 

ökad kunskap om människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar inom 

vårdvetenskapen har berättelser alltid haft stor betydelse i det dagliga vårdandet. 

 

Två av berättelserna i studien är hämtade från en biografi. Skrivna berättelser som 

exempelvis biografer eller memoarer ses som livsberättelser, som ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv handlar om hur människor upplever hälsa/ohälsa, lidande 

och vård. En biografi beskriver även hur en människa upplever världen. Genom att 

analysera livsbeskrivningar fås en djupare förståelse för hur människan upplever sin 

vardag, därför utgör dessa ett intressant material i vetenskapligt syfte (Friberg, 2006). 

   5.1    Urval och Datainsamlingsmetoder 

Artiklar, hemsidor och böcker har använts till bakgrunden. Artiklarna har sökts i 

databaserna CINAHL, MEDLINE, AMED och Academic Search Elite. Sökorden har 

varit ” irregular migrants”, ”health care”, ”illness” samt ”nurse”.  

 

För att ta del av papperslösas erfarenheter av sjukvården i Sverige ansågs dessa lättast 

kunna hittas i skrivna berättelser. Det gjordes fyra sökningar för att hitta bloggar som 

handlade om papperslösa och deras erfarenheter av svensk sjukvård. Detta gjordes för 

att det är intressant ur ett vetenskapligt syfte att ta del av människors personliga 

upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2010). Det fanns dock inga bloggar skrivna 

om ämnet. 

 

Sökorden för böckerna har varit ”papperslösa” samt ”asylsökande”. Böckerna söktes i 

databaserna EMMY och LIBRIS och det framkom 27 böcker i sökningen. Böckernas 

titel och beskrivning lästes igenom för att välja ut dem som skulle utgöra delar av 

studiens material.  
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Urvalet omfattade berättelser som handlade om vuxna människor som är papperslösa, 

från 16 års ålder. Efter diskussion bestämdes att tre av de 27 böckerna skulle läsas i sin 

helhet. Dessa tre valdes då de bestod av olika papperslösa människor och deras 

erfarenheter av att leva i Sverige. Många andra böcker som framkom i sökningen var 

faktaböcker om papperslösa eller böcker som handlade om andra utsatta grupper i 

samhället. Titlarna på de böcker som valdes att läsas var Svart Notis skriven av 

Blomgren (2009), De papperslösa och de aningslösa av Matsson (2008)., samt 

Berättelser från det gömda Sverige av Molin (2010). De tre valda böckerna lästes 

igenom och endast var en bok svarade mot syftet, nämligen Svart Notis (2009). 

Berättelserna lästes igenom i den valda boken, var för sig. Varje kapitel hade en egen 

huvudperson vars situation beskrevs. Av kapitlen som lästes valdes till slut två ut för att 

utgöra delar av studiens material (se tabell 1) vilka bestod av sammanlagt 42 sidor text.   

 

Vi hade även kontakt med Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa i Stockholm 

för att undersöka om de kunde rekommendera berättelser som passade det valda syftet. 

De gav tips om samma böcker som redan hade hittats samt 14 stycken vittnesmål som 

handlade om papperslösa människor och deras erfarenheter av svensk sjukvård. Dessa 

vittnesmål var länkade från Läkare i Världens hemsida (Läkare i Världen, 2010). Alla 

14 vittnesmålen lästes igenom var för sig och diskuterades. Två vittnesmål valdes ut för 

att analyseras vidare (se tabell 1). Det valdes endast två vittnesmål på grund av att det 

var de enda som handlade om vuxna papperslösa människors och deras erfarenheter av 

svensk sjukvård. Vissa av vittnesmålen handlade om barns erfarenheter av sjukvården, 

vilka exkluderades. Totalt bestod vittnesmålen av 4 sidor text. 
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Tabell 1. Urvalet; valda berättelser för studien.   

Berättelse-

nummer 

Nämn på bok/vittnesmål, årtal, 

berättelse, sidnummer 

Handling Författare 

1. Svart notis (2009). Shiam och Yasine, 

Familj från Algeriet. 67-84. 

 

Ett gift par som ska bli 

föräldrar för första gången 

och dess problematik, rädsla 

och förtvivlan då ingen av 

dem har uppehållstillstånd.  

Blomgren, Stina 

2. Svart notis (2009). Galina, Familj från 

Ukraina. 87-109. 

 

 

 

 

Paret Vasylyj och Galina har 

flyttat till Sverige från 

Ukraina för att spara ihop 

pengar, då Galina blir sjuk i 

cancer.   

Blomgren, Stina 

3. Papperslösa barnfamiljer: en samling 

vittnesmål (2010). Vittnesmål 3, Familj från 

Nordafrika, 9-10. 

Om en man som känner sig 

förödmjukad och inte tagen 

på allvar i sitt möte med den 

svenska sjukvården.  

Filipovic, Jasna 

4. Papperslösa barnfamiljer: en samling 

vittnesmål (2010). Vittnesmål 2, Familj från 

Centralafrikanskt land, 6-7. 

Jessica känner hopplöshet då 

hon har svårt att hitta vård till 

henne själv och till hennes 

barn som båda är mycket 

sjuka. 

