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Sammanfattning 
      

  

De senaste åren har flyktingströmmen till Sverige ökat då många människor 

sökt asyl i landet. Flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige 

har påbörjat en krävande integrations- och etableringsprocess. Syftet med 

denna kvalitativa studie var att utifrån ett salutogent perspektiv utforska 

flyktingars upplevelser av att etablera sig i Sverige. Data insamlades via 

semistrukturerade intervjuer med fem deltagare som var inskrivna på en 

arbetsförberedande verksamhet. Materialet analyserades med Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). Fem teman identifierades: Hantering, 

Aktivitet och sysselsättning, Förståelse, Drivkraft och motivation till livet i 

Sverige och Den sociala kontakten. Resultatet diskuterades i relation till 

Antonovskys Känsla Av Sammanhang (KASAM), Locus of control och 

tidigare forskning. Förslag på åtgärder vid olika etableringsinsatser var att 

flyktingar bör få tillgång till sociala sammanhang genom sysselsättning och 

svenska språkstudier samt att flyktingars värdegrunder bör utforskas för att 

kunna finna deras drivkrafter i vardagen. Slutsatsen var att trygghet och 

social gemenskap krävs för flyktingar, och när de behoven är tillgodosedda 

skapas en mottaglighet för utveckling vilket därigenom ökar välbefinnande 

och hälsa.    

 

Nyckelord: flykting, etablering, känsla av sammanhang, kvalitativ studie. 
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Abstract    
 

During recent years the influx of refugees has increased in Sweden where 

many individuals have applied for asylum in the country. Refugees that 

have received permanent residence permits in Sweden have begun 

demanding integration and establishment processes. The purpose of this 

qualitative study was to explore through a salutogenic perspective refugees 

experiences of settling in a new country. Data was collected using 

semistructured interviews with five participants registered in a job 

preparatory organization. The material was analyzed using Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). Five themes were identified: 

Manageability, Activity and Occupation, Comprehensibility, Incentive and 

Motivation for a life in Sweden and Social contact. The results were 

discussed in relation to Antonovsky’s Sense of Coherence (SOC), Locus of 

control and previous research. Proposals for interventions in the 

establishment process were to let refugees receive access to social contexts 

through occupation and Swedish language studies and to explore the value-

systems among refugees in order to find their life incentives. The conclusion 

was that security and social community are necessary for refugees, and 

when those needs are accommodated a receptability for development is 

formed which increases health and well-being as a result.  

 

 

Keywords: refugee, establishment, sense of coherence, qualitative study. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare för spännande möten och delandet av era 

inre upplevelser! Tack även till verksamheten Hermods som gjorde denna studie möjlig 

att genomföra. 

Vi vill varmt tacka vår handledare Ylva Benderix som ständigt haft ett stort 

engagemang och som stöttat vår idé från första början. Slutligen vill vi rikta vårt tack 

till Lena Swalander som varit behjälplig under hela processens gång. 

 



  
 

 iv 

Innehållsförteckning 

 

Introduktion .................................................................................................................... 1 

Etableringsinsatser i Sverige ..................................................................................... 1 

Hälsopåverkan ifrån erfarenheterna som flykting .................................................. 2 

Begrepp ........................................................................................................................ 3 

Permanent uppehållstillstånd (PUT) ........................................................................ 3 

Flykting ..................................................................................................................... 3 

Migration och Post-migration .................................................................................. 3 

Teorier ......................................................................................................................... 4 

Ett salutogent synsätt och KASAM ........................................................................... 4 

Locus of control ........................................................................................................ 6 

Tidigare forskning ...................................................................................................... 6 

    Flyktingars upplevelser ............................................................................................ 6 

Uppvisade copingstilar hos flyktingar ...................................................................... 7 

Det sociala nätverkets påverkan hos flyktingar ....................................................... 8 

Syfte och frågeställning .............................................................................................. 9 

Metod ............................................................................................................................... 9 

Deltagare...................................................................................................................... 9 

Datainsamling ........................................................................................................... 10 

Procedur .................................................................................................................... 11 

Analys ........................................................................................................................ 12 

Etiska överväganden ................................................................................................ 13 

Resultat .......................................................................................................................... 14 

Tabell 1. Överblick av huvudteman och underteman ................................................ 14 

Hantering ................................................................................................................... 15 

Hantering av stress och känslor ............................................................................. 15 

Hjälplöshet som begränsar ..................................................................................... 16 

Aktivitet och sysselsättning ...................................................................................... 17 

Aktivitetens effekter................................................................................................. 17 

Understimulering .................................................................................................... 17 

Förståelse ................................................................................................................... 18 

Språklig begränsning .............................................................................................. 18 



  
 

 v 

Vikten av att förstå .................................................................................................. 18 

Acceptans ................................................................................................................ 19 

Nya perspektiv i ny kultur ....................................................................................... 19 

Drivkraft och motivation till livet i Sverige ........................................................... 19 

Beslutsamhet att leva i Sverige ............................................................................... 19 

Jämförelse med hemlandet ..................................................................................... 20 

Sökandet efter rättvisa ............................................................................................ 20 

Inre resurser ........................................................................................................... 21 

Den sociala kontakten .............................................................................................. 21 

Familj i Sverige ...................................................................................................... 22 

Familj i hemlandet .................................................................................................. 22 

Interaktion med svenskar ........................................................................................ 22 

Det emotionella stödet ............................................................................................ 23 

Det praktiska stödet ................................................................................................ 24 

Diskussion ...................................................................................................................... 24 

Resultatdiskussion .................................................................................................... 24 

Hantering ................................................................................................................ 24 

Aktivitet och sysselsättning ..................................................................................... 26 

Förståelse ............................................................................................................... 27 

Drivkraft och motivation till livet i Sverige ............................................................ 28 

Den sociala kontakten ............................................................................................ 30 

Metoddiskussion ....................................................................................................... 31 

Praktiska implikationer ........................................................................................... 32 

Framtida forskning .................................................................................................. 33 

Slutsatser ................................................................................................................... 33 

Referenser...................................................................................................................... 35 

Bilagor .............................................................................................................................. I 



  
 

 1 

Introduktion 

 

Den globala rapporten publicerad år 2016 av FN:s flyktingorgan United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) visade att antalet människor som sökte skydd 

under 2015 på grund av krig, politiska konflikter, förföljelse eller andra 

människorättskränkningar var den högsta någonsin sedan andra världskriget (UNHCR, 

2015). Omkring 65 miljoner män, kvinnor och barn i världen är idag flyktingar som 

tvingats fly från sina hem. Således är var 113:e person i världen antingen en flykting 

(21,3 miljoner globalt), internflykting (40,8 miljoner globalt) eller asylsökande (3,2 

miljoner globalt) (UNHCR, 2015). I Sverige sökte 162 877 personer asyl under 2015 

(Migrationsverket, 2015), vilket var nästan dubbelt så många personer jämfört med året 

2014 (Migrationsverket, 2014). Totalt beviljades omkring 36 000 asylsökande 

permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige under 2015 (Migrationsverket, 2015). 

Under 2016 beviljades 71 571 asylsökande PUT i Sverige (Migrationsverket, 2016). De 

tre vanligaste nationaliteterna bland de asylsökande i Sverige under åren 2015 och 2016 

var personer från Syrien, Afghanistan och Irak (Migrationsverket, 2015; 

Migrationsverket, 2016). 

 

Etableringsinsatser i Sverige  

Människor som fått beviljat permanent uppehållstillstånd i Sverige träder in i en ny 

etableringsprocess. Lagen (2010:197) Etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare gäller för personer mellan 20-65 år (eller som fyllt 18 år och som saknar 

föräldrar i Sverige) som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, 

skyddsbehövande eller anhörig till någon av dessa grupper. I samband med att lagen 

infördes skapades en ny etableringsform med syfte att skapa förutsättningar för 

nyanlända att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få ett arbete och kunna försörja sig 

(Arbetsförmedlingen, 2016). Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för 

etableringen. Så fort en nyanländ bosatt sig i en kommun ska Arbetsförmedlingen 

upprätta en individuell etableringsplan tillsammans med den nyanlände. 

Etableringsplanen omfattar aktiviteter under två år och innehåller undervisning i 

svenska, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering. Genom dessa aktiviteter 

påskyndas processen för att komma ut i arbets- och samhällslivet (Arbetsförmedlingen, 

2016).  
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I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder verksamheten Hermods tjänsten 

Grundläggande Moduler för nyanlända vuxna på flera orter i Sverige. Syftet med 

tjänsten är att skapa grundläggande kunskaper i det svenska samhället och 

arbetsmarknaden samt förstärka språkkunskaper. På så sätt skapas förutsättningar för att 

kunna få arbete i Sverige (Hermods, 2016).   

 

Hälsopåverkan ifrån erfarenheterna som flykting  

Erfarenheter av att ha varit på flykt kan orsaka en sårbarhet på olika vis, då människor 

kan ha varit i kontakt med eller utsatta för våld samt andra extrema företeelser (Block, 

Warr, Gibbs & Riggs, 2012). Erfarenheterna som flykting kännetecknas av våld, krig 

och förföljelse samt kan få långvariga effekter på den psykiska hälsan (Fazel, Wheeler, 

& Danesh, 2005). Invandring förknippas med diverse stressorer och förluster, till 

exempel förlust av sedvanliga miljöer, sociala kontakter, hemspråk, yrkesstatus samt 

social status. De situationsbundna faktorerna såväl innan och under invandringen men 

även i värdsamhället kan variera enormt och ha en inverkan på individens psykiska 

tillstånd (Bhugra & Becker, 2004). Förlust av arbete samt yrkesstatus är en stressor som 

uppmärksammats bland flyktingar i Norge (Teodorescu, Heir, Hauff, Wentzel-Larsen & 

Lien, 2012). Arbetslöshet har en avsevärd påverkan och är en tydlig markör för psykisk 

ohälsa bland flyktingar (Teodorescu et al., 2012). Flyktingar har ofta andra 

förutsättningar för att etablera sig och komma in på arbetsmarknaden jämfört med de 

migranter som kommer för att söka arbete eller bilda familj. Att anpassa sig till livet i en 

ny och främmande omgivning kan vara utmanande för alla migranter, men flyktingar 

utgör en särskilt sårbar grupp. Samtidigt som flyktingar måste anpassa sig till en ny 

omgivning behöver de även hantera de psykologiska konsekvenserna som uppkommit 

efter händelserna i hemlandet eller under flykten (Tinghög, Arwidson, Sigvardsdotter, 

Malm & Saboonchi, 2016).  

Laban, Gernaat, Komproe, Schreuders och De Jong (2004) undersökte hur 

irakiska flyktingars psykiska hälsa påverkats av vistelsetid i värdlandet och 

asylprocessens längd. Resultat visade att de flyktingar som befunnit sig värdlandet i mer 

än 2 år hade en högre grad av psykisk ohälsa jämfört med dem som precis anlänt till 

värdlandet (Laban et al., 2004). I en uppföljande studie framkom att de irakiska 

flyktingarna upplevde olika problem kopplade till sina levnadsförhållanden, där oro för 

asylprocessen, brist på arbete samt familjerelaterade aspekter uppmättes som de högsta 

riskfaktorerna för psykisk ohälsa. Dessa problem rapporterades i större grad hos de 
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asylsökande som varit i landet i mer än 2 år (Laban, Gernaat, Komproe, Van der Tweel 

& De Jong, 2005). Förutom förekomsten av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) fann 

Laban et al. (2005) en ökad risk för psykisk ohälsa i samband med post-migratoriska 

variabler jämfört med pre-migratoriska (Laban et al., 2005).  

 

Begrepp 

Permanent uppehållstillstånd (PUT) 

Om en individ är förföljd eller riskerar förföljelse samt omänsklig behandling i  

hemlandet, finns möjlighet att söka asyl i Sverige. Migrationsverket fattar ett beslut för 

individens asylansökan och vid godkännande ges ett permanent uppehållstillstånd 

(PUT) för asylsökanden. Detta garanterar rätten att bo samt arbeta i Sverige under 

samma vilkor som andra svenska medborgare. Det permanenta uppehållstillståndet 

gäller så länge individen bor i Sverige (Migrationsverket, 2017).  

 

Flykting 

Röda Korset definierar begreppet flykting enligt följande: ” [...] den bredare 

bemärkelsen av att ha flytt sitt hem på grund av förföljelse, krig eller konflikt. Det 

[begreppet] används därmed för grupperna asylsökande och nyanlända tillsammans” 

(Tinghög et al., 2016, s. 10). 

 

Migration och Post-migration 

Det finns olika definitioner på migration. Enligt Oxford University Press (2017) 

definieras begreppet migration som förflyttningen av människor till en ny plats eller ett 

nytt land med syfte att finna arbete eller bättre levnadsvillkor. En annan definition av 

begreppet migration av Bhugra och Becker (2005) är processen att flytta från ett land, 

region eller vistelseplats för att bosätta sig i ett annat. Enligt Bhugra et al. (2005) 

beskrivs tre steg i migrationsprocessen; pre-migration, migration samt post-migration. 

