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Abstrakt 

Bakgrund: Under flyktingkrisen hösten 2015 aktiverades på förfrågan av Migrationsverket ett 

antal evakueringsboenden i flera kommuner runt om i Sverige. För att på kort tid kunna aktivera 

boendena fick kommunerna bland annat dispens för vissa regler för normal boendestandard, vilket 

innebar boenden med lägre standard än normalt. Syfte: Studien handlade om personalens 

uppfattning om vad som främjade en god hälsa bland asylsökande på ett sådant boende, med 

självtillit som central faktor. Metod: Sex intervjuer genomfördes med personal på 

evakueringsboende, och materialet analyserades med fenomenografisk ansats som lutade sig mot ett 

systemiskt ramverk inspirerat av Social Cognitive Theory. Genom att sätta gruppen boende i ett 

systemiskt sammanhang med olika parametrar som påverkar individens och gruppens hälsa och 

beteende, landade resultatet i en tolkning av uppfattningar bland personal och boende av fenomenet 

självtillit bland asylsökande. Resultat: Tre kärnprocesser, Självbilden, Det nya livet och Världen 

utanför, definierades som centrala för olika uppfattningar av förutsättningar för självtillit i en ny 

social kontext. Perspektiven sträckte sig från individ till grupp samt till rummets perspektiv i 

relation till uppfattningen. Resultatet visade på värdet av mellanmänskliga möten mellan personalen 

och de boende, samt betydelsen av att de båda i stor utsträckning delade samma eller liknande 

upplevelser av att vara flykting. Slutsats: Lyssnande och bekräftelse visade sig vara centrala 

faktorer tidigt i etableringen i det nya landet.  

Nyckelord 

Asylboenden, asylsökande flyktingar, coping, delaktighet, hälsopromotion, flyktingkrisen 

2015, självtillit. 

Abstract 

Background: During the Migrant Crisis in Europe of fall 2015, several temporary 

evacuation accommodations was upon request from the Swedish Immigration Board set up by 

different municipalities in Sweden. The accommodations were set up in a very short time and 

in order to facilitate the process for the municipalities, they were for instance permitted to make 

exceptions from regular housing standards. That implicated accommodations of lower standard 

than normally permitted. Purpose: In this study, the power of self-efficacy among asylum 

seekers was further explored in the context of these temporary housing conditions, from the 

conceptions of the staff working there. Method: Interviews were carried through with some of 

the staff, and the material was treated through phenomenographic research analysis leaning on 

parts from the theoretical framework of Social Cognitive Theory. Result: Three different core 

processes, the Self image, the New life and the World outside, were defined in the different 

conceptions from diverse perspectives of the phenomenon self-efficacy in a new social context. 

The perspectives stretched from the individual perspective through the group, and through the 

importance of the room perspective in that conception. The result showed the importance and 

value of interpersonal relationships between the staff and the habitants, and the value of the 

sharing of the staff’s own experiences as refugees in Sweden. Conclusion: The listening and 

the affirmation are core factors in the reception and integration process of the refugee in the 

new country.  

Key words 

Asylum accomodation, asylum seekers, coping, health promotion, migrant crisis 2015, 

participation, self-efficacy.  
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Bakgrund 

Under hösten 2015 stod Sverige tillsammans med övriga Europa inför en stor 

utmaning när den stora flyktingvågen kom. Antalet asylsökande steg kraftigt under kort 

tid (se figur 1), vilket innebar att Migrationsverkets under september 2015 insåg att 

befintliga platser på deras asylboenden inte räckte till (Riksrevisionen [RiR], Skr 

2016/17:23). En rad åtgärder vidtogs, men i oktober 2015 gick Migrationsverket upp i 

så kallat Operativt Stabsläge. Det innebar att flera av de översyner och förberedelser 

som hade ägt rum under september, när flyktingströmmen till Sveriges gränser ökade 

markant, övergick till konkreta aktiviteter (RiR, 2016, bilaga 5). Fokus låg på att snabbt 

lösa rent basala frågor, vilket innebar att primärt hitta sovplatser till alla asylsökande i 

Sverige. En åtgärd var att skicka ut en förfrågan till Sveriges kommuner att bistå med 

kommunala evakueringsplatser (Migrationsverket, 2015).  

 

Figur 1 Antalet asylsökande i Sverige 2000 – 2015. (Migrationsverket, 2016). 

 

Från myndighetsbeslut till konkreta åtgärder 

Beslutet att skicka ut en förfrågan till Sveriges kommuner var inget politiskt beslut, 

utan en åtgärd som beslutades av Migrationsverkets operativa chef (Migrationsverket, 

2015; RiR Skr 2016/17:63, bilaga 1). Den 30 oktober 2015 fick kommunerna via 

regionerna officiellt i uppdrag att aktivera 5 500 evakueringsplatser i Sverige. En vecka 

senare höjdes det antalet till 20 000 evakueringsplatser. Kommunerna uppdrogs att 

skicka in förteckningar över tillgängliga evakueringsplatser till Migrationsverket, vilket 
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innefattade även enklare lösningar som till exempel sängar på vandrarhem, sovsalar i 

idrottshallar och madrasser i industrilokaler (Migrationsverket, 2015).  