Gerdin, Martin 

 

5.2      Dataanalys 

Efter att ha tagit del av ett antal analysmetoder föll valet på en typ av induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. En induktiv ansats valdes för att ha ett öppet förhållningssätt till 

fenomenet. Att göra en innehållsanalys innebär att ordna och sammanställa berättelser 

för att få fram kvalitativ information i form av teman och begrepp (Polit & Beck, 

2010). Efter att ha studerat olika teoretiker som beskriver kvalitativ innehållsanalys föll 

valet på Graneheim och Lundmans (2003) analysprocess. Analysen byggde på att koda, 

kategorisera och tolka materialet. Kodningen gav begrepp utifrån syftet och genom 

koderna skapades kategorier. Efter att detta var klart startade tolkningsfasen. En 

kvalitativ innehållsanalys utgör även en möjlighet att tolka underliggande mening av en 

text, det latenta innehållet, vilket kan göras på olika nivåer av abstraktion (Graneheim 

& Lundman, 2003).  Kvalitativa studier kan enligt Friberg (2006) bidra till en ökad 

förståelse för människors erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov vilket 

ansågs vara lämpligt utifrån detta arbetes syfte. 
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5.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Steg 1 

Först lästes de valda berättelserna igenom var för sig flera gånger för att få en bild av 

vad de handlade om. Därefter lästes berättelserna gemensamt igenom, så att stycken i 

berättelserna som skulle analyseras vidare kunde väljas. Under denna första fas skedde 

en fördjupning i de stycken som valts ut och i dessa jämfördes sedan likheter och 

olikheter (Graneheim & Lundman, 2003).  Det var mycket annat som framkom i 

berättelserna, exempelvis tillgång till arbete, bostadsproblematik samt asylprocess, 

detta valdes bort så att de valda styckena endast handlade om papperslösa människors 

erfarenheter av svensk sjukvård.    

 

Steg 2  

Efter detta togs 30 meningsbärande enheter ut var för sig från de fyra olika 

berättelserna för att sedan diskuteras gemensamt. Enligt Granheim och Lundman 

(2003) är en meningsbärande enhet ord, meningar eller paragrafer som har likvärt 

innehåll och sammanhang. Varje meningsbärande enhet bestod av mellan 100-250 ord.  

De meningsbärande enheterna jämfördes kontinuerligt med det valda syftet för att 

motsvara detta.  

 

Steg 3  

De meningsbärande enheterna kondenserades utifrån dess innehåll för att göra texten 

hanterbar så att den lättare kunde analyseras vidare. Kondensering innebär att innehållet 

kortas ner utan att förlora sin mening (Graneheim & Lundman, 2003). Kondenseringen 

av innehållet lästes igenom flera gånger under processens gång så att innehållet i den 

kondenserade texten motsvarade innehållet i originaltexten. Analysprocessen formades 

av att gå från helheten till delarna och från delarna tillbaka till helheten (Graneheim & 

Lundman, 2003). 

 

Steg 4 

Efter kondenseringen togs koder ut av varje kondenserad mening utifrån dess innehåll. 

Totalt togs 30 koder ut och grupperades. När dessa hade grupperats fick vi efter 

gemensam diskussion fram kategorier relaterade till koderna (se tabell 2 samt bilaga 1). 

Att skapa kategorier är enligt Graneheim och Lundman (2003) att skapa kärnan i en 

innehållsanalys. De menar att en kategori är en sammanställning av analysen vars 
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innehåll är gemensamt. Totalt identifierades 6 stycken kategorier: Hopplöshet, 

Frustration, Att inte bli tagen på allvar, Rädsla, Ovisshet samt Betydelsen av trygghet.   

 

Tabell 2: Analysprocessen: exempel på meningsbärande enhet som kondenserats, 

kodats och kategoriserats 

Berättelse- 

Nummer 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

 

4 

 

Jessica mår inte bra. Hon har kraftig 

huvudvärk minst tre dagar i veckan och 

besväras fortfarande av ryggproblem 

som hon ådrog sig i samband med sin 

första förlossning. Dessutom har hon 

klåda i ögonen. Jessica har hittills inte 

lyckats hitta någon som kan behandla 

henne. Det här innebär att hon ofta har 

svårt att ta hand om sina barn, som båda 

behöver mycket omvårdnad. 

 

(Subjektet) säger 

att hon har 

mycket svårt att 

ta hand om sina 

barn pga. 

sjukdom, då hon 

inte har lyckats 

hitta någon som 

kan behandla 

henne.   

 

(S) har inte 

hittat någon 

som kan 

behandla 

henne. 

 

Hopplöshet -  avsaknad 

av stöd och värdighet. 

 

6     ETISKA ASPEKTER 

Det är viktigt att alltid ha med etiska övervägande i vetenskapliga studier (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). All fakta i denna studie har noga behandlats med respekt för att den 

inte ska förvanskas. Urval och analys kan bli felaktig när omedvetna känslor och 

värderingar ligger till grund för tolkningen. Därför har valet av berättelserna och 

analysprocess skett med ett öppet förhållningsätt, vilket menas med att våra 

förutfattande meningar, vår förförståelse, inte skulle påverka valet av berättelser. 

Diskussioner har kontinuerligt förts om berättelsernas innehåll. Vi har även tagit i 

beaktandet att författaren till boken Svart Notis inte har använt sig av ”riktiga” namn på 

de personer som finns med för att inte röja personernas identitet.  
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7     RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård. I de 

berättelser som analyserats visas tydligt att papperslösa människor som är i behov av 

sjukvård lever i en mycket oviss situation. Den ovisshet som de ständigt lever i skapar 

otrygghet som i sin tur ofta leder till ohälsa och behov av vård.  Resultatet visar att 

papperslösa många gånger inte vet på vilket sätt de kan komma i kontakt med 

sjukvården eller om de överhuvudtaget kan få tillgång till vård. De är rädda för att 

någon ska ringa polis eller migrationsverket då de uppsöker sjukvård vilket gör att de 

många gånger undviker att söka sjukvård. Känslan av att inte blir tagen på allvar, 

rädsla, frustration samt hopplöshet är återkommande i de berättelser som analyserats. 

Ur berättelserna har det framkommit sex kategorier: Hopplöshet, Frustration, Att inte 

bli tagen på allvar, Betydelsen av trygghet, Ovisshet, samt Rädsla. 

7.1   Hopplöshet 

Om en papperslös person blir sjuk och behöver uppsöka sjukvård kan känslor av 

hopplöshet ta överhand. Hopplöshet beskrivs i resultatet som Avsaknad av stöd och 

värdighet och Att stå utanför normer, regler och rättigheter.   