Det första steget, pre-migration, omfattas av beslutsfattandet och förberedelserna för att 

flytta. Det andra steget, migration, omfattas av människors fysiska omflyttning från en 

plats till en annan. Det tredje steget, post-migration, definieras som migrantens 

assimilering av de sociala och kulturella referensramar som det nya samhället omfattas 

av. Inlärning av sociala och kulturella regler samt nya roller ingår i detta steg.  

Då författarna strävat efter att samla in berättelser från individer som lämnat sina 

hemländer i samband med förföljelse, krig eller konflikt, bedömdes begreppet flykting 
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som en lämplig term i studien. Hädanefter kommer författarna att beskriva gruppen som 

deltagare eller flykting.        

 

Teorier 

Ett salutogent synsätt och KASAM 

För över 30 år sedan introducerade Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, 

det salutogena perspektivet. Antonovsky intervjuade initialt israeliska kvinnor i en 

studie där han, till sin förvåning, fann att flera kvinnor som erfarit koncentrationsläger 

hade anpassat sig väl. Han lyfte således frågan, “hur kommer det sig att vissa människor 

som utsatts för påfrestningar ändå förblir friska?” och öppnade upp för ett salutogent 

synsätt (Antonovsky, 1979). Antonovskys teori om salutogenes (1987) kategoriserar 

inte människan som enbart frisk eller sjuk, utan öppnar upp för ett flerdimensionellt 

kontinuum av hälsa och ohälsa, där människans hälsotillstånd inte är statiskt utan i  

konstant rörelse.  

Utifrån ett salutogent perspektiv betraktas stressorer inte som något 

sjukdomsalstrande som bör bekämpas, utan som en naturlig komponent som har olika 

påverkan beroende på den spänning som skapas (Antonovsky, 1987). Beroende på 

typen av stressorer och hur väl individen hanterar dem, kan dessa mycket väl vara 

hälsobefrämjande. Antonovsky ansåg att en viktig faktor bakom upprätthållandet av och 

rörelsen mot den friska polen av hälsa/ohälsa var Känslan Av Sammanhang, även kallad 

KASAM (Antonovsky, 1987). KASAM betraktas som en tillgång som gör det möjligt 

för människor att hantera och lösa spänningar, identifiera, reflektera och mobilisera inre 

och yttre resurser samt befrämja effektiva copingstrategier (Antonovsky, 1979; 1987; 

1991). Personer med stark KASAM upplever att problem och stressorer kan ordnas och 

förstås, samt har en god förmåga att hantera och lösa problem. Vid svag KASAM är 

personen övertygad om att kaos är oundvikligt, och tenderar att ge upp på förhand vid 

stressfyllda händelser (Antonovsky, 1987).  

Begreppet KASAM består av tre delkomponenter: Begriplighet, Hanterbarhet 

och Meningsfullhet. Begriplighet syftar på vilken utsträckning en individ uppfattar inre 

och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Om världen upplevs vara begriplig 

förväntar sig individen att de stimuli som denne möter är förutsägbara, och även när de 

inte är det så går det åtminstone att ordna och förklara. Enligt Antonovsky sätter alla 

människor upp gränser för sin begriplighet. Vad som pågår utanför gränserna känns inte 

lika viktigt att förstå vilket kan resultera i ett ointresse för andra områden såsom ett 
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ointresse för politik eller religion. Trots att ett ointresse och en låg begriplighet kan 

finnas inom vissa områden, kan en person ändå ha en stark KASAM. Den avgörande 

frågan är om det finns andra livsområden som personen upplever som viktiga i livet. 

Hanterbarhet syftar på i vilken grad individen upplever sig ha tillgång till resurser för 

att möta de krav och svårigheter som uppkommer i livet. Meningsfullhet är begreppets 

motivationskomponent. Faktorn innefattar i vilken utsträckning individen upplever sig 

ha områden i livet som är betydelsefulla, som känns värda att investera energi och 

engagemang i, och som har en känslomässig betydelse. Emellertid uttryckte 

Antonovsky att indelningen av de tre komponenterna inom KASAM skapat ett problem, 

nämligen hur de förhåller sig till varandra. Antonovsky ansåg att de tre komponenterna 

är oupplösligt sammanflätade även om de är teoretiskt åtskiljbara (Antonovsky, 1987).  

Den salutogena frågan Antonovsky ställde sig kom att besvaras genom 

formandet av områdena inom KASAM och ytterligare ett konstrukt som kallas generella 

motståndsresurser (GMR). GMR syftar till generella kännetecken hos en person, grupp 

eller miljö som underlättar hanteringen av spänningar som uppstår (Antonovsky, 1979). 

En människas GMR kan vara många och variera, men innehar en och samma funktion - 

att kunna möta och hantera de krav som ställs på henne. Konstruktet refererar primärt 

till de egenskaper en individ besitter som underlättar hanteringen samt bemästringen av 

upplevda stressorer, exempelvis socialt stöd (Antonovsky, 1979; 1987).  

Björn, Gustafsson, Sydsjö & Berterö (2013) uttryckte att fokus på ett salutogent 

perspektiv, vid kvalitativa undersökanden av flyktingars upplevelser, har varit ett 

effektivt sätt att utforska och därigenom ge stöd till flyktingar och deras familjer. 

Författarna hävdade även att mer forskning behövs för att utforska de tankar, 

erfarenheter och behov som finns bland flyktingar och deras familjer (Björn et al., 

2013). En studie av Atwell, Gifford & McDonald-Wilmsen (2009) belyste på liknande 

sätt att KASAM kan ge en god överblick över de viktigaste komponenterna som 

påverkar bosättningen av flyktingar och deras familjer. KASAM betonar betydelsen av 

att kunna ha förståelse och tilltro till den stabilitet och förutsägbarhet som finns i ens 

omgivning vilket är av största vikt för flyktingar som kommer till ett nytt land. KASAM 

möjliggör även utforskandet av de viktigaste styrkorna som flyktingfamiljer hämtar med 

sig vid omflyttningen till ett nytt land, nämligen deras ambitioner och drivkrafter till att 

forma bättre liv (Atwell et al., 2009). 

KASAM-formuläret utvecklades av Antonovsky utifrån insamlat 

intervjumaterial (Antonovsky, 1987) och är ett välbeprövat mätinstrument som använts 
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frekvent inom forskning. Sammantaget har KASAM-formuläret använts i minst 33 

språk i 32 länder i både västerländska kulturer och länder såsom Thailand, Kina, Japan 

och Sydafrika (Eriksson & Lindström, 2005). Eriksson et al. (2005) framhävde att 

instrumentet är reliabelt, har validitet och är möjlig att använda i olika kulturer för att 

mäta hur personer kan hantera stressfyllda situationer och samtidigt bibehålla sin hälsa. 

Ett starkt samband har funnits mellan nivå av KASAM och faktorer som mäter psykisk 

hälsa, såsom optimism, härdighet, rådighet, locus of control, bemästring, självkänsla 

(eng. self esteem), self efficacy, sociala färdigheter samt att kunna acceptera 

funktionsnedsättningar (Eriksson & Lindström, 2006).  

 

Locus of control  

Julian Rotter utvecklade konstruktet Locus of control år 1966 baserat på idéer om social 

inlärningsteori (Lopez & Snyder, 2003). Rotter angav att sannolikheten att en individ 

initierar ett beteende beror på förväntningen och värdet som individen tilldelat 

beteendets resultat. Denna förväntning är formad av individens attityd till situationen 

mer än situationen i sig självt. Förväntningen influeras även av individens föreställning 

om sin egen förmåga att faktiskt kunna påverka beteendets utfall och resultat. Vissa 

personer tror att de kan påverka händelser, medan andra tror att de har en liten möjlighet 

att påverka situationer (Lopez & Snyder, 2003). Om du upplever att du har kontroll över 

ditt livsöde har du en inre Locus of control. Om du upplever att chansen eller krafter 

utanför dig själv styr ditt livsöde har du en yttre Locus of control. Nivå av kontroll 

påverkar hur personer förklarar motgångar i livet (Myers, 2010).  

 

Tidigare forskning 

Flyktingars upplevelser 

En kvalitativ studie utforskade afghanska flyktingar i Sverige där ett fokus låg på 

flyktingarnas post-migratoriska upplevelser med dess risk- och skyddsfaktorer (O’Toole 

Thommessen, Corcoran & Todd,  2015). I studien uppmärksammades fyra övergripande 

teman. Det första temat From danger to safety uppmärksammade flyktingarnas 

berättelser om tidigare erfarenheter i hemlandet som jämfördes med deras upplevelser i 

Sverige. Det andra temat Living in limbo påvisade tankar om familj och vänner som 

lämnats kvar i hemlandet. Temat betonade vikten av social tillhörighet och att avsaknad 

av kontakt samt kännedom om familjens tillstånd ökade flyktingarnas oro. Det tredje 

temat Guidance and social support belyste ett uttryckt behov av att få stöd och hjälp i 
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värdlandet. Det fjärde temat Striving to fit in and move forward lyfte fram vikten av att 

lära sig mer om värdlandet, att integreras i samhället och att fortsätta utvecklas genom 

utbildning (O’Toole Thommessen et al., 2015). 

Svenberg, Mattson och Skott (2009) genomförde en intervjustudie med 

somaliska flyktingar som var bosatta i Sverige med syfte att utforska deras upplevelser 

av hälsa och ohälsa. I studien uppmärksammades att flyktingarna upplevt fördomar och 

rasism i landet. Forskarna beskrev vidare om flyktingarnas upplevelser av familjen, som 

hade fungerat som ett säkerhetsnät, som en finansiell hjälp och som en tillgång till övrig 

support (Svenberg et al., 2009). 

I en studie gjord av Sulaiman-Hill och Thompson (2012) utforskades flyktingar 

med kurdisk och afghansk bakgrund i Nya Zeeland. Dessa flyktingar uttryckte att ett 

övertänk (eng. thinking too much) om nuvarande och tidigare händelser i hemlandet var 

den främsta källan till stress (Sulaiman-Hill et al., 2012). Svenberg et al. (2009) 

uppmärksammade på liknande sätt att flyktingarna kontinuerligt hade tankar om 

hemlandet. Deras minnen om hemlandet fungerade som en ständig bakgrund och 

kontrast till deras upplevelser i Sverige. Forskarna lyfte fram att minnena ofta var 

präglade av nostalgi samtidigt som erfarenheterna av krig hade påverkat dem (Svenberg 

et al., 2009).  

O’Toole Thommessen et al. (2015) betonade att det borde läggas mer fokus på 

flyktingars och asylsökandes upplevelser inom forskning, samt att fokus bör läggas på 

att undersöka deras individuella behov i värdsamhället. Genom detta kan viktig 

information upptäckas som kan ge ökad förståelse för det stöd som behövs bland 

flyktingar, vilket kan förbättra deras anpassning och integration i samhället (O’Toole 

Thommessen et al., 2015). 

 

Uppvisade copingstilar hos flyktingar 

En intervjustudie av Kramer och Bala (2004) utforskade på vilka sätt flyktingar i ett 

asylcenter i Nederländerna förstod sig på sina upplevelser. I studien framgick att många 

flyktingar kände sig ensamma, att de hade begränsad social kontakt samt att de hade 

begränsade möjligheter att delta i meningsfulla aktiviteter. Flera flyktingar uttryckte 

även att de förlorat hoppet om framtiden eftersom de enbart kunde tänka på nuet. För 

dessa flyktingar fanns en känsla av vanmakt då de saknade medel för att kunna påverka 

rätten till asyl i värdlandet eftersom deras ärenden bestämdes av högre instanser.                 
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            Forskarna beskrev fyra copingstilar som framkom bland flyktingarna i studien. 

Vandraren, uppvisades hos flyktingar som upplevde att de inte hade någon makt att 

påverka händelser runt omkring dem. Dessa flyktingar kunde uppleva högre nivåer av 

kaos, meningslöshet samt isolation. Flyktingarna följde mest med dit livet styrde dem 

och kontrollerades av yttre faktorer. De flyktingar som använde denna copingstil hade 

svårt att se lösningar och såg sina liv som meningslösa. Den som går i ide, uppvisades 

hos flyktingar som upplevt att tiden stannat av och som väntade på framtiden för att 

kunna fortsätta med sina liv. Dessa flyktingar hade fastnat i dåtiden och höll ett hårt tag 

om sina självbilder från förr. Utforskaren, uppvisades hos flyktingar som var öppna för 

nya möjligheter. Dessa flyktingar var flexibla och ändrade strategier för att uppnå sina 

mål, även om detta innebar att ändra målen. Kämpen, uppvisades hos flyktingar som var 

aktiva och letade efter lösningar för att förändra sin situation. Deras fokus låg på den 

yttre världen såsom att kämpa för rättvisa i samhället. Flyktingar som uppvisade detta 

copingmönster strävade efter att uppnå mål vilket kunde resultera i ett överdrivet fokus 

mot att uppnå målet (Kramer et al., 2004). 