Ett omfattande arbete startade i kommunerna inom flera områden som påverkades av 

Migrationsverkets beslut om förfrågan om platser. För att underlätta kommunernas 

anskaffning av lokaler för evakueringsboenden gavs Upphandlingsmyndigheten i 

uppdrag av regeringen i oktober 2015 att ge kommunerna vägledning inom ramarna för 

LoU (Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091) (Regeringsbeslut 

Fi2015/04599/UR). Vägledningen preciserade och kompletterade Europeiska 

kommissionens tolkning av offentlig upphandling i samband med flyktingsituationen 

under hösten 2015 (RiR, 2016, bilaga 5).  I Regeringens proposition 2015/16:54 

föreslogs flera åtgärder för mottagandet av nyanlända. En åtgärd var beslut om 

ändringar i PBL (Plan- och byggförordningen SFS 2011:338), för att ge dispens åt 

boenden i fråga om vissa tekniska krav och krav på hiss. Ytterligare åtgärder som 

regeringen beslutade om under hösten 2015 var gränskontroller för att minska antalet 

asylsökanden, samt krav på ID-kontroller vid landets gränser som kom i december 2015 

(Prop 2015/16:54). Totalt under 2015 registrerades 163 000 asylsökande i Sverige, 

vilket var en ökning med det dubbla jämfört med 2014, då motsvarande siffra var 81 

300 asylsökande (se figur 1). Flyktingar kom framför allt från Afghanistan, Syrien och 

Somalia. 

Förutsättningar för hälsopromotion 

Ur ett folkhälsoperspektiv är hälsokommunikation och hälsopromotion i syfte att ge 

förutsättningar för en god, bibehållen hälsa för asylsökande flyktingar på 

anläggningsboenden en central fråga (Carlerby & Persson, 2017; Wångdahl et al, 2014). 

Hälsofrämjande åtgärder berör hälsolitteracitet, det vill säga hur väl den asylsökande 

kan ta till sig och förstå information om sin egen hälsa och sätta det i ett sammanhang, 

social inkludering och delaktighet, samt vilka regler och policies som påverkar 

individens uppfattning om och förutsättningar för hälsa. I mellanmänskliga möten som 

sker i början av den asylsökandes vistelse i mottagarlandet läggs grunden för hur den 

fortsatta sociala inkluderingen och delaktigheten kan gestalta sig för individen som ska 

lära sig ett nytt språk, en ny kultur och lära sig ett nytt samhälls- och vårdsystem 

(Löthberg et al., 2006). Etableringsperioden är en viktig tid för att aktivt arbeta med 

förutsättningarna för en fortsatt god, långsiktig integrering i samhället. Graden av hur 

delaktig individen känner sig i samhället och hur stark självtillit denne har är även det 

en central faktor (Jonzon et al., 2015).  
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MILSA är ett projekt som arbetar med en forskningsbaserad stödplattform för 

migration och hälsa. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Skåne. Hälsokommunikation har 

befunnits vara en prioriterad insats av flera kommuner i Sverige. Fördelarna med det ses 

inte bara på en individuell nivå, utan har också på sikt en samhällsekonomisk nytta; 

preventiva åtgärder förhindrar att vård inom primär- och akutvård söks utan att egentligt 

behov föreligger, vilket minskar belastningen på vårdsystemet (Al Adhami, 2015). Man 

kan se att etablering i mottagarlandet i stor utsträckning är beroende av 

hälsokommunikatörer, samt i vilken utsträckning den nyanlända har tillgång till och kan 

ta till sig samhällsorientering i olika former både från hälsokommunikatörer men också 

från andra offentliga institutioner. Där kan ett integrerat samarbete mellan olika 

institutioner ske för att skapa högre nivå av hälsolitteracitet bland flyktingar kopplat till 

svenska samhället och svenska förhållanden (Al Adhami, 2015).  

Hälsopromotion genom delaktighet och social inkludering 

Centrala begrepp för hälsopromotion är delaktighet och social inkludering, enligt 

Folkhälsomyndighetens och regeringens elva målområden för folkhälsa, där delaktighet 

är ett av målen (Socialdepartementet, prop. 2002/03:35; prop. 2007/08:110).  Det finns 

flera aspekter i studier om hälsopromotion, social inkludering och delaktighet kopplade 

till flyktingars copingstrategier i sitt mottagarland. Det handlar om möjlighet och 

kunskap för att kunna vara delaktig i samhället ur ett demokratiskt perspektiv, men 

också delaktig i beslut som rör individens egen eller gruppens hälsa, eller 

förutsättningar för hälsa. Känslan av att inte vara inkluderad i ett socialt sammanhang 

och uppleva ett utanförskap är en vanligt förekommande orsak till mental ohälsa hos 

asylsökande, tillsammans med den egna, personliga förmågan att hantera stress 

(Lindencrona et al., 2008). En studie av Langeland et al. (2006) fann att i mottagningen 

och etableringen är förutsättningarna för asylsökande att förändra sin känsla av 

sammanhang i syfte att skapa en ny relation till sitt eget välbefinnande fullt möjligt 

(Langeland et al., 2006). Det handlar om delaktighet i beslut som fattats kring 

förhållanden på boendet, samt om vilja eller ovilja att vara delaktig eller göra gruppen 

boende delaktiga.  