 

Avsaknad av stöd och värdighet. 

När en människa inte mår bra på grund av sjukdom är stödet från nära och kära liksom 

stödet från sjukvårdens sida viktigt för att man ska orka leva vidare och 

förhoppningsvis bli frisk. Papperslösa människor saknar många gånger både stöd från 

familj och sjukvården då de är i behov av vård. När de många gånger inte lyckas hitta 

någon som kan behandla dem trots uppenbara symtom och besvär kan de ge 

konsekvenser som gör att de tillslut inte kan ta hand om sig själv eller sin egen familj. 

Detta kan kännas som ett misslyckande och en kränkning av ens värdighet vilket kan 

framkalla känslor av hopplöshet. 

 

”Jessica mår inte bra. Hon har kraftig huvudvärk minst tre dagar i veckan och besväras 

fortfarande av ryggproblem som hon ådrog sig i samband med sig första förlossning. 

Dessutom har hon klåda i ögonen. Jessica har hittills inte lyckats hitta någon som kan 
behandla henne. Det här innebär att hon lever i en hopplös situation då hon har haft svårt 

att ta hand om sina barn, som båda behöver mycket omvårdnad. (Se tabell 1, berättelse 4) 
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Att stå utanför normer, regler och rättigheter 

Papperslösas möte med sjukvården blir ofta svår då oklarheterna kring rättigheter och 

skyldigheter ofta gör att de i många fall inte söker vård alls eller får tillgång till vård 

försent. De upplever många gånger att de står vid sidan om normer, regler och 

rättigheter. Då de väl får tillgång till sjukvård måste de betala för den vård som de får, 

vilket gör att dessa människor hamnar i skuld gentemot staten då de sällan har råd att 

betala kostnaden. För dessa människor kan detta många gånger upplevas som en 

hopplös situation som inte kommer gå att lösa. 

 

”När ekonomiassistenten lagt på sitter Shiam på golvet och tittar på telefonen. Hon tänker att det 

här aldrig kommer att gå. Så mycket pengar har hon inte…”(1). 
 

7.2     Frustration 

När människor upplever att de blir illa behandlade, kränkta, hånade, kritiserade eller 

ifrågasatta på något sätt kan känslor som frustration uppstå. I resultatet framkom 

frustration som Att känna sig kränkt i mötet med sjukvården samt Svårt att få tillgång 

till sjukvård. 

 

Att känna sig kränkt i mötet med sjukvården 

Papperslösa har ofta erfarenheter av att de känt sig kränkta i mötet med sjukvården. De 

upplever många gånger att de inte blir bemötta av vårdpersonal på samma sätt som 

svenska medborgare. Att bli annorlunda behandlad på ett kränkande sätt är mycket 

frustrerande för dessa människor som redan lever i en svår och utsatt situation.  

 

” I see this is racism. I get frustrated when I saw the difference between treating the 

Swedish citizens and treating us foreigners. I saw the doctor is smiling to Swedish father, 
clapped him on the shoulder…” (3). 

 

Svårt att få tillgång till sjukvård 

Att leva i ett land som papperslös innebär många gånger att tvingas tampas med 

myndigheter och strukturer där makt, status och respekt spelar stor roll. Papperslösa 

upplever ofta att det saknar position i samhället och den begränsade tillgången till 

sjukvård framkallar ofta känslor av frustration hos dessa människor. Hindren är många 

och det krävs både mod och styrka för att denna grupp av patienter ska orka och våga 

ge sig in i vårdprocessen. När vården för en papperslös eller deras familj är bristfällig 
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eller helt uteblir på grund av att de inte är svenska medborgare skapas känslor av 

frustration hos dessa människor. Detta, tillsammans med den allmänna situation som 

papperslösa ofta befinner sig i kan också framkalla en känsla av hopplöshet och misstro 

mot samhället.  

 

 ”Att utöka vården för hennes barn är enligt de företrädare för sjukvården problematiskt så 

länge hon inte har uppehållstillstånd. Det här gör henne frustrerad, vilket inte förbättras av 

den extremt monotona situation hon upplever att hennes familj befinner sig i ”(2). 

 

7.3     Att inte bli tagen på allvar 

Patienter upplever många gånger att de inte blir tagna på allvar av vårdpersonal. De kan 

känna att vårdpersonal inte lyssnar på beskrivningen av symtom och behov eller att de 

inte blir remitterade till vidare undersökningar trots att de har uppenbara problem. I 

resultatet beskrivs detta som Att bli misstrodd av vårdpersonal.  

 

Att bli misstrodd av vårdpersonal 

Att känna att vårdpersonal inte tar en på allvar kan för alla människor upplevas både 

kränkande och förnedrande. Om patienter får rådet av vårdpersonal att åka hem, trots 

att oron fortfarande finns kvar för att någonting ska vara fel, kan det upplevas som att 

man blir misstrodd. Det är inte alltid en papperslös på ett tydligt sätt kan beskriva sina 

problem eller symptom och det krävs både kunskap och lyhördhet av vårdpersonalen 

för att de ska kunna fatta korrekta beslut. En upplevelse av att inte bli tagen på allvar 

kan i sin tur skapa eller förvärra symptom. Detta, att inte bli trodd och tagen på allvar i 

sjukvården gäller i mycket hög grad människor som är papperslösa. Det är svårt för 

denna grupp av människors att göra sin röst hörd, trots att behovet av vård är stort. 

 
”Av sjuksköterskan på vårdcentralen hade Jessica fått rådet att åka hem och fortsätta ge 
Linda sin medicin. Jules, som precis som Linda led av hög feber, skulle medicineras med 

Panodil. Jessica ser på mig medan hon frågar varför sjuksköterskan inte trodde på henne 
även fast hon sa att det var något allvarligt fel på hennes dotter” (4).  