Kramer et al. (2004) lyfte fram att tre dikotomier förklarade copingstrategiernas 

likheter och olikheter: kaos kontra Känsla Av Sammanhang, en intern kontra extern 

Locus of control och en låg kontra hög nivå av flexibilitet. Det sistnämnda, flexilbilitet, 

var enligt forskarna en tillgång för individer som möjliggör att nya perspektiv skapas 

över olika situationer, och som ger en större förmåga till att kunna anpassa sig (Kramer 

et al., 2004). 

 

Det sociala nätverkets påverkan hos flyktingar 

Bishop och Purcell (2013) lyfte fram innebörden av det sociala sammanhanget bland 

flyktinggrupper. I studien framkom att social interaktion hade en positiv inverkan på 

flyktingar, och att social gemenskap och tillhörighet upplevdes som oerhört viktigt 

(Bishop et al., 2013). Ager, Malcolm, Sadollah och O´May (2002) betonade på liknande 

sätt betydelsen av den sociala kontakten. Forskarna poängterade att det fanns ett behov 

av att öka möjligheterna för sociala aktiviteter bland flyktingar för att underlätta 

integrationen och omflyttningen till ett nytt land (Ager et al., 2002). Simich, Beiser och 

Mawani (2003) framhöll vikten av socialt stöd och dess olika dimensioner. I deras 

studie betonades det sociala stödets betydelse för att känna bekräftelse från familj, 

vänner och andra individer med liknande kulturell bakgrund. Att få bekräftelse via 

socialt stöd främjade den emotionella hanteringen av erfarenheterna av att ha varit på 

flykt. Det framkom att flyktingar kunde hjälpa varandra i anpassningen till ett nytt land 
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genom att dela med sig av sina likartade upplevelser. Bekräftelsen från andra människor 

med liknande erfarenheter fungerade även som en kulturell brygga flyktingarna 

emellan. Genom att dela erfarenheter uttrycktes inte bara empati och en delad kultur, 

men ingav även hopp om att ett nytt liv i ett nytt land går att uppnå  

(Simich et al., 2003). En annan aspekt uppmärksammades av Whiteford (2004) som 

beskrev att avsaknad av sociala aktiviteter och därigenom social kontakt skapade stora 

påfrestningar bland flyktingar. Flyktingars möjligheter till att delta i olika aktiviteter 

hämmades ofta på grund av språkbegränsningar och ekonomiska svårigheter 

(Whiteford, 2004). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur flyktingar upplevde sina post-

migratoriska livssituationer i Sverige. Tidigare forskning har påpekat att det finns ett 

stort behov av kunskap om flyktingars levnadsvillkor i Sverige. Studiens ambition var 

att möta detta behov och bidra med kunskap som kan vara till nytta för att utveckla 

hälsofrämjande insatser och att verka som underlag för yrkesgrupper som är i kontakt 

med flyktingar. Då studiens utgångspunkt var det salutogena perspektivet låg fokus på 

respektive delkomponent i KASAM samt vad som var hälsobringande och därigenom 

främjade den psykiska hälsan. Genom att använda en kvalitativ intervjuform med en 

salutogen utgångspunkt var förhoppningen att undersöka flyktingars upplevelser på ett 

nyanserat sätt, som vidgar den befintliga synen av flyktingar.  

Studiens frågeställning var: hur upplever flyktingar sina post-migratoriska 

livssituationer i Sverige? 

 

Metod 

 

Deltagare  

Studien baserades på berättelser av fem deltagare. Samtliga deltagare hade tidigare flytt 

från sina hemländer och ville idag skapa ett bättre liv i Sverige. Deltagarna kom från tre 

olika länder i Mellanöstern och Afrika. Deltagarnas ålder varierade mellan 26 till 39 år. 

Två av deltagarna var kvinnor och tre av deltagarna var män. Längden som deltagarna 

varit bosatta i Sverige sträckte sig från 26 månader till 6 år och 7 månader. Samtliga 

deltagare hade egen familj som bodde i Sverige förutom en deltagare vars familj bodde i 

hemlandet. Alla deltagare hade kontinuerlig kontakt med släkt och vänner i sitt 

hemland. Idag bodde deltagarna i en mindre ort i Sverige och gick regelbundet på 
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språkundervisning vid Svenska För Invandrare (SFI) samt Hermods, en 

arbetsförberedande verksamhet. Deltagarna hade varit inskrivna i den 

arbetsförberedande verksamheten mellan en månad och nio månader. Deltagarnas 

kunskaper inom det svenska språket varierade. Tre deltagare kunde tydligt uttrycka sig 

med ett nyanserat ordförråd medan två deltagare använde mer fåordiga svar under 

intervjuerna. Samtliga deltagare kunde göra sig förstådda och uttrycka sina tankar, 

ibland med hjälp av kroppsspråk, olika engelska ord samt en översättningsapplikation 

på sina mobiltelefoner. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att vara inskriven på Hermods, vara 

över 25 år gammal, ha permanent uppehållstillstånd, ha varit bosatt i Sverige under 

minst två år och ha relativt goda kunskaper i det talade svenska eller engelska språket. 

Författarna gjorde bedömningen av deltagarnas tillräckliga språkkunskaper utifrån två 

aspekter, dels att intervjumaterialet behövde vara beskrivet på ett tillräckligt 

utvecklande sätt och att materialet från intervjun rättvist skulle representera deltagarnas 

berättelser. 

 

Datainsamling 

En intervjuguide (se Bilaga I) skapades och användes som underlag för intervjuerna. 

Intervjuguiden utgick från KASAM-formulärets förkortade version SOC-13 (se Bilaga 

IX). Formulärets 13 frågor omformulerades till lättbegriplig svenska och översattes till 

engelska (se Bilaga II) för att skapa bästa möjliga förutsättningar, så att 

intervjudeltagarna skulle kunna förstå och svara på frågorna. Inledande och avslutande 

frågor lades även till för att insamla relevant information och skapa en lämplig 

uppbyggnad på intervjuguiden. Båda författarna genomförde varsin pilotstudie, varav 

den ena pilotstudien var med en person som hade gedigen erfarenhet av att arbeta med 

flyktingar. Pilotstudierna spelades in och lyssnades därefter igenom av de två författarna 

för att bedöma kvaliteten och tillämpbarheten, samt för att öka 

interbedömarreliabiliteten. Intervjuguiden reviderades slutligen och sammanställdes till 

den färdigställda intervjuguiden. En semistrukturerad intervjuform användes för 

intervjuerna. Valet av en semistrukturerad intervju bedömdes vara lämplig då det är en 

flexibel datainsamlingsmetod med centralt fokus på upplevelser (Breakwell, Smith & 

Wright, 2006). 
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Procedur 

Kontakt med verksamhetssamordnare på Hermods togs initialt med syfte att informera 

om studien. Ett formellt brev skickades därefter ut till verksamhetsansvariga med 

information om studiens innebörd, syfte, villkor, sekretess samt kontaktuppgifter till 

författarna och handledaren. Brevet följdes upp med ett telefonsamtal där 

verksamhetsansvariga gav ett muntligt godkännande vilket därefter resulterade i ett 

skriftligt godkännande (se Bilaga VIII). Tillsammans med verksamhetsansvariga togs 

beslut om datum för ett informationsmöte samt valet att bjuda in två grupper som 

behärskade bäst svenska, vilket var totalt 15 personer. Innan informationsmötet ägde 

rum mejlades ett instruktionsbrev (se Bilaga III) och ett informationsbrev (se Bilaga IV) 

till de anställda som skulle närvara. Under informationsmötet gavs förenklad 

information både muntligt och skriftligt (se Bilaga IV och Bilaga V) på svenska och 

engelska, då resurser saknades för ytterligare översättningar. Vid informationsmötet 

gavs även möjlighet att ställa frågor. En av de verksamhetsansvariga närvarade under 

mötet och skapade en diskussion kring studiens innehåll för att öka förståelsen. Som 

avslutning fick de närvarande personerna anmäla sitt intresse till studien när författarna 

tillfälligt lämnade rummet för att undvika eventuell upplevd press. Personerna ombads 

under författarnas frånvaro att anteckna anteckna ja eller nej på en lapp tillsammans 

med sin e-postadress, telefonnummer, ålder och vistelsetid i Sverige. De personer som 

anmälde sitt intresse kontaktades inom en vecka över telefon där muntligt samtycke 

gavs och överenskommelse kring intervjusituationen skapades. Efter uttryckt önskemål 

mejlades intervjufrågorna på förhand till respektive deltagare. 

            Sex intervjuer genomfördes totalt, varav en intervju togs bort då deltagaren ej 

önskade bli inspelad. Denna intervju skrevs för hand och materialet bedömdes enligt 

författarna vara för innehållsfattigt och exkluderades därav. Samtliga intervjuer 

genomfördes på Hermods. Innan intervjuerna påbörjades gavs återigen information om 

studien och samtycke (se Bilaga VI och Bilaga VII) gavs muntligt och skriftligt. Fyra av 

intervjuerna varade runt 90 minuter och en varade 120 minuter. Vid varje intervju 

deltog endast en av författarna. Efter varje avslutad intervju blev deltagarna erbjudna en 

biobiljett som ett symboliskt tack för deras medverkan. Insamlat material från fem 

intervjuer transkriberades. Det sammanlagda transkriberade materialet bestod av 30693 

ord. 
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Analys  

Utifrån studiens syfte ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. Inom kvalitativ 

forskning ligger intresset vid personers subjektiva upplevelser såväl som deras 

tillgångar vilket bidrar till en förståelse av världen (Breakwell et al., 2012). Den metod 

som valdes för analysen var Interpretative Phenomenological Analysis (IPA; Breakwell, 

Hammond, Fife-Schaw & Smith, 2006). Syftet med denna metod är att belysa den 

mening som individer tillskriver sina upplevelser. Smith, Flowers & Larkin (2009) 

beskrev IPA som en lämplig metod vid frågeställningar som berör utforskandet av 

livserfarenheter, och lämpar sig bra för studier som ämnar att belysa föga utforskade 

områden eller som strävar till att ge uttryck åt individer som ofta inte får sina röster 

hörda. Vidare ligger metodens styrka i att den utforskar kvalitativa nyanser av diverse 

företeelser utifrån ett psykologiskt förhållningssätt (Smith et al., (2009). Bedömningen 

var att denna analysmetod därför var lämplig för syftet med studien.  

            De epistemologiska ansatserna för IPA är fenomenologi och hermeneutik. Ett 

fenomenologiskt förhållningssätt innebär ett intresse för hur fenomen framträder i olika 

upplevelser, och hur individer upplever och pratar om dessa (Breakwell et al., 2012). 

Inom hermeneutiken är meningen det centrala utifrån tolkning av texter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Tillsammans skapar ansatserna en metod som både är beskrivande 

och tolkande. Metoden uppmärksammar hur saker uppträder i sig självt såväl som att 

konstatera att inget fenomen förblir otolkat (Breakwell et al., 2012). Författarnas 

bedömning var att den metodologiska ansatsen i studien har varit deduktiv, då analysen 

skett utifrån det teoretiska ramverket inom KASAM.  

            Vid användningen av IPA har forskaren en aktiv roll. Forskarens egna 

föreställningar anses behövas för att förstå den andra personens värld genom en 

tolkande aktivitet. Samtidigt som forskaren gör en tolkning av deltagarens upplevelser, 

gör deltagaren själv en tolkning av sina erfarenheter. Detta beskrivs som “dubbel 

hermeneutik” (Breakwell et al., 2012).  Författarnas förförståelse bestod av dels 

arbetserfarenheter inom verksamheter som tar hand om flyktingar och ett intresse för att 

förbättra flyktingars livssituationer. Deras erfarenheter och upplevelser har funnits med 

som en del av förförståelsen under analysarbetet med materialet. IPA studier genomförs 

vanligtvis på små urval. Syftet med en IPA är att berätta i detalj om en särskild grupps 

föreställningar och tolkningar där man är intresserad av det lilla och det unika, och utgår 

således från ett ideografiskt förhållningssätt. En IPA kräver ett ingående engagemang av 

materialet för att kunna göra djupgående analyser, vilket lämpligtvis genomförs på ett 
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mindre antal deltagare (Smith, 2008). 

            Smith et al. (2009) beskrev sex steg i det analytiska arbetet. I det första steget 

sker en djupdykande utforskning av datamaterialet. Författaren läser materialet från en 

av studiens deltagare ett flertal gånger för att kunna förstå dennes värld, men också för 

att försäkra sig om att deltagarens berättelse utgör fokuset i analysen. Under denna 

process antecknas initiala tankar, reflektioner samt observationer ned under läsningen. I 

det andra steget sker en semantisk utforskning av materialet. Författaren gör sig mer 

bekant med materialet, noterar det som upplevs vara betydelsefullt och försöker göra en 

tolkning av hur deltagaren talar, begriper sig på och tänker kring det som sägs. I det 

tredje steget utvecklas och identifieras teman som framkommit ur materialet. 

Författaren börjar kartlägga sammanhang, kopplingar och mönster utifrån de tidigare 

anteckningarna. De teman som uppkommer reflekterar essensen av materialet och 

fångar dess psykologiska karaktär. I det fjärde steget letar författaren efter kopplingar 

mellan de olika teman som uppkommit och gör en bedömning av hur de passar ihop. 