Ramverket för de olika mellanmänskliga möten som sker när asylprocessen har 

inletts ger förutsättningarna för flyktingar, som befinner sig i en utsatt situation på flera 

sätt, att genom olika copingstrategier arbeta för en förstärkt eller förnyad självtillit. Det 

bidrar till att känna inkludering och delaktighet i det nya landet. Personer som i olika 

sammanhang kommer i kontakt med asylsökande flyktingar befinner sig i en dialog och 
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i en kommunikationsprocess med flera utmaningar. Dels finns det kommunikativa 

bruset som i många fall kan vara viktigt för om sändare och mottagare i samtalet förstår 

varandra och kan se ett värde i mötet (Palm & Windahl, 1989). Dels handlar det också 

om den mångkulturella aspekten, två samtalskulturer ska mötas och förstå varandra 

(Ekblad et al., 2012b). Det handlar om hälsolitteracitet, det vill säga på vilket sätt den 

asylsökande upplever sig inte blivit tagen på allvar samt om hur deras okunskap om det 

svenska vårdsystemet blir ett hinder, ett avgörande brus, i kommunikationen som sker i 

hälsomötet (Ekblad et al., 2012b).  

En del asylsökande på anläggningsboenden upplever sig vara diskriminerade, då de 

inte uppfattar sig ha fått hjälp tillräckligt snabbt eller på det sätt de själva föreställt sig. 

Orsaker till det är ofta språkförbistring och okunskap om vårdsystemet. Lång väntan på 

besked om uppehållstillstånd utpekas också som en nyckelorsak till en sämre skattning 

av hälsa (Jonzon et al., 2015; Laban et al., 2007). Aktivt arbete för ett hälsofrämjande 

beteende är även det en grundläggande faktor i dessa möten som äger rum, nyanlända 

flyktingar uppvisar en större ohälsa än inrikes födda personer eller personer som 

kommit till Sverige av andra skäl (Folkhälsomyndigheten, 2014). Ett medel att aktivt 

arbeta med hälsopromotion är därför att ge förutsättningar och utrymme för självtillit 

och delaktighet (Carlerby & Persson, 2017). Det sker bland annat i mellanmänskliga 

möten, i de interpersonella kontakter som uppstår i livet mellan husen – i slutna rum 

såväl som i det offentliga rummet.  

Teoretiskt ramverk med systemisk ansats 

Enligt en fenomenografisk studie av Samarasinghe (2007) är en viktig strategi i 

hälsofrämjande möten stärkandet av de nyanländas egen empowerment. Målet är att få 

dem att fungera i det vardagliga livet i det nya landet och i det nya sammanhanget som 

utgörs av det svenska samhället (Samarasinghe, 2007). Positiva tankar på framtiden 

främjas och det skapas en förväntan på det nya livet.  Samarasinghe utgår i sin metod 

från det kontextuella systemet för fenomenet, att ett familjesystem måste ses som 

interagerande med varje individ i den familjen, precis som med omgivande system i 

samma kontext (Samarasinghe, 2007). Figur 2 visar på utgångspunkten, på vilket sätt 

olika delar formar förutsättningar för coping och hälsopromotion i ett mellanmänskligt 

sammanhang. 
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Självtillit innebär att individen tror på sin egen förmåga, social inkludering avser 

vilken plats individen upplever sig ha i ett större sammanhang och delaktighet är i 

vilken utsträckning individen kan påverka beslut som rör den egna personen eller 

gruppen. För att stärka den fenomenografiska analysmodellen i den här studien har 

analysmetoden (se figur 3) hämtat delar av Social Cognitive Theory (Bandura, 1998) för 

att sätta fenomenet i ett systemiskt ramverk. 

Perspektiv i ett socialt sammanhang 

Studiens teoretiska ramverk ger en utgångspunkt för att ge olika perspektiv i 

analysen en roll i relation till hälsopromotion, samt till de asylsökandes uppfattningar 

om sin egen förmåga att stärka sin självtillit (se figur 2). Bandura (1998) såg inom 

ramarna för sin Social Cognitive Theory att självtillit var en nyckelkomponent för 

grupper och individer i exempelvis hälsofrämjande sammanhang, när det handlade om 

att finna sig tillrätta i en social kontext med normer och värderingar att upptäcka, 

uppleva och förhålla sig till. Det bedömdes som relevant att studera vad som påverkar 

personalens uppfattning och tankebild av det upplevda och det som de asylsökande 

uppfattas ha upplevt. Inom Social Cognitive Theory verkar självtillit som en av flera 

bestämningsfaktorer som påverkar motivation, affekt och beteende (Bandura, 1998). En 

analysmodell (se figur 3) skapades i syfte att visualisera relationerna mellan de aktiva 

delarna – individ, beteende, miljö – som påverkar coping och hälsopromotion. 