 

“I asked them to take the baby out, I knew something was wrong. Midwife checked the 
baby’s heartbeat and said that it was okay. We saw the doctor finally and he said that 

everything is ok, and that we come next week. Soon after, my wife fainted on the floor. 
When the nurse checked her again, she sew that she was actually open and in labors, but 

stated in panic that the baby is no longer alive. Children who were with us all the time 

were so scared for her mother, they cried, screamed. Yeas, my daughter was stillborn, and 
that was because of the doctor’s mistake” (3).  
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7.4     Betydelsen av trygghet 

Som svenska medborgare är vi oftast trygga i att vi kan få vård nästan på en gång när vi 

blir sjuka, denna typ av trygghet upplevs många gånger inte hos människor som är 

papperslösa. Betydelsen av trygghet beskrivs i resultaten som Möte med en organiserad 

sjukvård samt Att bli bekräftad. 

 

Möte med en organiserad sjukvård 

Det finns vårdpersonal som känner till vilka möjligheter papperslösa har för att lättare 

få kontakt med sjukvården. Situationer då vårdpersonal vet vart och på vilket sätt de 

ska remittera papperslösa så att de lättare ska kunna komma in i systemet visar på en 

trygg och välorganiserad sjukvård.  

 

”Siham biter ihop käkarna. Hon är orolig för smärtan. Doktorn nickar mot henne, läkarna 

kommer att hjälpa dig på bästa sätt, var inte orolig säger hon. Det kommer att bli bra. Tid 
ska bokas för ultraljud och alla nödvändiga prover ska tas.” (1).  

 

Att bli bekräftad 

En typ av trygghet handlar om att bli bekräftad. Detta kan exempelvis handla om att bli 

bekräftad av vårdpersonal genom att patienter får ta de prover som de önskat, får 

lugnande besked, och att den oro patienten känner tas på allvar. Att bli bekräftad leder 

till glädje genom att personen blir trodd, men bekräftelse innebär även att en positiv 

förändring av en situation möjliggörs. Att få bekräftelse på sina besvär är en otrolig 

lättnad för den som är papperslös, det skapas då en trygghet för dem i relationen med 

vårdpersonal. 

 
”Efter att Karen blivit undersökt och lämnat ett par prover får hon vänta en stund. En 
sjuksköterska förklarar att smärtan inte är något farligt. Karens oro är äkta (1).” 

 

7.5      Ovisshet 

Att leva med ovissheten av att ha drabbats av en sjukdom kan kännas som att vandra i 

ett mörker, det kan till och med vara värre än vetskapen om att faktiskt ha den. I 

resultatet beskriv ovisshet som Att leva i oro för att någonting är fel.  

 

Att leva i oro för att någonting är fel 

Det kan upplevas jobbigt för vem som helst att söka vård då många av rädsla kanske 

inte vill veta om de är sjuka eller inte. För en papperslös är det många gånger inte 
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självvalt att leva i denna typ av ovisshet utan snarare en konsekvens av den 

vårdsituation de befinner sig i. Att bli utredd, diagnostiserad och få medicinering när 

man är sjuk är inte självklart för en papperslös. Dessa människor lever ofta i ovisshet 

om de har drabbats av en sjukdom eller inte detta på grund av att det ofta tar långt tid 

för dem att bli utredda. Att länge leva med ovisshet, kan när man väl fått reda på att allt 

är normalt ge upphov till känslofyllda uttryck hos patienten. 

 

Sihams axlar har sjunkit ner och tårar rinner längs med näsa och kinder. Läkaren, en äldre 

man in bruna manchesterbyxor, räcker henne ett plåster att sätta på fingret efter 
blodprovet. Torrt konstaterar han att det inte finns någon orsak att gråta. Sihams leende är 

en grimas när hon säger att hon är ledsen. – Jag har varit så orolig. Jag trodde att 

någonting var fel. Men allt är normalt.  (2).” 

 

7.6    Rädsla 

Konsekvenserna av rädslan papperslösa ofta känner då de ska uppsöka sjukvård kan 

leda till att de tillslut avstår helt från att söka vård. I resultatet beskrivs rädsla som 

Rädsla för att söka sjukvård. 

 

Rädsla för att söka sjukvård 

En stor rädsla som papperslösa många gånger känner då det måste söka sjukvård är 

att någon av vårdpersonalen ska ringa polisen. Långt ifrån alla som jobbar inom 

vården gör detta men det finns vårdpersonal som ser det som deras skyldighet att 

göra det. 

    

”När sjuksköterskan såg att datumet från Migrationsverket gått ut sa hon att hon var 
tvungen att ringa polisen. – Jag frågade varför. ”Det är vårt jobb” sade hon. Av rädsla tog 

jag mitt id-kort, ryckte det ur hennes händer, och vi stack. (1) ”. 

 

Att som patient bli bemött på ett värdigt och respektfullt sätt vid uppsökande av 

sjukvård kan tyckas självklart för de flesta människor. Tyvärr är det många gånger 

inte så för papperslösa.  Detta kan ge upphov till att många istället för att söka 

sjukvård försöker medicinera och behandla sig själva och sina barn på egen hand.    

 

“... I give her the medicine from my homeland. I don't go to the doctor. I am scared.” (3) 
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8    DISKUSSION 

8.1     Metoddiskussion 

Syftet med en metoddiskussion är att kritiskt granska tillvägagångssättet som studien 

har genomförts på (Friberg, 2006).  I denna studie föll valet på att analysera skrivna 

berättelser, vilket är ett vanligt sätt att beskriva människornas erfarenheter av världen. 

Skrivna berättelser innehåller uppgifter som blir intressanta att lyfta fram och analysera 

ur ett vetenskapligt syfte även om dessa berättelser från början är formulerade för att 

upplysa eller underhålla (Dahlberg, 1997). Att göra en litteraturstudie av det valda 

området var från början tanken, dock var det svårt att hitta tillräckligt många 

vetenskapliga artiklar. Då valdes istället att försöka hitta litteratur i form av biografer, 

memoarer eller dagböcker.  