Teman skrivs ned i en lista och organiseras i kluster där relaterade teman sätts ihop med 

varandra. De nyckelområden eller nyckelcitat som gav upphov till olika teman kopplas 

även ihop. I det femte steget upprepas föregående sekvenser på samma sätt med 

materialet för resterande deltagare. Att förhålla sig utifrån en idiografisk ståndpunkt är 

av stor vikt under detta skede för att behandla respektive deltagares berättelse rättvist 

utifrån dess unikhet. I det sjätte och sista steget söker författaren efter likheter och 

mönster mellan de teman som framkommit i samtliga deltagares berättelser, och olika 

överordnade teman samt underordnade teman skapas. Slutligen illustreras resultatet i en 

löpande text tillsammans med en sammanfattande tabell av varje huvudtema och dess 

tillhörande underteman (Smith et al., 2009). 

Etiska överväganden  

Studiens deltagare tillhör en utsatt grupp varpå etiska aspekter var av stor vikt. Studiens 

utformning har granskats av Etikkommittén Sydost BTH (dnr. EPK 401-2017) som 

lämnat ett rådgivande yttrande. Vetenskapsrådet (2015) har skapat fyra allmänna 

huvudkrav för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap som bör uppfyllas. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

            Informationskravet har tillgodosetts genom att deltagarna fått information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt muntligt och skriftligt vid upprepade tillfällen på 

svenska och engelska. Detta gjordes eftersom en medvetenhet fanns kring risken att 
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deltagarna inte skulle kunna förstå informationen. Genom en öppenhet kring studiens 

innehåll och upprepat samtycke såväl skriftligt som muntligt skapades förutsättningar 

för uppfyllandet av samtyckeskravet. Vid informationsmötet och intervjutillfället 

informerades deltagarna att de var fria att avbryta deltagandet närhelst de önskade. Vid 

intresseanmälan till studien närvarade ej författarna för att minimera upplevd press. 

Varken verksamhetssamordnaren eller övriga anställda på Hermods tillkännagavs vilka 

som anmält sitt intresse till studien. Konfidentialitetskravet har i möjligaste mån 

efterföljts då materialet behandlats med konfidentialitet, personuppgifter ej insamlats, 

och namn avidentifierats från materialet för att ersättas med fiktiva namn. Samtliga 

deltagare uttryckte en önskan att genomföra intervjuerna på Hermods, vilket innebar en 

möjlig risk att andra personer uppmärksammat deltagarna när de gått in och ut ur 

lokalen. Samtligt insamlat material förstördes när arbetet godkändes, vilket deltagarna 

var informerade om sedan tidigare. Gällande nyttjandekravet var deltagarna informerade 

om att det insamlade materialet enbart skulle användas till en examensuppsats i 

psykologi.   

Resultat 

      

Fem huvudteman med tillhörande underteman presenteras nedan. Under varje tema ges 

en kort beskrivning som därefter följs av illustrativa citat. I citaten har namn på 

hemland, orter och deltagare tagits bort. Deltagarnas samt övriga namn har ersatts med 

fiktiva namn i resultatet. En sammanfattande tabell av samtliga teman introduceras 

inledningsvis. Huvudteman som presenteras är Hantering, Aktivitet och sysselsättning, 

Förståelse, Drivkraft och motivation till livet i Sverige och Den sociala kontakten. 

 

   Tabell 1. Överblick av huvudteman och underteman 

  

   Huvudtema                                              Undertema 

   Hantering                                                                    Hantering av stress och känslor 

                                                                   Hjälplöshet som begränsar 

  

   Aktivitet och sysselsättning                                     Aktivitetens effekter 

                                                                                       Understimulering 

                                                                                       

   Förståelse                                                                    Språklig begränsning 

                                                                                       Vikten av att förstå 

                                                                                       Acceptans 

                                                                                       Nya perspektiv i en ny kultur 
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   Drivkraft och motivation till livet i Sverige                Beslutsamhet att leva i Sverige 

                                                                                       Framtidsmål som motiverar 

                                                                                       Jämförelse med hemlandet 

                                                                                       Sökandet efter rättvisa 

                                                                                        Inre resurser 

                                                                                                  

   Den sociala kontakten                                                  Familj i Sverige 

                                                                                        Familj i hemlandet 

                                                                                        Interaktion med svenskar                 

                                                                                        Det emotionella stödet 

                                                                                                          Det praktiska stödet 

  

 

Hantering 

Deltagarnas flykt till Sverige innebar ett liv i en främmande kultur, nya 

mellanmänskliga relationer och ett nytt sätt att leva sin vardag. Denna livsförändring 

förde med sig obekanta situationer som deltagarna tvingats hantera och förhålla sig till. 

Deltagarnas inställning till sin upplevda förmåga att hantera situationerna var central för 

hur de i sin tur blev hanterade. Till detta huvudtema skapades följande underteman; 

Hantering av stress och känslor och Hjälplöshet som begränsar. 

 

Hantering av stress och känslor  

Flera deltagare upplevde en hög stressnivå i vardagen och uppgav att det påverkade 

deras livstillvaro i Sverige. Tre deltagare upplevde ofta känslor såsom oro och ilska. 

Deltagarna hanterade dessa upplevelser på olika sätt. Fatima ansåg att det var viktigt att 

hantera sina känslor och använde sig av olika strategier.  

 

Fatima: Ja, jag vill inte arg. Lufta lite. Och så (andas högt). 

Intervjuare: Och när du andas och (andas högt), försvinner känslan? 

Fatima: Ja. Jag tänker, och ibland jag säger prata nu. Vill glömma, arg [...].  

Intervjuare: Ah, så du pratar med någon, och då kan du glömma?  

Fatima: Ja, och jag sova. Nån gör mig, bråkar. Pratar nån inte bra, jag vill inte. 

Jag sover lite, efter jag kan glömma allting. Jag inte tänker jag arg. 

 

Mohammed hanterade upplevd stress genom att prata med andra.  

 

Mohammed: Mycket stress? Jag går ut, kanske går ut till fik, kaffe, drinking, 

prata.  

Intervjuare: Prata med vän? Det hjälper dig? 

Mohammed: Ja. Mm.  
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Ahmeds stressnivå och psykiska hälsa påverkades av hans upplevda förmåga att hantera 

problem. När Ahmed upplevde att han i högre grad kunde hantera problem sänktes 

stressnivån. 

 

När jag kommer till Sverige, två år sen jag mycket nervous, mycket nervous. Nu 

jag känner bra, och nu bra känner därför jag lite kan solve my problem. 

 

Hjälplöshet som begränsar  

När problem upplevdes ligga utanför den egna kontrollen väcktes känslor av hjälplöshet 

och maktlöshet. Två deltagare uttryckte en oförmåga att hantera problem både i nuet 

och framtiden. Ahmed uttryckte att hans ekonomiska problem begränsade livstillvaron 

vilket försämrade hans psykiska hälsotillstånd.  

 

Ibland har bara economy problem. Ibland jag känner inte good, inte bra, därför 

när jag vill köpa something jag inte har pengar och jag not också har jobb. 

Därför jag mycket bad och not good känner. 

 

Ahmed berättade även om problem gällande språkkunskaper, arbete och vänner. Han 

upplevde att dessa problem hindrade honom från att leva ett bra liv.  

  

När jag solve the problem, jag sluta. Men, när jag slutar SFI och jag pratar bra 

svenska, också jag ta jobb, också jag mycket kompisar i Sverige. När jag find 

min mycket kompisar jag därför that time jag kan good känner. Jag kan klara 

och säga, nu min life är okej, perfect och (har) purpose. [...] Nu, jag kan inte 

klara. Efter, när jag good känner, när jag solve my alla problem. 

 

På liknande sätt uttryckte Naser att han kände sig hjälplös när han inte kunde hantera 

problem på ett önskvärt sätt. För Naser rymdes problemet i asylprocessen för hans 

familj. 

 

När jag har det problem för min familj, för min son, för min storbror. Jag har 

det problem. Jag förklara dem arbetare på Migrationsverket. De känner ingen 

känslor. Jag känner mycket arg, jag känner mycket… Jag vill göra saker men 

jag kan inte göra ingenting. 

 

När en osäkerhet fanns inför framtiden påverkades den nuvarande situationen negativt. 

Att inte veta vad som skulle hända i framtiden försvårade hanteringen av livstillvaron.  

 

Ahmed: Ja, på dagen också. Especially på natten, mycket. Jag läser min läxor 

och jag vill göra min läxor för SFI, och när jag läser jag tänker, varför jag 
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läser, jag vet inte next time what happened och the future jag kan inte solve my 

problem. 

 

Aktivitet och sysselsättning  

Att flytta till en mindre ort i Sverige har medfört en förändring gällande aktiviteter att 

sysselsätta sig med. I deltagarnas berättelser återkom vikten av aktiviteter, den funktion 

som aktiviteterna fyllde och hur det påverkade deras mående. Till detta huvudtema 

skapades följande underteman; Aktivitetens effekter och Understimulering. 

 

Aktivitetens effekter 

Samtliga deltagare berättade om aktiviter i form av studier och fritidsintressen. Att gå 

till en verksamhet och studera svenska gav ett ökat välmående för deltagarna.  

 

Naser: Jag blir bättre när (jag) studerar. 

 

Ahmed uttryckte att han mådde bättre av att ha flera aktiviteter inplanerade. Att ha ett 

schema med dessa aktiviteter var viktigt för honom.  

 

Ja, schema. För min alla dagar program, jag måndag till fredag, jag går till SFI 

och efter tisdag också torsdag jag går till salong för spela fotboll och volleyboll. 

Där some svenska människor också kommer för spela volleyboll också tennis jag 

alltid good känner.  

 

När deltagarna var sysselsatta riktades fokus på nuet istället för tankar om det förflutna 

vilket minskade känslan av oro. När Naser var sysselsatt med studier tänkte han inte på 

omständigheter runt hans familj och på det som skett i det förflutna. 

 

Men 8 timmar fulltid, jag blir lite (mindre) orolig. Inte tänker med familj, med 

kriget, med vad hände förut. [...] Får inte tänka. Upptagen. 

 

Understimulering 

Att leva i en liten ort i Sverige innebar för deltagarna en begränsad möjlighet till att   

aktivera sig. Tre deltagare uttryckte att de inte kunde sysssätta sig med aktiviteter som 

de tyckt om att göra i sina hemländer. Deltagarna uttryckte missnöje över att vara 

passiva med få aktiviteter.  

 

Ahmed: Hemma varje dag. [...] Och inte, mycket kallt. Inte till park eller spela… 

barnen.  
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Naser berättade om en tid under asylprocessen som präglats av få aktiviteter.  

 

Några saker i Sverige är tråkigt. Till exempel när jag bott i Migrationsverkets 

hus, jag har ingenting. Jag har ingen aktivitet att göra. Bara en gång eller två 

gång studera svenska på språkcafé. [...] Det är tråkigt. De tänker han måste 

vänta. Han måste äta mat och sova. Det är tråkigt.  

 

Förståelse 

Att flytta till ett nytt land innebar även att skapa en förståelse för landets seder, kultur, 

språk och sociala normer. Deltagarna hade under sin tid i Sverige stött på situationer 

som de tidigare inte var bekanta med, på grund av annorlunda kulturella eller sociala 

normer. De hade även upplevt hinder i sin förståelse på grund av den språkbarriär som 

förekom mellan dem och människor i Sverige. På olika sätt försökte deltagarna förstå 

sig på dessa omständigheter vilket många gånger upplevdes som utmanande för dem. 

Till detta huvudtema skapades följande underteman; Språklig begränsning, Vikten av att 

förstå, Acceptans och Nya perspektiv i en ny kultur. 

 

Språklig begränsning  

Flera deltagare upplevde att deras språkliga begränsningar var ett hinder för dem att 

skapa förståelse och sociala kontakter. Fatima berättade att språket och bristen på social 

kontakt var begränsande faktorer som gjorde det svårare att förstå vad som hände runt 

omkring henne.  

 

Ja, för mig är det svårt därför jag förstår inte språket, pratar bra, vet inte så 

mycket personer. Mycket svårt.  

 

Vikten av att förstå 

Ahmed upplevde att det var viktigt att veta vad som händer i omgivningen, och 

uttryckte en vilja att förstå vad som händer i Sverige och i hemlandet. Detta medförde 

att Ahmed aktivt använde olika sätt för att få information. 

 

Ja, det är mycket important. Alltid jag lyssnar tidningen, in TV, också radio, 

också min kompis också jag frågar, what’s happened in nuvarande ort och all 

Sweden. Och jag alltid ibland lyssnar tidning some människor från hemland 

tillbaka deport till hemland. De mycket jag lyssnar också. Och nuvarande ort jag 

behöver och vill (veta) happened. 
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Acceptans  

Zakia berättade att hon kunde acceptera obekanta situationer i Sverige, även om dessa 

ter sig främmande. Så länge det inte var som i hemlandet, upplevdes det som godtagbart 

för henne.  

 

Ja, (men) ingen fara för mig konstig. Bara inte samma hemland. [...] För mig, 

ingen fara.  