Social inkludering 

Delaktighet   

Förstärkande av 

självtillit 

Coping och hälsopromotion. 

Den yttre ringen är den mellanmänskliga 

interaktionen.  

Figur 2 Studiemodell med fokus på hälsopromotion.  
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Figur 3 illustrerar perspektivens relationer till varandra och till fenomenet; hur 

gästernas uppfattning uppfattas och tolkas av mottagarna, som verkar i samma rum som 

gästerna, men inte fullt ut, då mottagarna även verkar i en annan kontext, förutom 

boendet; de har ett uppdrag av kommunen att skapa ett gott mottagande för de 

asylsökande i rummet, och de gör det delvis baserat utifrån de behov och uppfattningar 

som de tolkar in från gästerna men också utifrån direktiv och arbetsbeskrivning från sin 

uppdragsgivare. Inom ramverket regleras rådande normer och handlingar både genom 

vad gruppen och miljön beslutar, men även genom individens egna beslut om vad som 

är norm och därmed socialt accepterat och tillåtet (Bandura, 1998). Analysmodellen låg 

sedan till grund för analysarbetet enligt den fenomenografiska metodikens sju steg.  

Syfte  

Syftet med studien är att med utgångspunkt från hälsopromotion studera personalens 

uppfattning av vad som främjar en god kortsiktig och långsiktig hälsa hos asylsökande 

på boendet, med fokus på självtillit.  

Metod 

Asylsökande kom under 2015 i huvudsak från länderna Syrien, Afghanistan, Irak och 

Somalia. Sverige tog under 2015 emot ca 163 000 asylsökande. I den aktuella regionen 

Figur 3 Analysmodell baserad på Social Cognitive Theory; Individ – beteende – miljö.  

 

 

Gäster Mottagare 

Gästernas 

uppfattning  

Uppfattning av 
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togs under 2015 totalt 2 144 personer emot, som i Migrationsverkets system var 

registrerade som asylsökande (Migrationsverket, 2016). Cirka 300 av dem bodde på 

någon av de två kommunala evakueringsboendena som den här studien fokuserar på. I 

studien ingick två kommunala evakueringsboenden i en mellanstor, svensk kommun. 

Antalet platser på evakueringsboendena var 156 till antalet. Evakueringsboendena var 

aktiva under tidsperioden 19 november 2015– 31 mars 2016. Populationen bestod av de 

cirka 300 asylsökande personer som vid något tillfälle under den tidsperioden bodde 

där. Barnfamiljer utgjorde den största delen av populationen och majoriteten kom från 

Afghanistan och Syrien. Ungefär en tredjedel kom från goda socioekonomiska 

förhållanden i hemlandet med en utbildningsnivå av minst gymnasieexamen. Förutom 

barnfamiljer bestod populationen av ensamkommande män. Boendena var av 

provisorisk art med platser i sovsalar, matsal, samt allmänna utrymmen för 

gemensamma aktiviteter. Tiden gästerna tillbringade på boendet varierade från ett par 

dagar upp till flera veckor. 

Urval och genomförande 

Informanterna bestod av sex stycken kvinnor i olika åldrar, som hade arbetat på 

någon av evakueringsboendena. Mottagarna, personalen, på evakueringsboendena var 

totalt 24 stycken. Bemanningen var schemalagd dygnet runt och arbetet skedde i skift. 

Personal var anställd på någon av boendena. Ingen hade någon tidigare professionell 

erfarenhet av att arbeta på boende för asylsökande. Mottagarnas professionella 

bakgrund var undersköterska, barnsköterska, förskollärare eller modersmålspedagog, 

och de hade alla sedan tidigare en anställning i kommunen när evakueringsboendena 

ställdes i ordning och aktiverades. Uppdraget innebar ansvar för allt praktiskt på 

boendena med logistik i fråga om mat, rutiner och städning. Det informella uppdraget 

innebar att ta på sig rollen av tröstande, lyssnande och brobyggare gentemot den 

omgivande miljön. Samtliga mottagare hade en egen, personlig erfarenhet av att komma 

till Sverige som flykting, och de flesta kom till Sverige på 1990-talet. Deras modersmål 

var serbiska, bosniska, dari, persiska, arabiska och somaliska. Urvalet gjordes genom att 

de som kontaktades för intervjuer valdes ut av enhetschef i den aktuella kommunen. 

Förfrågan från författaren till enhetschef skickades via mail (se bilaga 2), och 

följebrevet visades även för informanterna vid intervjutillfället. Intervjuer bokades 

direkt via telefon. Sex intervjuer genomfördes enskilt med var och en och med olika 

varaktighet. Den kortaste var 37 minuter lång och den längsta var 59 minuter lång och 

de genomfördes på en plats som informanten själv fick bestämma, vilket var 
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arbetsplatsen. Intervjuerna spelades in efter informerat samtycke, och transkriberades in 

verbatim. Informanterna fick sedan sin transkriberade intervju via e-post för att beredas 

möjlighet att validera det som sades under intervjun.  