 

Berättelserna i studien har lästs utifrån livsvärldsperspektivet, vilket har gjort att en 

djupare förståelse kunnat fås av hur dessa människor upplevt en situation eller händelse 

(Friberg, 2006). Livsvärldsperspektivet innebär den verklighet så som människan 

upplever den och forskaren kan fördjupa sig i och förstå människors erfarenheter av en 

händelse (Wiklund, 2003). Vi har under arbetets gång inte låtit oss påverkas av 

förutfattade teorier, kunskaper eller känslor om ämnet, utan låtit berättelserna fått tala i 

sin komplexitet (Dahlberg, 1997).   

 

Genom att vi följt media den senaste tiden samt har erfarenheter av en 

verksamhetsförlagd utbildning på en vårdförmedling för papperslösa människor i 

Stockholm, hade vi en viss förförståelse redan innan studien påbörjades för hur dessa 

människor många gånger upplever svensk sjukvård. Tanken var att ha ett öppet 

förhållningsätt i valet av berättelser men även under analysprocessen vilket gjorde att 

den förförståelse som fanns medvetet las å sidan. I denna studie föll valet på att 

analysera redan skrivna berättelser som beskriver papperslösas erfarenheter av svensk 

sjukvård. Detta har gjort att tolkning har legat till grund för de resultat som 

framkommit. Under den analyserande processen var arbetet fokuserat på att förstå de 

skrivna berättelserna så neutralt som möjligt, detta genom att diskussioner hela tiden 

fördes om deras innehåll för att inte påverka resultatet åt något håll och därigenom 

försöka undvika bias (Polit & Beck, 2010). Citat lyftes från originaltexten fram som 

exempel från analysmaterialet, detta för att visa på att resultatet grundades på 
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textmaterialet (Dahlberg, 1997).  Polit och Beck (2010) beskriver kriterier som bygger 

upp förtroendet för en kvalitativ studie. Dessa är trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Trovärdighet handlar om tolkningen av data. Forskare måste sträva efter 

att ge en sann bild av all data och tolkningen av den. Pålitlighet handlar om att liknande 

resultat ska kunna växa fram om studien skulle replikeras.  

 

Det finns inte mycket forskning om papperslösas erfarenheter av Svensk sjukvård 

(Ohlsson, 2006).  Större delen av böckerna som hittades bestod därför många gånger av 

hur det är att leva som papperslös i Sverige generellt. Därför valdes även två berättelser 

ut i form av vittnesmål, där papperslösa barnfamiljer beskriver sina egna erfarenheter 

av Svensk sjukvård.  

 

Efter att ha studerat olika teoretiker som beskrivit kvalitativ innehållsanalys föll valet 

på Graneheim och Lundmans (2003) analysprocess. Styrkan med denna analys ansågs 

vara att den på ett strukturerat och bra beskrivet sätt bidrar till att lyfta fram alla steg i 

analysprocessen. Analysprocessen innebar att sätta ihop ett innehåll till meningsfulla 

mönster och begrepp. Att bryta ner texten i först meningsbärande enheter, kondensera 

dessa, koda och till sist få fram kategorier är ett sätt att få fram det viktigaste i texten 

utifrån syftet (Graneheim & Lundman, 2003). Ett alternativ för studien hade varit att 

göra intervjuer med papperslösa människor. Men efter diskussioner kring eventuella 

svårigheter att få tag på papperslösa som är villiga att ställa upp då de ofta av rädsla 

lever gömda uteslöts detta. Kvalitativ innehållsanalys med sin induktiva process var det 

bästa sättet att analysera berättelserna på för att lättare förstå och tolka den 

underliggande meningen av texten (Graneheim & Lundman, 2003).  Att göra en 

innehållsanalys kan enligt Friberg (2006) bidra till en ökad förståelse för människors 

erfarenheter och upplevelser vilket var målsättningen med denna studie. 

 

För att öka studiens tillförlitlighet lästes alla fyra berättelserna i sin helhet vid ett flertal 

tillfällen. Meningsbärande enheter togs ut från de fyra berättelserna först var och en för 

sig för att sedan tillsammans gå igenom vad som hade lyfts upp. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, kodades, och kategoriserades tillsammans för att få en 

gemensam syn på analysen. Graneheim och Lundman (2003) beskriver vikten av att 

göra teman efter kategorier i innehållsanalysen om intervjuer gjorts. Då denna studie ej 

bygger på egna intervjuer valdes det att inte heller göra teman efter kategorier 
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(Graneheim och Lundman, 2003).  Materialet som analyserats bestod av totalt 50 sidor 

ren text, alltså ett relativt stort material. Materialet bearbetades kontinuerligt, först var 

för sig och sedan gemensamt för att försäkra att materialet uppfattats lika, vilket stärker 

studiens trovärdighet. Att ha varit två i analysarbetet ses som en styrka pågrund av de 

gemensamma diskussioner som hela tiden kunnat föras under arbetets gång.   

 

En av berättelserna var skriven på engelska och har därför även redovisats på engelska 

för att undvika feltolkning och för att styrka trovärdigheten i analysen. Det valdes att 

endast använda berättelser skrivna ur vuxnas perspektiv, dock valdes att analysera ur 

både manligt och kvinnligt perspektiv för att få en så stor bredd som möjligt. Att hitta 

vetenskapliga artiklar som handlat om papperslösas erfarenheter av sjukvård har varit 

svårt då det är ett mycket outforskat område. Det har även varit svårt att hitta litteratur 

som handlat om det valda området. På grund av detta har ett antal hemsidor och 

elektroniska dokument använts då dessa har varit lättillgängliga samt innefattat aktuell 

information inom området. Även medvetenheten om vikten av att använda primärkällor 

i vetenskapliga studier har funnits under arbetets gång då detta påverkar studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2010). Trots upprepade försök har det många gånger varit 

svårt att hitta primärkällorna, detta har gjort att ett flertal hemsidor och elektroniska 

dokument som använts i denna studie är sekundärkällor . 