 

Nya perspektiv i ny kultur  

Samtliga deltagare upplevde påtagliga kulturskillnader i Sverige. Fatima berättade att 

hon tidigare inte kunde förstå svenska personers beteenden, såsom att pussas offentligt 

eller att inte bära sjal. Hennes förståelse hade utvecklats under hennes tid i Sverige och 

därigenom format nya perspektiv och förhållningssätt. 

 

Fatima: Ja, också jag känner, va vad gör de? Men nu normal. Jag tittar och ser 

och alltid, nu är normal.  

Intervjuare: Ja, så nu när de pussas så tänker du, ah, det är okej? 

Fatima: Ja, okej ja, det är normalt (skrattar). Men förut jag tänkte inte så. Jag 

inte titta.  

 

Drivkraft och motivation till livet i Sverige 

I intervjumaterialet framkom att flera deltagare kände en inre motivation till att förbättra 

sina livssituationer, och kunde uttrycka olika drivkrafter som var motiverande. 

Upplevelsen av den inre förmågan och de inre resurserna påverkade deltagarnas nivå av 

motivation. Till detta huvudtema skapades följande underteman; Beslutsamhet att leva i 

Sverige, Jämförelse med hemlandet, Framtidsmål som motiverar, Sökandet efter 

rättvisa och Inre resurser. 

 

Beslutsamhet att leva i Sverige 

Samtliga deltagare konstaterade att de ville leva sina liv i Sverige. Denna inställning 

ingav ett driv till att ta tag i sin nuvarande tillvaro. Fatima uttryckte att hennes val att 

leva och stanna kvar i Sverige gav en ökad motivation till att veta vad som pågår i 

landet. 

 

Intervjuare: Känner du att det är viktigt att veta vad som händer i Sverige? [...] 

Fatima: Ja, jag känner. 

Intervjuare: Varför är det viktigt? 
Fatima: Därför jag vill ha leva här. 
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Samtliga deltagare beskrev även vikten av att förbättra sin svenska om de skulle leva ett 

liv i Sverige. Mohammed uttryckte följande:  

 

 Lever (jag) här jag måste studera språk. 

 

Jämförelse med hemlandet  

Samtliga deltagare jämförde ofta levnadsförhållanden mellan sina hemländer och 

Sverige vilket bedömdes påverka deras ambitioner att etablera sig i Sverige. Negativa 

erfarenheter i hemlandet präglade av krig och svåra förhållanden hade format 

deltagarnas referensramar, från vilket Sverige upplevdes som en trygg och bra plats. 

Fyra deltagare upplevde att deras livssituationer förbättrats sedan de kommit till landet 

och kände en tacksamhet över att vara i Sverige.   

 

Mohammed: Bra liv här i Sverige med family. [...] I hemland mycket krig. [...] 

Här bättre.  

 

Zakia: Ja… mycket glad. Jag tycker om Sverige. […] Människor mycket bra. 

Inte samma (i) hemland. Mycket bra. [...] Ja, jag tacksam mycket i Sverige. 

 

Framtidsmål som motiverar  

Fyra deltagare beskrev framtidsmål som berörde deras personliga utveckling samt deras 

familjers. Målen höjde deltagarnas motivation till att arbeta mot att uppnå dessa. 

 

Naser: För mig, jag ska studera svenska för bli perfekt eller bra. Och jag ska 

fortsätta att studera engelska också. Och grund. Jag försöker att hitta utbildning 

papper för utvecklas mig yrke. Jag i min hemland, jag har arbetat 8 år som 

försäkringskassa, försäkringsföretag. Men här, fabrikland. Jag måste lära mig 

ett yrke. Och utvecklas mig och hitta jobb för att bli bättre liv. Och kämpa. Och 

betala skatt. Och hjälpa andra samma min situation. [...] Och mina barn lära, 

gå till skolan och lära oss. Och uppfostran. Jättebra uppfostran. För bli perfekt 

person. Det är objekt för mig. Det är mitt mål. 

 

Två deltagare uttryckte att de i framtiden ville arbeta med yrken som låg inom deras 

intresse. Intresset ingav positiva associationer till framtidsmålen vilket på liknande sätt 

ökade motivationen.  

 

Zakia: Ja, jag vill jobba i förskolan. [...] Ja, mycket tycker om hjälpa barnen. 

Också jag tycker om kök.  

 

Sökandet efter rättvisa 

Naser uppmärksammade problem bestående av fördomar och kulturkonflikter i Sverige.  
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För Naser fanns en stark drivkraft till att kämpa för rättvisa och att skapa en 

samhällsförändring i landet. Nasers drivkraft kompletterades även med en strävan att 

skilja sig från fördomar som flyktingar ofta associeras med. 

 

Därför jag söker rättvis. Jag söker rättvis i det land. De säger, det finns 

mänskliga rättigheter. De måste göra det. Inte bara prata. De måste göra! [...]  

 

Ja, ja. Det är viktigt för mig. Vi måste förklara dem alltid. För gamla 

människor, för unga människor, för barnen. Vi måste trivs med dem och förklara 

dem vad händer. Vi är bra, men regering i hemland, inte bra. Vi betala kriget. 

Diktatur. 

 

Inre resurser  

Fyra deltagare uttryckte en förmåga och ett hopp om att kunna åstadkomma saker i 

framtiden. Tilltron till de inre resurserna höjde motivationen till att sträva mot ett yrke 

och få en bättre framtid. Fatima och Naser lyfte fram tilltron till den inneboende 

förmågan. Hos Fatima pendlade denna, medan den hos Naser försvagades tillfälligt men 

växte sig stark igen.  

 

Fatima: Jag tänker jag klarar av mycket saker. Jag tänker. [...] Jag tänker 

ibland jag kan göra något, men inte ofta. Ibland. När jag sitter… jag tänker, vad 

ska jag göra? Vad kan jag klara av? Jag tänker, men, jag hoppas klara alltid. 

Men mycket drömmar jag har.  

 

Naser: Jag har styrka inne för mig. 

Intervjuare: Känner du det? 

Naser: Ja. Jag måste göra många saker. Till exempel, jag måste jobba, jag 

måste kämpa. Men jag ser framtiden. Det finns liten jobb, små jobb. Det finns 

hinder i vägen, jag ledsen. Min styrka blir svag. Min styrka försvinner. Men, jag 

förnyar styrka. Samlar min styrka. Och kämpar. Hittar annan chans. Men det är 

väg. Försvinner styrka, det är många dagar. Jag samlar styrka. Och kämpar 

igen. 

 

Den sociala kontakten  

I intervjumaterialet återkom ofta berättelser om den sociala kontakten, vilket upplevdes 

som en central del i deltagarnas liv. Familj, vänner och möten med nya människor hade 

stor påverkan på samtliga deltagares mående. Deltagarna uttryckte behov av kontakt. De 

berättade om den funktion kontakten hade och hur kontakten hade påverkat dem. Till 

detta huvudtema skapades följande underteman; Familj i Sverige, Familj i hemlandet, 

Interaktion med svenskar, Det emotionella stödet och Det praktiska stödet. 
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Familj i Sverige 

Fyra deltagare lade stor vikt vid familjen. Att vara med familjen, leva ett liv med dem i 

Sverige, försäkra sig om deras hälsa och välmående samt se till att de får sina olika 

behov tillgodosedda upplevdes som viktiga faktorer. Fatima uttryckte många positiva 

känslor om sina barn och såg dem som meningen med livet. Hon uttryckte att aktiviteter  

kopplade till barnen därigenom blev meningsfulla.  

 

Intervjuare: Du tänker mycket på dina barn? 

Fatima: Ja, det är min liv. [...] Jag tänker mina liv och de allt för mig. Jag 

tänker inte tjäna pengar eller tjäna annan men de är friska och ja, och jag 

mycket bra. De är lycka när (med) mig och glada. Jag kan alltid. Jag vill inte 

vara annan. De är alltid för mig, liv. 

 

Fatima: Ja, de är viktiga därför. När jag inte studera, jag hemma. Jag hjälper 

mina barn och göra något, och får mat, får kläder, allting. Det är viktigt för 

barn, ja. [...] Jag gör flera, göra maten, kläder, diskar, tvättar. Det är viktigt 

också i livet.  

 

Familj i hemlandet 

Fyra deltagare beskrev att de ofta var upptagna av tankar om hemlandet och de anhöriga 

som befann sig där. Dessa tankar gav upphov till oro och nedstämdhet. Naser beskrev 

att hans mående hade påverkats av huruvida hans familj i hemlandet befunnit sig i 

säkerhet eller inte. När familjen levde i osäkerhet var Naser orolig och oförmögen att 

tänka på framtiden. När familjen fick ett positivt beslut att komma till Sverige 

påverkades hans mående positivt; han mådde bättre, började bry sig om vad som hände 

runt omkring honom och sökte sig utåt till andra människor.  

 

För mig, när jag var orolig, jag känner inte. Jag bryr inte mig vad händer i 

Sverige. Jag bryr inte alltid. Därför jag känner oroligt, tänker alltid, jag kan 

inte tänka på (framtiden). [...] Nu, när jag har fått positiv beslut för min familj, 

jag bryr. Jag känner bättre. Jag bryr mig vad händer samhälle, svenskar och 

andra människor. Ja, precis. Vad de göra, vad de brukar göra, vad jobbar, 

vad… kultur! 

 

Interaktion med svenskar 

Flera deltagare betonade kontakten med svenskar i synnerhet och att denna var viktig. 

Interaktionen med svenskar påverkade deltagarnas mående på olika sätt. Deltagarna 

upplevde känslor av glädje och välbehag efter att ha blivit positivt bemötta av personer i 

Sverige. Likaledes upplevdes känslor av oro och osäkerhet vid negativa bemötanden.  
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Naser: När träffar jag svenskar, det finns många människor hälsa på mig. Och 

ler och blir glad. Och jag blir glad också. Blir lugn, blir glad, positiv. Det är 

positiv. Också, jag träffar andra människor, de säger för mig, inte bra. Och 

hälsa inte på mig. Jag tror det är rasist. Rasist, jag tror. Jag blir ledsen. Jag 

tänker, varför (jag) kom här? De tycker inte på mig. Varför kom här? [...] Jag 

blir sämre. Blir orolig. 

 

För Naser var det viktigt att det förekom en kommunikation mellan svenskar och 

flyktingar där man visade hänsyn till varandra.  

 

Måste kommunicera. Förstå varandra. Svenskar och flyktingar. Måste prata 

med varandra. Så du kan förklara dina upplevelser, erfarenhet. Också de 

förklara sin upplevelse, erfarenhet. Vi tycker om att berätta med svenskar. Vi 

tycker om. 

 

Det emotionella stödet  

I intervjumaterialet uppmärksammades ofta den sociala gemenskapen i vardagen. 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att umgås med andra och att ha vänner. Genom 

kontakten kände deltagarna ett emotionellt stöd och ett ökat välmående. Ahmed 

uttryckte att han behövde ha kompisar och att det var en förutsättning för ett bra liv. När 

Ahmed befann sig i sociala sammhang och träffade vänner från samma hemland mådde  

han bra.  

 

Jag ser, jag ibland jag känner good, normal, och sometimes ibland jag känner 

trött därför jag behöver ha kompis och jag behöver för good life, och nu jag har 

inte. 

 

Ibland jag gå till ort och jag träffas med some från samma hemland people. Jag 

good känner. 

 

Genom den sociala kontakten upplevde deltagarna att de blev bekräftade och 

uppmuntrade, vilket påverkade deras mående positivt. 

 

Zakia: Ja, hjälpa mig, lyssna på mig. [...] Ja. Efter lyssna på mig och hjälpa 

mig, jag känner. Jag känner bra. Glad. 

 

Naser: [...] Till exempel min lärare Katrin i språkcafé. Hon råder mig, hon 

pratar med mig bra, du måste studera, du måste söka jobb, du måste kämpa, till 

exempel.  

Intervjuare: Känns bra? 

Naser: Ja, jag känner bra. Jag känner bra känslor. 
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Det praktiska stödet 

Utifrån intervjumaterialet framkom att många deltagare fått praktiskt stöd från 

familjemedlemmar och andra personer i omgivningen. Stödet hjälpte dem med 

arbetssökandet i Sverige och med sysslor i det dagliga livet. 

 

Naser: […] De hjälper mig också att hitta bra jobb. 

 

Mohammed: Jag har min fru här och min bror och... They help me. 

 

Mohammed berättade vidare om sin upplevelse av att personer i Sverige inte tar hjälp av 

varandra på samma sätt som han var van vid.  

 

Mohammed: Ja, ja, vet inte. Pappa eller mamma sjuk, jag går hjälper, finns inte. 

Jag har grannar, de sitter hemma [...] Och lite sjuk vi kommer inte till family, 

till grannar. Kanske jag behöver hjälp eller mat. Ja, i hemland finns inte.  

Intervjuare: [...] Så i hemland, alla hjälpa varandra, säga hej komma hem, hej 

varsågod kom in, kom äta mat.  

Mohammed: Äta mat, dricka kaffe.  

Intervjuare: Hjälpa varandra. Men i Sverige, du känner ingen hjälpa mig.  