Förutsättningar för studien 

Studien tog sin utgångspunkt i personalens uppfattning av hur denne i sin roll som 

anställd på boendet och i de mellanmänskliga möten som uppstod observerade 

aktiviteter och beteenden som tolkades utifrån den egna uppfattningen av fenomenet (se 

figur 3). Kärnan i studien och fenomenet som studien fokuserade på, var den 

asylsökandes stärkande av självtillit och copingstrategier som anammades i den aktuella 

kontexten. Målet med fenomenografisk forskning är att visa på vilka olika sätt som 

individer uppfattar fenomen i ett visst sammanhang. Centralt för studien var att 

definiera tolkningar av hur gästerna, de asylsökande, uppfattade sin egen situation, hälsa 

och behov, och hur mottagarna valde att handla och interagera med gästerna utifrån det. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) togs fram med studiemodellen i figur 2 som grund och den 

guiden utgjorde stommen i intervjuernas genomförande. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en semistrukturerad intervjumetod med deduktiv ansats och informanterna fick 

med egna ord beskriva sin uppfattning av gästernas attityder, beteenden, hälsotillstånd, 

interaktion med andra boenden och kommunikation med personalen (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012).  

Det systemiska ramverkets betydelse för uppfattningen av det fenomenet har olika 

viktning beroende på vilket perspektiv som anammas, vilket studien har tagit fasta på 

genom att utgå från delaktighet och social inkludering när aspekten hälsopromotion har 

studerats närmare i relation till självtilliten. Perspektiv som är relevanta för studien har 

definierats till Individen, Gruppen och Rummet och dessa har ställts i relation till 

fenomenets två aktörer; gäster på boendet, det vill säga de asylsökande, och mottagarna, 

vilka är anställd personal på boendet.  

Fenomenografisk analys i en social kontext 

Den fenomenografiska analysmetoden utgår från att det finns en värld, och den enda 

världen kan uppfattas, tolkas och beskrivas på ett oändligt antal sätt (Barnard et al., 

1999). Det handlar om en uppsättning av antaganden om människor, om vetenskap och 

om hur vi kan få kunskap om andra individers tillvägagångssätt för hur man upplever 

världen omkring sig (Sjöström & Dahlgren, 2002). De konceptuella uppfattningarna hos 

målgruppen är i centrum i en fenomenografisk analys, och för att hitta dem krävs att 
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först en identifiering av målgruppens egen uppfattning av interna förhållningssätt ur 

målgruppens eget perspektiv (Sin, 2010). Den här studien fokuserade på den andra 

gradens perspektiv, vilket innebär att fokus ligger på att definiera hur fenomenet 

uppfattas av målgruppen. Första gradens perspektiv handlar om att ta reda på hur 

någonting faktiskt är, och för att nå dit måste den andra gradens perspektiv först 

definieras (Marton, 1981; Sjöström & Dahlgren, 2002). Utgångspunkten var kontexten i 

vilken fenomenet ägde rum och från de olika informanternas berättelser i relation till 

den systemiska ansatsen i fråga om sin egen uppfattning om rummet, om individerna, 

om sig själva och om sina kollegor.  

En fenomenografisk analysmetod bedömdes relevant att använda i den här studien då 

en tolkning av personalens uppfattning av gästernas förmåga och förutsättningar till 

självtillit är i fokus. Då den primära målgruppen själva av logistiska skäl inte kunde nås 

när studien påbörjades blev tolkning och uppfattning centrala faktorer för att nå syftet, 

varpå fenomenografin bedömdes vara en tillförlitlig metod.  

Analysarbetet har genomförts i sju steg med fenomenografisk metod enligt Granskär 

& Höglund-Nielsen (2012) och har satts i en systemisk kontext (se figur 4 och 5) utifrån 

det arbetssätt som har använts av Samarasinghe, Arvidsson, Abrahamsson och Fridlund 

(2012) samt av Samarasinghe (2007). Enligt den fenomenografiska metodiken som den 

beskrivs av Marton (1981) hos Granskär & Höglund-Nielsen (2012) samt hos Sjögren 

& Dahlström (2002), är det första steget i analysarbetet en upprepad genomläsning av 

transkriberade intervjuer för att skapa en bra, välbekant bild av intervjusvaren. Utifrån 

det sker nedbrytningen av datamaterialet i ytterligare sex steg. Efter genomläsning 

markeras utmärkande drag för varje intervju ut i materialet, med syfte att se likheter och 

skillnader i svaren relaterat till uppfattningarna. Utifrån det definieras meningsbärande 

enheter och nyckelord i intervjuerna, och efter det sker en första klassificering och 

gruppering i syfte att strukturera likheter och skillnader mellan uttolkade uppfattningar. 