 

Fyra berättelser har valts att analyseras. Det kan tyckas lite och att dessa erfarenheter 

inte kan gälla generellt för papperslösa i Sverige, dock är inte avsikten med en 

kvalitativ studie att generalisera (Dahlborg Lyckhage, 2006).  Eftersom syftet med 

innehållsanalysen var att belysa vad som skrevs om papperslösa i berättelserna ansågs 

antalet av dessa inte ha betydelse, innehållet i berättelserna ansågs viktigare än antal 

berättelser. Även om det bara är en liten del som analyserats är detta en början på en 

studie som kan göras större i senare forskning samt att personer, framförallt 

vårdpersonal och sjuksköterskestudenter som läser denna studie kan dra lärdom av 

resultatet som framkommit. 

 

8.1.1     Överförbarhet 

Överförbarheten handlar om huruvida resultatet kan överföras eller appliceras i en 

annan miljö eller på andra grupper. Data ska beskrivas på ett sådant sätt att läsaren kan 

utvärdera hur resultatet kan överföras eller appliceras (Polit & Beck, 2010).  
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Då valet i denna studie föll på att analysera svenska förhållanden ökar det graden av 

överförbarhet. Datainsamling samt analysprocess har gjorts så grundligt som möjligt, 

vilket också ökar överförbarheten. I denna studie beskrivs resultatet med hjälp av citat 

för att öka tillförlitligheten och för att läsaren ges större tillfälle till egna tankar och 

tolkningar (Graneheim & Lundman, 2003).   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie svarade mot syftet då det gav en beskrivning av papperslösas 

människors erfarenheter av svensk sjukvård. Det har varit omfattande debatt, 

framförallt i media, den senaste tiden om papperslösa människor och deras tillgång till 

hälso- och sjukvård. Farhågorna som fanns redan innan studien påbörjades, nämligen 

att papperslösa många gånger inte blir behandlade likvärdigt inom sjukvården, 

bekräftades och framgår av resultatet. Något som också är väl värt att reflektera över är 

att papperslösa människor är extra sårbara och mer utsatta för hälsoproblem än andra 

vilket många gånger beror på den ovisshet och otrygghet som papperslösa ofta lever i 

(Scott, 2004). Vidare menar författarna att utsatta grupper i samhället behöver ett mer 

patientsäkert och utformat sjukvårdsnät att falla tillbaka på för att de ska känna sig mer 

trygga.  

 

Ur resultatet i denna studie framkom det hur viktig och betydelsefull tryggheten är för 

papperslösa i deras möte med sjukvården. Tryggheten handlade bland annat om att få 

bekräftelse samt att det fanns vårdpersonal som visste på vilket sätt de kunde hjälpa 

papperslösa människor in i sjukvården. Denna trygghet gör att papperslösa kan må 

mycket bättre, bli lugnare och känna sig bättre till mods. Resultatet visade även på att 

mötet med en välorganiserad vård skapade trygghet. Vård handlar om att så långt som 

möjligt utforma den tillsammans med patienten. Det handlar om att förstå och ta 

patienters upplevelser av ohälsa och behov på allvar för att patienten ska känna sig 

trygg (Flensner, 2010).  Papperslösa har många gånger erfarenheter av att de inte blir 

tagna på allvar av vårdpersonalen, vilket skapar en otrygg situation för dem i mötet 

med sjukvården. Det är särskilt viktigt att behandla utsatta grupper som exempelvis 

papperslösa med värdighet och respekt, då dessa människor redan befinner sig i en 

mycket utsatt, otrygg och svår situation (Folkhälsoguiden, 2007). Flensner (2010) 
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menar att det är viktigt att som vårdpersonal vara försiktig med att säga att det inte är 

något fel på en patient trots att denne själv upplever att något är fel.  

 

Det mest centrala begreppet inom vårdvetenskap är trygghet (Wiklund, 2003).  För att 

en patient ska uppleva trygghet i en vårdrelation krävs det att vårdpersonalen har 

kunskap och empatisk förmåga (Wiklund, 2003).  Om vårdrelationen fungerar på ett 

bra sätt kan vårdaren fungera som en trygg bas som patienten kan luta sig mot, vilket 

hon/han ofta är i behov av vid sjukdom (Dahlberg et al, 2010.) Att vårdtagaren fångar 

upp patienten, ser, bekräftar och bemöter denne med värdighet och respekt är viktigt för 

att relationen ska fungera optimalt (Wiklund, 2003). För en människa som kommer till 

ett land, oavsett om de är papperslösa eller inte, är det en stress då de ofta känner sig 

otrygga och utelämnade (Marsiglia, Kulis, Perez & Bermudez-Parsai, 2011). 

Undersökningar i både Tyskland och Canada har visat att den stress och otrygghet som 

det innebär att vara papperslös i det dagliga livet många gånger leder till psykisk ohälsa 

hos dem (Castaneda, 2009; Simich, Wu & Nera 2007). För papperslösa är avsaknaden 

av uppehållstillstånd en anledning att de känner sig rädda och isolerar sig många gånger 

från andra i omgivningen för att inte vecka frågor och uppmärksamhet. Många 

papperslösa tvingas lämna sin familj i hemlandet. Isolering och frånvaro av stöd från 

familjemedlemmar kan också orsaka psykisk ohälsa hos dessa människor (Simich et al, 

2007). Vidare menar författarna att brist på vård och behandling försämrar dessa 

människors hälsotillstånd och skapar ett sjukdomslidande i och med de fysiska symtom 

som en försämrad hälsa innebär. Bara upplevelsen av att bli nekad vård som en person 

är i behov av kan kännas som ett utanförskap och kan bli en källa för livslidande då 

denna upplevelse kan tolkas som en känsla av att inte ha ett människovärde (Simich et 

al, 2007).  