Mohammed: Ingen. Alla ensam. [...] Bara sitta hemma. 
 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den kvalitativa studien var att utforska flyktingars subjektiva upplevelser 

utifrån ett salutogent perspektiv. Deltagarnas upplevelser utforskades utifrån 

delkomponenterna Hanterbarhet, Begriplighet och Meningsfullhet som ryms i KASAM. 

På så sätt var ambitionen att därigenom uppmärksamma vad som verkar hälsobringande 

samt främjar psykisk hälsa. Den kvalitativa analysen identifierade fem huvudteman: 

Hantering, Aktivitet och sysselsättning, Förståelse, Drivkraft och motivation till livet i 

Sverige och Den sociala kontakten. Nedan följer en diskussion av dessa teman utifrån 

tidigare forskning samt vetenskapliga teorier. Samtliga delkomponenter i KASAM 

kommer att beröras aktivt för att lyfta det salutogena perspektivet. 

 

Hantering 

Innehållet i det första huvudtemat kunde i stort tolkas som beskrivningar av 

delkomponenten Hanterbarhet. Deltagarna ställdes inför prövningar i deras tillvaro som 

skapade stress och väckte starka känslor. Att deltagarna upplevde stress är i linje med 
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Bhugra (2004) som fann att invandring förknippas med diverse stressfaktorer. 

Deltagarnas tillämpade copingstrategierna tolkades som funktionella vilket i enlighet 

med Antonovsky (1987) kunde visa på att den initiala stressen inte var 

sjukdomsalstrande. En deltagare använde på ett adaptivt sätt olika copingstrategier 

beroende på situation, vilket är i linje med copingstilen Utforskaren (Kramer et al., 

2004). Detta indikerade även på att en hög flexibilitet fanns i beteenderepertoaren. 

Flexibilitet är nödvändigt för att kunna anpassa sig till nya situationer och ger ett 

bredare perspektiv som gör det möjligt för personer att se möjligheter i nya, utmanande 

situationer (Kramer et al., 2004). I deltagarens fall kunde flexibilitet agera som en 

buffert vilket utgjorde ett skydd från att dras ned av destruktiva känslor och tankar. 

Genom att göra sina copingstrategier explicita kunde en medvetenhet ses bland 

deltagarnas inre, tillgängliga resurser. Att kunna mobilisera såväl inre som yttre resurser 

för att skapa effektiva copingstrategier är enligt Antonovsky en tillgång som möjliggörs 

med KASAM (Antonovsky, 1979; 1987; 1991). 

            Flera deltagare upplevde ökat välbefinnande av att prata med vänner när de 

befann sig i svåra situationer. Detta underlättade i sin tur hanteringen av de olika 

situationerna. Betydelsen av det sociala stödet är i linje med tidigare forskning (Simich 

et al., 2003; Bishop et al., 2013).  

Flera deltagare uttryckte att de var oförmögna att lösa problem. I enlighet med 

KASAM kunde detta tolkas som en avsaknad av resurser för att bemöta motgångar 

(Antonovsky, 1987). Ett samband kunde ses mellan hanteringen av motgångar och 

deltagarnas psykiska hälsa. När problem upplevdes vara möjliga att hantera ökade 

välmåendet bland deltagarna, medan en upplevd oförmåga att lösa problem försämrade 

välmåendet. Ekonomiska problem kunde ses som hinder från att göra saker som ingav 

glädje. Denna upplevelse var i linje med Whiteford (2004) som fann att ekonomiska 

problem kunde hämma flyktingars möjligheter till att delta i aktiviteter. Det tolkades 

därav som att ekonomisk trygghet var en viktig förutsättning för att kunna aktivera sig. 

Drivkrafter till att hantera motgångar försvagades eftersom yttre krafter upplevdes styra 

livstillvaron. Problem beskrevs i resultatet som yttre omständigheter som var svåra att 

förändra, vilket speglade en yttre Locus of control (Myers, 2010). Det tolkades således 

som att deltagarens hanterbarhet hade ett samband med Locus of Control, vilket tidigare 

har uppmärksammats av Eriksson et al. (2006) som fann sambandet mellan nivå av 

KASAM och Locus of control. Vidare kunde samband ses mellan deltagarnas 

motivation och hanterbarhet som var kopplat till inre resurser. När en diskrepans 
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förekom mellan motivation och upplevda resurser väcktes känslor av hjälplöshet vilket 

sänkte hanteringsförmågan. En deltagare uttryckte brist på förhandlingsutrymme över 

sin familjs asylprocess vilket skapade frustration och upplevelsen av att yttre faktorer 

styrde. Oro för asylprocessen har tidigare uppmärksammats som en riskfaktor bland 

flyktingar av Laban et al. (2004). Kramer et al. (2004) angav att kärnan i flyktingars 

erfarenheter är känslan av att vara i en beroendeställning, där andra människor 

kontrollerar beslutsfattandet i ärenden som rör rätten att få stanna i ett värdland. 

Flyktingar saknar ofta information och medel för att kunna påverka besluten som tas 

(Kramer et al., 2004). En vidare tolkning var därigenom att upplevelsen av att vara 

delaktig och att kunna påverka beslutsprocessen kunde främja hälsan. 

När osäkerhet rådde inför framtiden skapades även en osäkerhet i nuet, vilket 

var ett fynd som uppmärksammats på liknande sätt av Kramer et al. (2004). En 

deltagare upptogs av oroväckande tankar inför framtiden och upplevde den som oviss. 

Det kunde tolkas som att ovissheten färgade den nuvarande tillvaron och formade 

känslan av att världen inte var hanterbar. Detta frambringade negativa känslor och gav 

en minskad meningsfullhet i vardagen, vilket även kunde ses i copingsstilen Vandraren 

(Kramer et al., 2004). Forskarna påstod att flyktingar som använt denna copingstil hade 

en större känsla av kaos och upplevde att yttre faktorer kontrollerade deras liv, vilket 

försvårade möjligheterna till att se lösningar på nuvarande problem. Detta går även i 

samklang med Antonovskys (1987) kännetecken av en svag KASAM där kaos ses som 

oundvikligt vilket skapar en hopplöshet inför livets pågående händelser.  

 

Aktivitet och sysselsättning 

Samtliga deltagare upplevde ett bättre mående när de var sysselsatta med studier. 

Studerandet upplevdes fylla olika funktioner hos deltagarna, och fungerade som ett 

verktyg för att närma sig framtida mål bestående av arbete och integration i Sverige. Att 

studera blev således en meningsfull aktivitet för deltagarna som ökade motivationen till 

att ägna tid och energi åt aktiviteten. Utformningen av ett schema var ett sätt att få en 

överblick över vad som skulle hända härnäst. Detta kunde ge ett ökat välbefinnande och 

minska känslor av ovisshet eftersom det tydligt framgick vad tiden skulle ägnas åt. 

Således kunde en begriplighet formas över tillvaron. Att vara sysselsatt i vardagen 

kunde dessutom inge känslor av att vara levande och aktiv när tiden användes till något 

utvecklande. Det kunde tolkas som att välmåendet inte nödvändigtvis behövde öka på 

grund av aktiviteten att studera, utan av själva upplevelsen av att ha en sysselsättning. 
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Att mötas på en verksamhet skapade även delaktighet i ett socialt sammanhang vilket i 

linje med Bishop et al. (2013) kunde tolkas som hälsofrämjande.  

När deltagarna studerade fanns inte möjlighet att ägna tid åt tankar som väckte 

obehag. Deltagarnas tankar om hemlandet och tillhörande händelser går i linje med 

tidigare forskning (Svenberg et al., 2009; O’Toole Thommessen et al., 2015). Även om 

det primära syftet enligt deltagarna inte var att skapa distraktion från negativa tankar via 

studier, blev det ändock en viktig konsekvens som samtliga deltagare uppskattade och 

mådde bättre av.  

Att sysselsättning var en hälsofrämjande faktor betonades ytterligare då 

avsaknad av aktiviteter skapade ett försämrat mående. När aktiviteter saknades blev det 

svårare för deltagarnas att känna glädje, vilket kan härledas till bristen på 

meningsgivande inslag eller avsaknad av social kontakt (Whiteford, 2004). Flera 

deltagare uttryckte ett missnöje över att inte kunna aktivera sig och göra liknande 

aktiviteter som de utfört i hemlandet. Deras berättelser kunde tolkas som upplevelser av 

att vara fråntagen handlingsutrymme och makt att förändra sin livssituation. Utifrån 

KASAM kunde detta ses som en upplevd avsaknad av resurser för att kunna hantera 

livssituationen (Antonovsky, 1979). De förändrade levnadsvillkoren kunde ses som 

yttre omständigheter vilka styrde deltagarnas liv och som avspeglade en yttre Locus of 

control (Myers, 2010). Bhugra (2004) belyste att invandringen till ett nytt land kan vara 

förknippat med förlust av sedvanliga miljöer. I relation till Bhugra (2004) kunde 

deltagarnas berättelser spegla en krävande anpassning till den nya kontexten och 

accepterandet av förluster av vanliga miljöer. Den nya tillvaron medförde att deltagarna 

ställdes inför utmaningen att skapa nya aktiviteter som kunde tillföra positiva känslor 

och meningsfullhet. Denna process underlättas enligt Kramer et al. (2004) av ett 

flexibelt förhållningssätt. 

 

Förståelse 

Det tredje huvudtemat berör Antonovskys delkomponent begriplighet. Deltagarna 

uppgav att de kunde förstå eller strävade efter att förstå vad som sker i deras omgivning. 

Således fanns en motivation till att öka sin förståelse vilket tolkades som 

hälsofrämjande. Atwell et al. (2009) betonade vikten att ha förståelse för det som sker i 

ens omgivning, vilket i sin tur formar en förutsägbarhet över tillvaron. Detta är i 

synnerhet viktigt för flyktingar som bosätter sig i ett nytt land (Atwell et al., 2009).  
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I resultatet framkom att känslan av att förstå var hälsofrämjande. Detta kunde 

tydliggöras i deltagarnas beskrivningar när förståelsen saknades. Deltagarna uttryckte 

att deras förståelse hindrats av språkliga begränsningar. Ofta rörde det sig om att 

deltagarna inte kunde tala tillräckligt bra svenska för att kunna umgås med eller delta i 

konversationer med svenskar. Detta stämmer överens med fynden från Whiteford 

(2004) gällande språkbegränsningar och hur dessa påverkar flyktingar negativt. De 

språkliga begränsningarna försvårade deltagarnas förmåga att förstå vad som händer 

vilket skapade sämre förutsättningar för att uppfatta världen som begriplig.  

I resultatet framgick att acceptans fungerade som ett funktionellt sätt för att 

hantera till synes obegripliga situationer. En deltagare uttryckte en godtagbarhet över 

sin livssituation även om den var märklig, vilket speglade acceptans och resultatet av en 

gränsdragning för vad som var viktigt att förstå (Antonovsky, 1987). I deltagarens fall 

upplevdes andra livsområden vara mer meningsfulla och blev därigenom viktigare att 

begripa sig på.  

Att leva i en ny kultur kunde ställa stora krav på en individs förståelse. 

Deltagarna berättade om sin begriplighet över obekanta situationer i Sverige och hur 

detta var kopplat till kulturella och sociala normer. Detta gick i linje med vad Bughra  et 

al. (2005) definierade som en post-migratorisk process, där assimileringen av nya 

sociala och kulturella roller samt referensramar sker. Med tiden ökade begripligheten 

och deltagarna utvecklade en förståelse över skeenden runt omkring dem. I detta 

sammanhang kunde tidsaspekten ses som hälsofrämjande. Antonovsky (1987) uppgav 

att begriplighet kan hjälpa individer att skapa förståelse även när yttre omständigheter 

ter sig främmande. Under olika situationer kunde diverse stressorer ordnas och förstås 

av deltagarna, vilket bidrog till att situationerna inte längre sågs som obegripliga eller 

ohanterliga. På så sätt minskade negativa känslor och istället gavs utrymme för en 

hälsofrämjande utveckling. 

 

Drivkraft och motivation till livet i Sverige 

Det fjärde temat innefattade drivkrafter som skapar motivation hos deltagarna. Flera 

deltagare uttryckte en tillgång till inre resurser som hjälpte dem att förbättra sina 

livssituationer. En samstämmighet kunde ses hos Atwell et al. (2009) gällande 

ambitionerna och drivkrafterna som flyktingar besitter och att dessa används för att 

forma bättre liv i värdsamhället. Deltagarna berättade om ambitionen att leva i Sverige 

vilket skapade en meningsfullhet i vardagen eftersom livet blev värt att investera och 
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engagera sig i. Denna sammanslutning mellan motivation och meningsfullhet har 

tidigare uppmärksammats av Antonovsky (1987) och tolkades som en stark bidragande 

faktor till ett ökat välbefinnande.  

Tydliga framtidsmål sågs som en viktig komponent som främjade hälsan. 

Innehållet i deltagarnas framtidsmål överensstämde i stort och ingav förväntansfulla 

känslor inför framtiden. Framtidsmålen kopplades ofta till studier, arbetsmöjligheter 

samt familjeförsörjning och dessa var sammanvävda med deltagarnas intresseområden. 