Efter det sker ett arbete där gränser dras mellan de olika kategorierna från steg fyra, 

vilket resulterar i ett antal innebördskategorier. I steg fem till sex tematiseras 

kategorierna för att gruppera dem ytterligare, och som ett sista, sjunde steg namnges 

olika teman för de olika uppfattningarna om fenomenet som studeras. En kvalitativ 

jämförelse av kategorierna gjordes, vilken består av en beskrivning av likheterna mellan 

kategorierna (Sjöström & Dahlgren, 2002). Den översiktliga datastrukturen och arbetet 

med de transkriberade intervjuerna utgick från studiemodellen (figur 2), och sattes in i 

det kontextuella sammanhanget och från uppfattningen av fenomenet (Barnard et al., 
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1999) som informanterna beskrev. Efter den första klassificeringen av data togs ett antal 

övergripande kategorier fram utifrån informanternas beskrivning av sina egna 

upplevelser i mellanmänskliga möten och från deras beskrivning av gästernas 

uppfattningar, tolkade utifrån sig själva. Ett mellansteg i metodiken lades till vid steg 

fem, innebördskategorier, genom att elementen från analysmodellen (figur 3) togs in 

som aktiva perspektiv i det fortsatta analysarbetet. Innebördskategorierna 

klassificerades in i tre perspektiv utifrån hur det teoretiska ramverkets delar individ, 

miljö och beteende samverkar; från ett individbaserat perspektiv, med känslor och 

drivkrafter i relation till möten och sociala sammanhang i gruppen, sågs även att världen 

utanför och det aktuella rummet spelade en viktig roll för de boendes uppfattning.  

I arbetet med innebördskategorier och vidare bearbetning till innehållskategorier blev 

det tydligt att rummet och miljön var viktiga komponenter för individernas beteende i 

förhållande till uppfattningen av fenomenet. 

Figur 4 visar på sammanhanget i vilket innebördskategorier med de tillhörande 

innehållskategorierna emotionella aspekter, mellanmänskliga möten, ryggsäcken och 

situationsanpassning befinner sig utifrån de tre perspektiven från figur 3. Se även en 

sammanställning i bilaga 3. Analysen med utgångspunkt från översikten i figur 4 

resulterade i ett antal teman som sattes i relation till studiens olika perspektiv – 

individen, gruppen, rummet – eller uppfattningar av fenomenet knutna till dessa teman 

enligt modellens sjunde och sista steg. Jämför även Samarasinghe et al. (2012).  

  

 

 

 

Individen Gruppen Rummet 

Figur 4 Innehållskategorier och vilka innebördskategorier de hör till, samt tillhörande perspektiv i form av  

             individen, gruppen och rummet (se figur 3).  
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Aktuella teman beskriver olika uppfattningar av samma fenomen från de två 

aktörerna gäster och mottagare (tabell 1-3). Med avsikt att kunna ge studiens resultat en 

konkret nytta lades ytterligare ett steg till i metodiken; teman grupperades som ett sista 

och åttonde steg in i tre kärnprocesser. Kärnprocesserna Självbilden, Det nya livet och 

Världen utanför togs fram utifrån de olika teman som definierades med utgångspunkt 

från innehållskategorierna (se figur 4) i ett analysarbete där teman kombinerades med 

perspektivdelen i studiens fenomenografiska analysmodell (se figur 3). Avsikten med 

att arbeta fram ett åttonde steg och använda begreppet kärnprocess var att visualisera 

teman och uppfattningarna som verkande i en process med en början och ett slut, med 

målet att vara förädlande och förbättrande i fråga om självtillit bland asylsökande på 

boendet. En process börjar med att målgruppens behov definieras och tillfredsställs, 

vilket mottagarna gjorde inom ramarna för sitt uppdrag.  

Etiska överväganden 

Som personal på boendena hade och har alla informanter tystnadsplikt enligt SoL 

(Socialtjänstlagen SFS 2001:453 kap 15§). Inför intervjun och även under intervjuns 

gång påminde intervjuaren om att alla svar gavs enligt frivilligt informerat samtycke, 

samt att endast intervjuaren skulle ta del av de inspelade och transkriberade 

intervjuerna. Informanten informerades även om att intervjun kunde avbrytas när som 

helst. Informanterna informerades även under intervjuns gång att svaren 

avpersonifierades i resultatredovisningen av studien (Codex, 2016). Informanterna fick 

även läsa igenom den transkriberade intervjun genom att den skickades via e-post till 

var och en.  

Andra etiska överväganden som är viktiga att ha i beaktande är att informanterna har 

svarat på frågor om sina upplevelser, och subjektiva upplevelser färgas naturligt av egna 

värderingar och uppfattningar om specifika situationer (Sin, 2010). Den 

fenomenografiska metoden har under analysarbetet därför även ur etikaspekten visat 

varit relevant; subjektiva tolkningar och uppfattningar är centrala delar i studien.  

Resultat 

Asylsökandes självtillit stärks utifrån tre kärnprocesser, som verkar aktivt inom olika 

teman, som i sin tur påverkas av tre parallella perspektiv (se figur 5). Kärnprocesserna 

är Självbilden, Det nya livet och Världen utanför. Med utgångspunkt från de tre 

definierade kärnprocesserna togs sedan en handlingsplan fram. Den riktar sig till 
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personal på evakueringsboenden i syfte att skapa goda förutsättningar för de boende att 

stärka sin självtillit.  