 

Resultatet visade att hopplöshet hos papperslösa människor uppkom i samband med att 

de sökt sjukvård vilket bland annat kunde handla om att de många gånger inte lyckats 

hitta någon som kunnat behandla dem trots uppenbara symtom. Vårdpersonal måste 

utgå från patientens livsvärld för att kunna ge stöd på alla nivåer och ge stort utrymme i 

relationen med patienten (Wiklund, 2003). Myhrvold (2006) menar att den mänskliga 

livsvärlden framförallt består av relationer med familj, vänner och partner. Samspelet 

med familjen är viktig för att man ska kunna leva ett fullvärdigt liv. Känslor av 

hopplöshet finns ofta bland flyktingar eller invandrare som har förlorat eller lämnat 
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nära, kära och sitt hem (Myhrvold, 2006). Ur resultatet framkom det att vid uppsökande 

av sjukvård var papperslösa många gånger väldigt rädda för att någon av 

vårdpersonalen skulle ringa polis eller migrationsverket, vilket gjorde att de många 

gånger tog lång tid innan de vågade uppsöka sjukvård eller att de undvek det helt.  En 

studie gjort i Amerika av tuberkulospatienter som vistades i landet utan 

uppehållstillstånd, visade att närmare hälften av patienterna kände rädsla för polis och 

myndighet. Detta resulterade i att dessa patienter dröjde med att söka sjukvård trots att 

de hade uppenbara symtom (Asch, Leake & Gelberg, 1994). Det var väldigt obehagligt 

att konstatera att papperslösa faktiskt hade erfarenheter av att sjuksköterskor hotat med 

att ringa polis. Att ge vård efter behov och utan diskriminering återkommer i 

sjuksköterskans etiska riktlinjer. I ICN står det att sjuksköterskan ska arbeta för en god 

vårdrelation där patienten ska få möjlighet att uttrycka sina behov och problem. 

Sjuksköterskan ska även hjälpa och skydda individer och utsatta grupper som har svårt 

att få tillgång till sjukvård men även hjälpa de som är rädda och hotas av 

vårdpersonalens handlande (ICN, 2010).  Wiklund (2003) menar att känslor av rädsla 

hindrar individen från att uppnå hälsa och därmed kan rädsla tolkas som ett hälsohinder 

då den blockerar patientens upplevelse av enhet, helighet och värdighet. Det är därför 

viktigt att sjukvårdspersonal arbetar för att eliminera patientens hälsohinder så att 

hon/han återigen kan uppleva känslan av hälsa. Kåver (2009) skriver att då vi hamnar i 

situationer som utlöser rädsla leder detta ofta till att vi stänger av uppmärksamheten 

mot eventuella hot, flyr situationen och gör allt för att undvika den igen. Eftersom 

rädsla ger en upplevelse av kontrollförlust påverkar rädslan så småningom vår  

självkänsla. 

  

8.3 Slutsats 

Denna studie visar på att papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård många gånger är 

negativa. Papperslösa som är i behov av vård är ofta otrygga och lever i ovisshet, då de 

inte vet hur, när eller om de över huvud taget kommer att få vård. Detta kan leda till en 

negativ spiral som gör att sjukvården snarare förlänger än förkortar denna grupp av 

patienters sjukdomsperiod. På grund av detta skapas onödigt vårdlidande som i sin tur 

kan leda till ytterligare sjukdom och öka belastningen på sjukvården som redan har 

knappa resurser. Allt detta sammantaget visar hur viktigt det är för en sjuksköterska att 
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ha kunskap om de papperslösas situation för att kunna skapa en trygg och god 

vårdrelation i mötet med denna grupp av patienter.  

 

 

8. 4  Klinisk betydelse 

Genom att analysera berättelser om papperslösa människors och deras erfarenheter av 

svensk sjukvård förväntas denna studie skapa underlag för att vårdpersonal samt 

sjuksköterskestudenter, ska få chansen att sätta sig in i papperslösas livssituation för att 

därmed lättare kunna skapa en god vårdrelation i mötet med patienten. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om papperslösas livssituation för att 

kunna stödja dessa patienter på bästa möjliga sätt. Det krävs ökad diskussion och debatt 

kring papperslösas lika rätt till hälso- och sjukvård i Sverige samt diskussion om att 

dessa människor inte alltid behandlas lika av vårdpersonal. Då det finns få 

vetenskapliga studier som beskriver papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård 

behövs det mer forskning och utveckling inom detta område som kan bidra till ett 

innehållsrikt underlag och en ökad förståelse för hur dessa människors upplever svensk 

sjukvård.  
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Bilaga 1: Exempel på meningsbärande enheter som kondenserats, kodats och 

kategoriserats.  

 

Berättelse-

nummer 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Kategori 

 

4. 

 

Jessica mår inte bra. Hon har 

kraftig huvudvärk minst tre dagar 

i veckan och besväras fortfarande 

av ryggproblem som hon ådrog 

sig i samband med sin första 

förlossning. Dessutom har hon 

klåda i ögonen. Jessica har hittills 

inte lyckats hitta någon som kan 

behandla henne. Det här innebär 

att hon ofta har svårt att ta hand 

om sina barn, som båda behöver 

mycket omvårdnad. 

 

(Subjektet) säger att 

hon har mycket svårt 

att ta hand om sina 

barn pga. sjukdom, då 

hon inte har lyckats 

hitta någon som kan 

behandla henne.   

 

(S) har inte hittat 

någon som kan 

behandla henne. 

 

Hopplöshet- avsaknad 

av stöd och värdighet 

 

1. 

 

Bara några dagar efter besöket på 

den hemliga kliniken kontaktas 

Siham av en anställt på 

Karolinska sjukhusets 

ekonomiavdelning. Uppgifterna 

om hennes tillfälliga 

personnummer har loggförts och 

ekonomiavdelningen vill upplysa 

om landstingets prislista. Siham 

lyssnar tyst i telefonen när 

kvinnan läser upp vårmenyn: En 

komplikationsfri förlossning 

kommer att kosta 21 000 kronor. 