Teodorescu et al. (2012) betonade vikten av att vara yrkesverksam som flykting i 

värdlandet. Att vara utan ett arbete utgjorde en hög riskfaktor till ett försämrat mående 

bland flyktingar (Teodorescu et al., 2012; Laban et al., 2004). Detta bekräftade att 

deltagarnas mål gällande arbete var högst relevanta och betydande för att frambringa 

samt upprätthålla en god psykisk hälsa.  

Ytterligare ett framtidsmål som presenterades var att söka efter rättvisa och 

bättre förhållanden i Sverige. En deltagaren önskade hantera fördomsfulla 

sammanstötningar genom att försöka skapa förändringar i värdsamhället. Ett problem 

som initialt började på en interpersonell nivå bemöttes således med en hanterbarhet mot 

en högre samhällsnivå. Framtidsmålet verkade därmed både som en copingstrategi men 

också som ett meningsfullt mål att arbeta mot. Att försöka sträva mot en större 

samhällsförändring på detta vis är i linje med copingstilen Kämpen av Kramer et al. 

(2004). Vidare påstod Kramer et al. att flyktingar med denna copingstil har en stark 

känsla av inre kontroll, och därmed en inre Locus of control (Myers, 2010). Majoriteten 

av deltagarna delade denna upplevelse av att kunna kontrollera sina livsöden i Sverige. 

Deltagarna hyste en tilltro till sina förmågor som hjälpte dem i vardagen och strävade 

efter att forma en bättre framtid, något som kunde känneteckna en inre Locus of control 

(Myers, 2010). Tilltron till den egna förmågan och till att kunna påverka händelser runt 

omkring sviktade under olika perioder i deltagarnas liv, men kunde återfinnas trots 

svårigheter som uppstod. Denna beskrivning var samstämmig med Antonovsky (1987) 

som uppgav att hälsotillståndet inte är en statisk entitet, utan att det ständigt flukturerar. 

Vidare uppgav Antonovsky (1979) att en människa som besitter generella 

motståndsresurser kan möta och hantera de krav som ställs på henne. Således kunde 

påfrestningarna i deltagarnas liv ses som en del av livets utmaningar som satte prov på 

deras drivkrafter, men som endast hade en tillfällig inverkan.  

Sulaiman-Hill et al. (2012) påstod att ett övertänk kring nuvarande och tidigare 

händelser kunde frambringa stressreaktioner bland flyktingar, vilket till viss del även 
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kunde ses bland deltagarna. Till skillnad från Sulaiman-Hill et al.’s (2012) fynd 

framkom att tankar om hemlandet inte enbart framkallade stress hos deltagarna. 

Deltagarna upplevde en förbättring av sina livsförhållanden jämfört med tidigare och 

hyste en tacksamhet över att vara i Sverige. Detta gav en positiv inverkan på deras 

motivation och skapade en vilja till att etablera sig i landet. Precis som i linje med 

Svenberg et al. (2009) upptogs deltagarnas tankeverksamhet ofta av hur livet varit i 

hemlandet och minnena fungerade som en ständig kontrast till livet i Sverige. Det kunde 

tolkas som att deltagarna kände en nostalgisk längtan till hemlandet samtidigt som de 

uttryckte en medvetenhet om att deras nuvarande livssituationer var bättre, vilket också 

uppmärksammades i fynden av Svenberg et al. (2009). 

 

Den sociala kontakten  

Familjen utgjorde en central del i deltagarnas liv, vilket innebar att sysslor som berörde 

familjen även ingav meningsfullhet. För många deltagare var den psykiska hälsan i 

direkt förbindelse med familjens hälsotillstånd. När det rådde osäkerhet om familjens 

tillstånd skapades en lägre meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i vardagen, och 

detta går i linje med vad Laban et al. (2005) framhöll. När familjen befann sig i säkerhet 

och var välmående upplevdes livet som meningsfullt, och deltagarna förmåddes tänka 

om framtiden i positiva termer samt kände ett ökat intresse till att förstå sig på sin 

omgivning. 

            Behovet av social gemenskap fanns hos flera deltagare, vilket är i linje med 

tidigare forskning som uppmärksammat innebörden av social tillhörighet och 

gemenskap bland flyktingar (Bishop et al., 2013; Ager et. al., 2002; Simich et al., 2003; 

Goodman, 2004; refererad i O’Toole Thommessen et al., 2015). Att vara i ett socialt 

sammanhang återkom ständigt som en hälsobringande faktor bland samtliga deltagare. 

Vidare uttryckte deltagarna ett behov av att umgås med personer som varit i liknande 

situationer såväl som att träffa svenskar. Vikten av att kunna dela liknande erfarenheter 

med andra flyktingar är i linje med tidigare forskning av Simich et al. (2003). Viljan att 

umgås med svenskar kunde tolkas som en möjlighet att utöka den sociala gemenskapen. 

En vidare konsekvens av detta var att det framhävde en positiv inställning gällande 

integrationen i värdsamhället. I den sociala kontakten berördes vikten av en god 

kommunikation mer ingående. Deltagarna önskade ömsesidig kommunikation och 

uttryckte att det ingav känslor av att vara uppmärksammad och bekräftad. Vidare ansågs 

kulturella utbyten vara viktiga. Detta kunde tolkas som en vilja  att själv forma en ökad 
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begriplighet av svenska sedvanor, men också som en strävan att bidra med ökad 

förståelse av flyktingarnas traditioner för svenska människor. Deltagarnas berättelser 

inkluderade även hur känslolägen påverkats av bemötandet av svenskar. När goda och 

respektfulla möten ägde rum ökade välbefinnandet bland deltagarna. Likaså 

försämrades välbefinnandet när deltagarna stötte på rasism och fördomar i kontakten 

med andra människor, vilket Svenberg et al. (2009) uppmärksammat tidigare. 

I resultatet framkom att vänner och familj skapat möjligheter för att få hjälp och 

stöd för deltagarna. Social kontakt betraktades som en betydande yttre resurs och 

förutsättning för att kunna hantera motgångar. Detta är i linje med fynd från Svenberg et 

al. (2009) som bland annat framförde att familjen fungerat som ett säkerhetsnät för 

flyktingar. Familjenätverket var ett konkret hjälpredskap som dessutom kunde förstärka 

tilltron till den inre förmågan och till inre resurser. En deltagare uttryckte brist på hjälp 

från utomstående personer i landet vilket indikerade en avsaknad av yttre resurser. Detta 

upplevdes nödvändigt för deltagarens hanterbarhet. Bristen försämrade deltagarens 

välmående vilket är i linje med Bhugra (2004) som uppmärksammade förlusten av 

sociala band som en påfrestande post-migratorisk konsekvens.  

 

Metoddiskussion 

I studien användes metoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Då IPA 

utgår från ett ideografiskt förhållningssätt (Smith, 2008) medför metoden att studiens 

fynd inte går att generalisera till en större grupp av flyktingar. Syftet har istället varit att 

uppmärksamma individuella upplevelser vilka kan skapa underlag för framtida studier 

och insatser som berör flyktingar i liknande livssituationer. Föreliggande studie var 

deduktiv och har använt KASAM som referensram vilket gav en viss form till resultatet. 

Att analysera upplevelser utifrån KASAM har varit behjälpligt då det på ett önskvärt 

sätt ringat in betydelsefulla områden. Att använda KASAM kvalitativt som underlag för 

intervjuguiden har även varit ett lämpligt sätt att inhämta önskvärd information. 

Några aspekter bör tas till hänsyn. Flyktingar utgör en sårbar grupp (Block et al., 

2012) vilket för författarna har inneburit en stor medvetenhet kring de etiska aspekterna. 

Noga förberedelser har skett av tillvägagångssätt och bemötande, och åtgärder har 

vidtagits som stundtals försvårat processen. Redan i planeringsarbetet fanns en 

medvetenhet över svårigheten att finna deltagare som pratade tillräckligt bra svenska, 

vilket bekräftades i datainsamlingen. Under intervjuerna kunde deltagarna förvisso 

berätta om sina upplevelser men det hade varit fördelaktigt om deltagarna haft 
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möjligheten till att tala på sina modersmål, för att inte känna sig begränsade språkligt. 

Deltagarna visade uppskattning av att få prata svenska med författarna och såg 

intervjuerna som goda tillfällen att utveckla sina kunskaper i svenska. Författarna gjorde 

således bedömningen att deltagarna upplevt valet att prata på svenska som stundtals 

utmanande och samtidigt befrämjande. En annan aspekt var att deltagarna efter 

önskemål fått tillgång till intervjufrågorna på förhand vilket kan ha påverkat 

intervjuresultatet. 

Vid användningen av IPA har processen påverkats av författarnas aktiva roll 

tillsammans med den dubbla hermeneutiken. På så vis har författarnas erfarenheter och 

intresseområden färgat resultatet. De återgivna upplevelserna begränsar vidare inte 

autenciteten i innehållet, utan framhäver perspektiv på subjektiva upplevelser vilket är i 

linje med kvalitativ forskning (Breakwell et al., 2012). 

  

Praktiska implikationer 

I studien framkom att deltagarnas psykiska hälsa förbättras av olika typer av faktorer. 

Detta påvisar vikten av att uppmärksamma flyktingars individuella behov. En 

medvetenhet bör finnas vid utbildande insatser att inlärning inte kan ske under samma 

förutsättningar med flyktingar som upplever sig vara i säkerhet, jämfört med dem som 

upplever motsatsen. Det sociala sammanhanget är en flerdimensionell källa till diverse 

hälsofaktorer bland flyktingar, vilket bör vidare uppmärksammas och tillgodoses. Vid 

olika etableringsinsatser är det nödvändigt att flyktingar får tillgång till sociala 

sammanhang och svenska språkstudier. I studien uppmärksammas att deltagarnas 

inställning till att vilja hantera vardagen påverkas av inneboende motivation och 

meningsfullhet. Inom arbetsförberedande verksamheter kan en åtgärd därför vara att 

arbeta med uppmärksammandet av värdegrunder och att utforska intressen bland 

flyktingar för att stärka positiva framtidsplaner. Vidare finns en indikation på att 

flyktingar behöver informeras om asylprocessens gång för att underlätta väntan på 

besked. Det ökade antalet flyktingar som bosätter sig i Sverige styrker vikten av att få 

mer kunskap kring deras upplevelser och individuella behov. De verksamheter som 

arbetar och är i kontakt med flyktingar bör därför få möjlighet till att utbilda sig i 

interkulturella bemötanden för att skapa bästa möjliga förutsättningar. 
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Framtida forskning 

Under processens gång har reflektioner väckts gällande identitetens påverkan på 

integrationsprocessen, och om en tidigare upplevd identitet samt könsroll påverkar 

flyktingars integration i det nya värdlandet. Ett område för framtida forskning vore att 

studera vilken påverkan den tidigare upplevelsen av självet och identiteten har utifrån 

kulturens normer. Ett annat område värt att utforska är hur flyktingarnas identitet är 

kopplade till deras yrkesstatus, både i termer av deras tidigare arbeten men även deras 

inställning till att ha ett yrke. Det vore av intresse att studera på vilka sätt arbete samt 

avsaknaden av arbete påverkar integrationsprocessen bland flyktingar.  

Förslagsvis kan även kvantitativa enkätstudier vidare undersöka huruvida 

liknande post-migratoriska upplevelser finns i större flyktingpopulationer.  

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utforska hur flyktingar upplever sina post-migratoriska 

livssituationer i Sverige utifrån ett salutogent perspektiv. Huvudfynd som framkom var 

att olika områden är hälsofrämjande beroende på var i processen deltagaren befinner 

sig. Initialt behövs grundläggande förutsättningar för att kunna tillgodose basala behov i 

form av trygghet och social kontakt. Behovet att känna sig trygg innebär att deltagarna 

och deras familjer befinner sig i säkerhet, och att de har tillgång till en framtid i Sverige. 

Behovet social kontakter innefattar familj och vänner vilka inger meningsfullhet i 

deltagarnas liv, och ökar motivationen till att hantera och förstå sig på vardagens 

problem. Genom aktiviteter i vardagen skapas möjligheter till att befinna sig i sociala 

sammanhang och minskar uppkomsten av obehagliga tankar. När social kontakt och 

trygghet har etablerats skapas en mottaglighet för hälsofrämjande faktorer inom andra 

områden. Meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten har ett starkt samband, 

då meningsfullheten är central för att skapa motivation vilket också ökar upplevelsen av 

de övriga komponenterna. När deltagarna är förmögna att tänka i positiva termer på 

framtiden skapas meningsfullhet i vardagen. Detta ger en vilja till att förstå sig på 

omgivningen samt en drivkraft till att närma sig framtidsmål där svenska språkstudier är 

ett verktyg för att närma sig dessa mål. Deltagarnas upplevelse av att kunna påverka 

tillvaron tillsammans med känslan av att besitta inre resurser ökar även drivkraften till 

att hantera motgångar. 