Tre kärnprocesser 

Förmåga till självtillit stärks hos målgruppen med hjälp av handlingar, beteenden och 

attityder från två aktörer, mottagarnas och gästerna själva. På en gemensam arena, 

rummet – i det här fallet boendet – möts de båda aktörerna i mellanmänskliga möten. 

Dessa mellanmänskliga möten är av olika karaktär och formas enligt förutsättningar 

som ges i tre definierade kärnprocesser. Processerna driver framåt i riktning mot målet, 

som handlar om att stärka individens och gruppens självtillit. Processerna verkar i sin 

tur i tre perspektiv, inifrån och ut i rummet, gruppen och individen (se figur 5). 

Kärnprocess: Självbilden. 

Perspektiv: Individen. 

Kärnprocess: Det nya livet. 

Perspektiv: Gruppen. 

Kärnprocess: Världen utanför. 

Perspektiv: Rummet. 

Gästernas egen uppfattning av hur de aktivt kan arbeta med att stärka sin självtillit i sitt  

nya och eventuellt endast tillfälliga hemland. 

Mottagarnas uppfattning av gästernas uppfattning av hur de aktivt kan arbeta med att  

stärka sin självtillit i sitt nya och eventuellt endast tillfälliga hemland. 

Tillgången till  

primärvård. 

 

Normen att  

passa tider. 

 

Delta i aktiviteter. 

Coping. 

 

Lära svenska. 

 

Samtala och  

öppna sig. 

 

Förståelse och 

acceptans av 

kulturella skillnader. 

Egna aktiviteter. 

 

Planera för  

livet efter. 

 

Väntan. 

 

Känsla av 

misströstan. 

Tillmötesgå behov och 

efterfrågan (mat, dans). 

 

Motverka genus- 

relaterade beteenden. 

Dela med sig av egna 

erfarenheter som flykting = 

tröst och hopp. 

 

Öva och uppmuntra 

svenskastudier. 

 

 

Skjutsa till aktiviteter. 

 

Bro vid kontakt med 

primärvård. 

 

Rutiner för besök, ”skydd”. 

SYSTEM-

TOLKNING 

DELAKTIGHET 

SOCIAL 

INKLUDERING 

Fig 5 Fenomenografisk modell över hur asylsökande skapar självtillit i en ny kontext, utifrån tre kärnprocesser       

         och tre perspektiv. 
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Modellen i figur 5 visar på förhållandena mellan de olika strategierna, som är 

formulerade i teman inom varje kärnprocess, samt olika perspektiv för att angripa 

fenomenet självtillit i en ny kontext. Kärnprocesserna visar på en stegvisa och parallellt 

verkande arbetsgångar för stärkande av självtillit; från individens egen, inre drivkraft 

(eller avsaknad av desamma) och arbete till hur denne påverkar och påverkas av 

gruppen för att sedan ta steget ut i samhället genom att först ta sig an utmaningen att 

lära sig svenska språket, och sedan i kontakt och interaktion med myndigheter. 

Självbilden: Individens förutsättningar att omdefiniera sin identitet 

Kärnprocessen Självbilden hanterar känslor som väntan och frustration men också 

hopp. Dörren till den utomstående världen är stängd, den dynamik som råder mellan 

aktörer och individer inom gruppen och mellan grupperna sker inne i rummet med liten 

påverkan från det som finns utanför rummet. Individen är i den här kärnprocessen det 

aktiva perspektivet och fokus ligger på direkt och personlig interaktion mellan 

aktörerna. Behov och önskemål från gästerna tillmötesgås från mottagarnas håll, och 

delaktighet och social inkludering är viktiga nycklar. Gästernas egna önskemål om 

specifika aktiviteter infrias helt eller delvis av mottagarna i syfte att skapa trivsel och en 

god stämning inom gruppen. Innanför dörren möter mottagare gästernas känslor, dennes 

egen kultur och mottagarna får dela ett kulturellt och socialt sammanhang som för några 

är någonting nytt. De mellanmänskliga mötena uppfattas som berikande. Det är också 

inom den här kärnprocessen som mottagare får möta och förhålla sig till genusrelaterade 

beteenden, beteenden som uppfattades som någonting negativt som måste motverkas. 

Berättelserna handlade bland annat om män som inte tog hand om barnen och kvinnor 

som inte vågade dela sina känslor och upplevelser av situationen med sina män, utan 

istället anförtrodde sig till mottagarna. Ett viktigt verktyg i det här sammanhanget är 

lyssnandet, tröstandet och ingivandet av hopp.  

”Jag känner jag förstår deras tänk och jag tänker samma som dom när 

jag bor i Sverige. Vi försöker förstå deras tänk och om vi ser nån som är 

arg vi måste vara mjuk (skratt). Jag vet hur dom känner, jag vet hur jag 

känner mig i Sverige.” 