Måste bäbisen vårdas i kuvös 

innebär det en kostnad på 5995 

kr per dygn. Skulle det bli 

kejsarsnitt eller några andra 

komplikationer kan notan sluta 

på över 200 00 kronor.  

 

 

 

 

 

(S) blir uppringd och 

informerad om 

landstingets prislista 

som kan sluta på över 

200 00 kronor 

 

(S) får veta priset på 

vad en förlossning kan 

sluta på. 

 

Hopplöshet- Att stå 

utanför normer, regler 

och rättigheter 

 

Berättelse- 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Kategori 
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nummer 

 

3. 

 

“I see this as racism. I saw the 

difference between treating 

Swedish citizens and treating us 

foreigners. I saw the doctor is 

smiling to Swedish father, 

clapped him on the shoulder…” 

 

 

(S) känner sig kränkt 

då han känner att 

läkaren behandlar 

svenska medborgare 

annorlunda 

 

Att känna sig kränkt 

och annorlunda 

behandlad. 

 

 

Frustration- Att känna 

sig kränkt i mötet med 

sjukvården 

 

4. 

 

Att utöka vården för hennes barn 

är enligt de företrädare för 

sjukvården hon varit i kontakt 

med problematiskt så länge hon 

inte har uppehållstillstånd. Det 

här gör henne frustrerad, vilket 

inte förbättras av den extremt 

monotona situation hon upplever 

att hennes lilla familj befinner sig 

i. 

 

(S) säger att det är 

problematiskt att ge 

hennes barn vård pga. 

att hon inte har 

uppehållstillstånd, 

detta gör henne 

frustrerad. 

 

Frustration över att se 

sina barn lida.  

 

 

Frustration- Svårt att få 

tillgång till sjukvård 

 

 

4. 

 

Av sjuksköterskan på 

vårdcentralen hade Jessica fått 

rådet att åka hem och fortsätta ge 

Linda sin medicin. Jules, som 

precis som Linda led av hög 

feber, skulle medicineras med 

Panodil. Jessica ser på mig 

medan hon frågar varför 

sjuksköterskan inte trodde på 

henne när hon sa att det var något 

konstigt med sin dotter. Hon är 

ju, säger hon, trots allt hennes 

mamma. 

 

(S) säger att hon inte 

förstår varför 

sjuksköterskan gav 

henne rådet att åka 

hem, trots att båda 

hennes barn var sjuka. 

S. kände sig inte 

betrodd av 

sjuksköterskan.   

 

 

 

 

Att inte känna sig 

betrodd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte bli tagen på 

allvar- att bli misstrodd 

av vårdpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Ultraljudet visar att barnet växer 

som det ska. Stämningen är fylld 

av utropstecken. Undersökningen 

har bekräftat att Siham är i 

åttonde månaden. Hon ska få 

träffa en sjuksköterska som ska 

berätta om förlossningen.  

 

 

(S) säger att barnet 

växer som det ska och 

en barnmorska berättar 

för S att hon ska få 

träffa en sjuksköterska 

som kommer berätta 

om förlossningen. 

 

Barnmorskan lugnar, S 

ska få träffa en 

sjuksköterska ang. 

förlossningen. 

 

Betydelsen av 

trygghet- Möte med en 

organiserad sjukvård. 

 

Berättelse- 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Kategori 



 

30 

nummer 

 

1. 

 

Siham biter ihop käkarna. Hon är 

orolig för smärtan. Doktorn 

nickar mot henne, läkarna 

kommer att göra ”sin grej” 

förklarar hon. Det kommer att bli 

bra. Tid ska bokas för ett 

ultraljud och alla nödvändiga 

prover ska tas. Kanske kommer 

man skriva ut medicin mot 

smärtorna. Kan de ta sig till en 

läkarmottagning i Sundbyberg 

redan i morgon 

 

(S) säger att hon är 

orolig för smärta, 

läkaren lugnar henne 

och kommer även 

boka tid för ultraljud 

och provtagning. 

 

Läkaren lugnar. 

 

Betydelsen av 

trygghet- Att bli 

bekräftad.  

 

2. 

 

Karen har aldrig förut varit sjuk i 

Sverige men nu vill inte värken i 

sidan släppa. Flera gånger om 

dagen måste hon stanna upp och 

hålla andan när den hugger till i 

magen under höger revben. 

Återigen frågar hon en av sina 

arbetsgivare, advokaten, om råd. 

Ännu en gång slår han ifrån sig 

och säger att det är svårt att söka 

vård i hennes situation.  

 

 (S) är orolig då hon 

aldrig varit sjuk i 

Sverige. Hennes 

arbetsgivare säger att 

det är svårt att söka 

vård i hennes situation. 

 

 

 

 

Svårigheter att få 

tillgångtill sjukvård. 

 

 

Ovisshet- Att leva i oro 

för att något är fel. 

 

 

2. 

 

Galina var frisk, men behövde gå 

på efterkontroll för att försäkra 

sig om att cancern inte kom 

tillbaka. Hon hörde sig för om 

det gick att göra kontroller i 

Sverige, men fick veta att det var 

svårt för den som saknade ett 

svenskt personnummer. 

Vännerna berättade om 

sjukhusreceptionister som tipsat 

Migrationsverket och poliser om 

personer som vistades i landet 

utan tillstånd. Hon skulle tvingas 

svara på frågor om vad de gjorde 

i landet och varför. Den risken 

vågade hon inte ta.   

 

(S) säger att hon 

behövde gå på 

efterkontroller men får 

veta att det är svårt att 

få vård i Sverige och 

riskabelt då hon saknar 

svenskt 

personnummer, den 

risken vågar S inte ta. 

 

 Vågar inte uppsöka 

sjukvård. 

 

Rädsla- Rädsla för att 

söka sjukvård 

 


