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Appendix	1,	Intervjuguide	
	
Inledande	frågor	
 
Var är du född?  
 
Vilket språk har du pratat hemma? 
 
Vilken folkgrupp tillhör du? Hur identifierar du dig? 
 
Hur gammal var du när du lämnade Iran för att ta dig till Europa? 
 
Hur gammal är du idag? 
 
Berätta om din familj / Hur ser din familjekonstellation ut? 
 
Utbildningsbakgrund?  

 
Från vilken ålder började du arbeta?  
 
Vad har du arbetat med tidigare? 
 
Hur länge har du bott i Sverige 
 
Hur gammal var du när du lämnade Iran?  
 
Har du några minnen från Afghanistan (om du någonsin varit där)? 
 
Har du erfarenhet av att ha flyttat tidigare innan du valde att ta dig till Europa och Sverige? 
 
Känner du någon som har gjort en likande resa som dig tidigare? 
 
 
Undersökande	frågor	 	
 
Berätta om livet i Iran  
Hur upplevde du situationen i Iran som afghan?  

• Hot och säkerhet? 
• Diskriminering? 
• Levnadsstandard? 
• Framtidsutsikter? 
• Rotlöshet? 
• Hur var familjesituationen?  
• Vad var din sysselsättning om dagarna?  
• Hur såg dina bostadsförhållanden ut?  
• Vänner och familj? 
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Påstående: 
Omöjligheten i att både stanna och återvända till Afghanistan har gjort att de tvingats söka 
nya resvägar och destinationsstater, stämmer detta? 
 
Har den försvårade situationen som afghan i Iran haft en inverkan på ditt beslut och i så fall 
på vilket sätt? 

• Märkte du av en förändring under dina tid i Iran?  
• Vilka basala ”rättigheter” hade du tillgång till, skola? Sjukvård? 

 
Hur växte beslutet fram att lämna landet?  

• Möjligheter och kostnader: Hur såg dina framtidsutsikter ut? Hur såg din ekonomi ut? 
• Arbetslöshet och diskriminering: Hur var din arbetssituation? Upplevde du någon 

form av diskriminering, om på vilket sätt? 
• Pull och push faktorer (En teori som hävdar att människor förflyttar sig på grund av 

sociala och ekonomiska krafter i destinationsstaten eller för att de var attraherade av 
destinationsstaten på grund av en eller flera social eller ekonomiska faktorer där.  

• Självkänslan och självförtroende: Hur var din självkänsla och ditt självförtroende 
under tiden du bodde i Iran?  

• Social inkludering: Upplevde du dig vara socialt inkluderad, om inte varför och på 
vilket sätt upplevde du dig exkluderad? 

	
Påstående:  
 
En del påstår att det är en del av den afganska kulturen att förflytta sig, något som har gjorts i 
generationer och att det är en del av förklaringen varför så många afghaner väljer att ta sig till 
Iran och Pakistan fram och tillbaka.  

• Håller du med om detta? Om inte utveckla hur du tänker? 
 
 
Var det på familjens inrådan eller var det ditt eget initiativ och i så fall visste familjen om ditt 
beslut innan du lämnade? Berätta om processen. 

• Vad var huvudanledningarna till att du bestämde dig för att ta dig till Europa? 
• Hur såg diskussionen ut med familj och vänner? 
• Hur såg förberedelserna ut? 
• Hur såg diskussionen ut med familj och vänner innan avfärd? 
• Skedde avfärden i anslutning till att något särskilt som hänt eller utifrån en lång 

planering? 
• Vad skiljde dig åt och dina vänner som inte valde att emigrera? 
• Vad var din familjs förhoppning om din plan på att ta dig till Europa? 

 
Vad var din kunskap om Europa och Sverige? 

• Hur skaffade du dig information?  
• Kände du personer som tidigare gjort samma typ av resa? 
• Hade du något specifikt mål, destinationsstat?  
• Hur gick själva resan till?  
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• Kom du att ta in information under resans gång som kom att påverka din rutt? Och i så 
fall kan du beskriva på vilket sätt? 

• Många har en bild av att livet i Europa bidrar till ett liv i säkerhet och frihet med 
tillgång till utbildning. Många säger sig önska studera och utbilda sig inom 
prestigefulla yrken, som t.ex. att bli läkare för att kunna bidra till familjens 
försörjning. Stämmer detta? Eller handlare det snarare om att skaffa sig första möjliga 
jobb för att på så sätt kunna bidra till familjens försörjning? Hur tänker du kring detta? 

 
Med den erfarenhet du besitter idag, hur hade du då resonerat kring att emigrera till Europa 
och Sverige? Skulle du rekommendera någon annan att göra samma resa? 
 
Har du kontakt med din familj som är kvar? 

• Om ja, vad tycker de om att du nu bor i Sverige?  
 
Hur ser du på dig själv idag i jämförelse med innan du lämnade Iran? 

• Hur skulle du beskriva din identitet, som afghan, hazara, svensk, flykting eller något 
annat? 

 
 
Vad drömmer du om? 
	
Avslutande	fråga	
	
Finns det något du vill tillägga? 
 
	