Sammanfattningsvis kan fynden framhäva att flyktingars hälsotillstånd påverkas 

av både inre resurser och yttre omständigheter. Hälsotillståndet förbättras av daglig 
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sysselsättning i form av studier och andra meningsgivande aktiviteter. Detta skapar 

förutsättningar för förståelse och hantering av den nya kontexten samt möjliggör 

kontakt med svenskar och andra flyktingar. 
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga I 

 

Intervjuguide 

 
Inledande frågor  

 Hur länge har du gått i skola på den yrkesförberedande kursen på Hermods?  

 Hur länge har du varit i Sverige?   

 Hur gammal är du?   

 Vilket land kommer du ifrån?   

 Har du någon kontakt med någon familjemedlem?   

 KASAM frågor  

 1, Känner du att du bryr dig om vad som händer runt omkring dig? Exempelvis i det 

svenska samhället, här på skolan, eller med människor runt omkring dig? 

(Meningsfullhet)   

 2, Har du varit i en situation någon gång och blivit förvånad över vad dina 

vänner/familj har gjort? Har det hänt saker, och sen undrar du: va rför hände 

det? (Begriplighet)   

 3, Har det varit situationer där människor du litar på har gjort dig besviken? 

(Hanterbarhet)  

 4, Har du tänkt/känt att ditt liv haft mening? Eller har det inte funnits någon mening i 

ditt liv? Känns ditt liv viktigt? Vad i ditt liv känns viktigt? Vad betyder det för 

dig? (Meningsfullhet)  

 5, Tänker/Känner du att andra människor har behandlat dig dåligt eller orättvist? 

 (Hanterbarhet)   

 6, Tänker/Känner du att du är i en ovanlig situation just nu och inte vet vad du ska 

göra? (Begriplighet)   

 7, Tycker du att saker du gör varje dag ger dig glädje, eller blir du bara ledsen? 

(Meningsfullhet)   

 8, Har du ibland tankar och känslor som inte säger samma sak? Tänker du ibland att 



  
 

 II 

du borde vara glad men att du känner dig ledsen? Att du tänker en sak men 

känner något annat? (Begriplighet)   

 9, Kan du ibland få känslor som du inte vill ha? B lir det så någon gång att du har 

känslor, och dom här kä nslorna, att du inte vill ha dom? (Begriplighet)   

 10 a, Har du ibland alldeles för starka känslor när något händer... som du egentligen 

inte behöver ha?  

 10 b, Har du ibland inga känslor alls... när du borde ha mer känslor? (Begriplighet)   

 11 a, Känner du dig ibland mycket stark som person, och att du kan klara många 

saker i ditt liv?  

 11 b, Tänker/känner du ibland att du har otur och att det är många dåliga saker som 

händer hela tiden? Har det hänt någonting, någon gång eller flera gånger, och 

du tänker alltid: varför händer detta mig och ingen annan? (Hanterbarhet)  

 12, Känner du ibland att du får känslor som du inte har kontroll över? (Hanterbarhet)  

Tilläggsfråga: 13, Finns det någ ot/några saker som motiverar dig? (. .. i vardagen?) 

(Meningsfullhet)  

Tilläggsfråga: 14, Vad vill ( namn på deltagare) bli om 5 år? (Meningsfullhet) 

Avslutande fråga: 15, Är det något mer du vill säga innan vi är färdiga?  

 

Tack för din tid! Här är din biobiljett. Ha det bra!  
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Bilaga II  

 

Interview questions  
 

Initial questions 

 

 How long have you been in school and taken the courses at Hermods? 

 

 How long have you been in Sweden? 

 

 How old are you? 

 

 Which country do you come from? 

 

 Do you have any contact with any family member? 

 

KASAM questions 

 

1, Do you feel like you care about what’s happening around you? For example, in the 

Swedish society, here at the school, or with the people around you?  

 

2, Have you ever been in a situation where you felt surprised by what your friends or 

your family members have done? Have things sometimes happened, and then you 

wonder: why did that happen? 

 

3, Have you been in situations where people you trusted have disappointed you? 

 

4, Have you thought/felt that your life has meaning? Or has there not been any meaning 

in your life?  

Does your life feel important? What in your life feel important? What does that mean to 

you? 

 

5, Do you think/feel that other people have treated you badly or unfair? 

 

6, Do you think/feel that you are in an unusual situation right now and you don’t know 

what to do? 

 

7, Do you think/feel that the things you do every day makes you happy, or do they make 

you sad? 

 

8, Do you sometimes have thoughts and feelings that don’t say the same thing? Do you 

sometimes think you should be happy, but actually you feel sad? Is it like, you are 

thinking one thing, but you are feeling something else? 
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9, Do you sometimes get feelings that you don’t want? Do you sometimes feel like, I 

have feelings but these feelings, I don’t want them? 

 

10 a, Do you sometimes get too strong feelings when something happens...which you 

shouldn’t get? 

10 b, Do you sometimes get no feelings at all…when actually you should feel 

something? 

 

11 a, Do you feel sometimes that you are a very strong person, and that you can do 

many things in your life? 

 

11 b, Do you think/feel that sometimes you are very unlucky, and that there are a lot of 

bad things happening in your life all the time? Has something ever happened, one time 

or many times, where you think: why does this happen to me and no one else? 

 

12, Do you feel sometimes that you get feelings/emotions that don’t have any control 

over? 

 

13, Is there anything or are there things that motivate you? (...in your daily life) 

 

14, What does (name of participant) want to become in 5 years? 

 

15, Is there anything else you would like to say before we finish the interview? 

 

Thank you for your time! Here is your ticket to the cinema. Have a nice day! 
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Bilaga III 

Instruktioner för informationsmöte  

Innan lektionen på Hermods lägger Lina och Karin ut ett informationsbrev samt en 

papperslapp vid varje sittplats innan deltagarna kommer till klassrummet. Lina och 

Karin ansvarar för att ta med dessa lappar till informationsmötet.  

Informera deltagarna om studien utifrån informationsbrevet (se blad med titeln 

information om studie). Avsluta med att berätta att deltagarna ska kryssa i ja eller nej på 

lappen, skriva ner sitt telefonnummer, mailadress, vistelsetid i Sverige samt ålder. Dessa 

lappar läggs sedan i ett kuvert som därefter läggs i en förseglad låda. 

Lina och Karin återkommer till deltagarna som tackat ja genom att ringa eller maila 

dessa. Vid denna kontakt bestäms tid och plats för intervjun. Deltagaren får även 

möjlighet att ge ett muntligt samtycke till att delta i studien. Ett informerat samtycke i 

skriftligt format kommer ges vid dagen för intervjun, där deltagaren får skriva under.  

Tack på förhand!  

Vänligen Lina och Karin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 VI 

Bilaga IV 

 

 
Inbjudan till delaktighet i studie  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Till dig som är deltagare på Hermods arbetsförberedande kurser  

Vi heter Lina och Karin och studerar vårt sista år på Psykologprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under det sista året av vårt program skriver vi ett 

examensarbete på masternivå. I vårt examensarbete vill vi undersöka flyktingar 

som kommit till Sverige och ta del av deras berättelser, vilket är anledning till att 

vi vill göra en intervjustudie. Genom vår studie hoppas vi öka förståelsen av 

flyktingar som sedan kan hjälpa olika yrkesgrupper som arbetar med dem.  

Vi vill intervjua 5 personer som haft permanent uppehållstillstånd i 2-10 år, som 

är inskrivna på Hermods, är över 25 år gamla och kan tala relativt god 

svenska/engelska. Intervjuerna kommer att handla om dina upplevelser i 

dagsläget sett utifrån hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i vardagen. 

Intervjun beräknas ta en timme, och kommer genomföras under februari månad 

på en plats där du känner dig bekväm. Innan intervjutillfället kommer vi skicka 

intervjufrågorna till dig.  

För att ta tillvara på det som sägs kommer vi att spela in intervjuerna. Den 

information som vi får från intervjuerna kommer enbart att användas av oss och 

endast som material i examensarbetet.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Ditt 

namn kommer inte finnas med i studien, du förblir anonym. Information om din 

ålder, kön, ursprungsland, vistelselängd i landet samt nuvarande kontakt med 

familj kommer att insamlas. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras 

och behandlas konfidentiellt och kommer förvaras så att ingen obehörig kan ta 

del av det. Resultatet kommer att presenteras i en examensuppsats, som du 

kommer få läsa om du vill. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer 

förstöras när examensarbetet är godkänt.  

Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett efter intervjun. Om du har några 

frågor om studien får du gärna höra av dig. Efter anmälan för studien kommer vi 

höra av oss till dig och bestämma en tid och plats för intervjun.  

 



  
 

 VII 

Växjö 2017-02-16  

Studerande  Lina H & Karin O Kandidater, Psykologprogrammet 

Linnéuniversitetet E-mail: XXX 

Handledare Ylva Benderix Inst. för psykologi Linnéuniversitetet  

Telefonnummer: XXX  
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Bilaga V  

 

 

Invitation to participate in university study  

Information and participation inquiry to an interview study  

To whom it may concern: participants in courses at Hermods  

Our names are Lina and Karin, and we are senior year students of the 

Psychologist programme at Linnaeus University in Växjö. During the last year of 

our programme, one of our main projects is to write our master thesis. We have 

chosen as a topic of our thesis to write about refugees who have come to 

Sweden in order to explore and take part in their stories. This is the reason why 

we intend on conducting an interview study. Through our study we hope to 

increase awareness regarding refugees, and also to provide useful information 

for working personnel who are in contact with them.  

We would like to interview 5 people who have had a permanent residence 

permit (permanent uppehållstillstånd) in Sweden for 2-10 years, who are 

registered at the courses at Hermods, who are over 25 years old and that can 

speak fairly good Swedish and/or English. The interviews will be about your 

experiences in your daily life, concerning aspects of comprehensibility, 

manageability and meaningfulness. The interview will take approximately 1 h 

and will be held sometime during February at a location which best suits you. 

Before the date of the interview, we will send the interview questions to you.  

We will record the interviews in order to gather all that is said during the 

conversations. The information that is gathered from the interviews will only be 

used by us and will only act as material for the master thesis.  

Participation is voluntary and you are able to withdraw from the interview study 

at any time, if wanted. Your name will not be in the study to secure your 

anonymity. Information about your age, gender, your home country, the duration 

of your residence in Sweden and your current contact with your family will be 

gathered. The material from the interviews will be treated with confidentiality 

and will be preserved so that no one who is unauthorized will have access to it. 

The results will be presented in a master thesis which you will be able to read, if 

wanted. The recordings and written manuscripts from the recordings will be 

destroyed when the master thesis has been approved.  
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To thank you for your participation, we will provide a ticket to the cinema after 

the interview. If you have any questions about the study, feel free to contact us. 

After receiving notification of your interest to take part in the interview study, we 

will contact you and set up a time and place for the interview.  

 

Växjö 2017-02-16  

 

Students  Lina H & Karin O Bachelor candidates, Psychologist programme 

Linnaeus University E-mail: XXX 

Supervisor Ylva Benderix Inst. for psychology  

Linnaeus University Telephone number: XXX  
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Bilaga VI  

 
 

 

 

 

Informerat samtycke 

 

-Jag bekräftar att jag fått skriftlig samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av 

och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.  

 

 

 

 

 

 

 

………………         ……….…………………………               ………………………. 

Datum            Forskningspersonens namnteckning           Namnförtydligande 

 

 

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

forskningsperson samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har 

även fått en kopia av forskningspersonsinformationen. 

 

 

………………………..   ..………………………            ……………………………. 

Datum    Namnteckning          Namnförtydligande 

 

………………………..        ………………………..          …………………………… 

  Namnteckning          Namnförtydligande 
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Informed consent form 
 

- I confirm that I have received written and oral information about the scientific study. 

- I hereby give my consent to participate in the study with knowledge of my 

participation being voluntary. 

- I am aware that I at any time and for any reason can terminate my participation. 

- I allow that my personal information are registered according to the information I have 

been informed of and that gathered information will be preserved and treated 

electronically by the students responsible. 

 

 

 

 

 

 

…………            ……..………………………..           ……………………….. 

Date                    Signature of research participant Print name of research participant 

 

 

 

The research staff has gone through and explained the purpose of the study to the 

research participant above and received consent from the participant in question. The 

research participant has also been given a copy of the research participation 

information. 

 

……………………….. ………………………..     ……………………….. 

Date                                     Signature of researcher         Print name of researcher 

………………………..  

……………………….           …………………….. 

Date                                     Signature of researcher    Print name of researcher 
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   2017-02-16 

Inbjudan till delaktighet i studie 

 

 

Studie om upplevelser av hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet hos post-migration flyktingar   
 

Som verksamhetssamordnare och utbildningsledare på Hermods GM XX ges 

godkännande till att psykologkandidater från Linnéuniversitets institution i psykologi 

får intervjua deltagare som är inskrivna i Hermods yrkesförberedande kurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX 

Utbildningsledare  

2017-02-16 

 

 

 

 

XXXXX 

Verksamhetssamordnare 

2017-02-16 
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Hämtad från Hälsans Mysterium av Antonovsky (1987).  

 

SOC-13 Livsfrågeformulär 
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