Att inge hopp och lyssna, och till viss del agera uppfostrande, upplevdes av 

mottagarna som självklara och nödvändiga handlingar. Hålla uppe hoppet men 

samtidigt inte ljuga i stunder av frustration och misströstan var en ledstjärna och 

stundtals svår balansgång. I processen lade också mottagarna stort fokus på uppdraget 

att skydda gästerna. De agerade polis och dörrvakt när besökare från civilsamhälle och 
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privatpersoner knackade på dörren och ville komma och hälsa på, ge mat eller ge 

kläder. Regler för externa besök förvaltas omsorgsfullt, och boendet som privat bostad 

värnas om i syfte att ge en fristad för trygghet, privatliv och utrymme för gästernas 

personliga integritet. Drivkraften att själv ansvara för sin etablering och integration 

påverkades av normer inom gruppen, av socioekonomisk bakgrund i hemlandet samt av 

vilka traumatiska upplevelser som fanns med från resan som flykting till Sverige. 

”Men vad som har varit bra är att vi var från olika länder, som vi har 

upplevt själva, och då har vi plockat de här bitarna för att hjälpa dem.” 

Processidé: Det stärker individens självbild när denne aktiverar sig utifrån vad 

personen själv finner vara av intresse och bygger upp ett eget engagemang inom 

gruppen. Väntan i kombination med en försiktig planering av framtiden hanteras med 

stöd från mottagarna, varpå självtilliten stärks när den egna identiteten omdefinieras. 

 

Tabell 1 Teman och förhållningssätt till respektive tema per aktör inom Kärnprocess Självbilden. 

  

TEMAN Gästerna  Mottagarna 

Gruppen spelar roll för inbördes 

kraftsamling och stärkande av en 

gemensam självtillit.  

Genom att bortse från egna 

kulturella begränsningar i fråga om 

kulturell bakgrund och kön kan nya 

idéer födas och förverkligas.  

 

Egna initiativ från gästerna 

uppmuntras och tas tillvara för att 

sedan förverkligas.  

Gästernas egna idéer ger nya 

förutsättningar för dialog och 

samtal, och därmed också för 

hälsofrämjande aktiviteter.  

Förtroendet för det omgivande 

samhället stärks när egna 

initiativ uppmuntras och kan 

förverkligas.  

Med hjälp av personal (mottagare) 

och med andra aktörer för att 

genomföra initiativ uppfattas den 

nya miljön som välkomnande.  

Bryggan att skapa gott förtroende 

för och kontakter med det 

omgivande samhället (t ex 

vårdinrättningar) blir mindre 

svåröverstiglig när egna initiativ och 

sysselsättning kan förverkligas.  

Lyssnande samtal och 

dynamiken i mellanmänskliga 

möten ger möjlighet till ny insikt 

och kunskap.  

Att få någon som lyssnade och 

bekräftade oron inför det nya livet 

och sorgen efter det gamla 

uppfattades som värdefullt av de 

boende och var ett andningshål i 

den nya vardagen.  

Flera av informanterna tyckte att 

dessa samtal gav en egen personlig 

utveckling, men uppfattade också 

en frustration då de inte alltid kunde 

ge önskade svar. 
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Det nya livet: Språket är en central nyckel 

Kärnprocessen Det nya livet hanterar förväntningar, förberedelser, en egen rustan 

inför ett nytt kapitel i livet, med stöttning av mottagarna som i sin tur förbereder för det 

nya livet genom att dela med sig av egna erfarenheter. Dörren pekas ut och olika 

nycklar prövas för att öppna den. Nycklarna består bland annat i olika kulturella 

diskurser och hur gästerna introduceras att förhålla sig till dem av mottagarna. Att lära 

sig svenska och hur stark motivationen är att göra det är i den här kärnprocessen av 

central betydelse. Med språket fås en universalnyckel till det nya livet, mottagarna 

uppmuntrar studier i svenska, uppmuntrar framgångar och lyssnar. I samtalen om 

språket möts gästerna och mottagarna i en gemensam förståelse för utmaningen att 

komma till ett nytt land, en ny kultur och ett främmande språk. Med egna erfarenheter 

med sig in i mötet och samtalet om språket kan mottagarna glädjas över kunskapen av 

de första orden på svenska tillsammans med gästerna på ett igenkännande sätt.  

”Eller börja och lära sig det är bara ord som är omkring om man lär 

sig bara 10 ord per dag det funkar faktiskt.” 

Aktiva teman inom kärnprocessen Det nya livet är coping, lära svenska, samtala och 

öppna sig, förståelse och acceptans av kulturella skillnader. Mottagarnas egna, 

personliga erfarenheter av att själv ha befunnit sig i samma situation som gästerna 

uppfattades vara ett värdefullt verktyg, parallellt med det formella ramverket och 

förhållningssättet från mottagarnas håll. Det uppfattades av informanterna ge tröst och 

hopp till främst de gäster som förberedde sig på att stanna, och i Sverige skapa sig ett 

nytt liv, vilket var värdefullt för gästernas coping. Det mellanmänskliga mötet var av 

stort värde.  

Det handlade också om den auktoritet som mottagarna upptäckte att de ålades av 

gästerna, och hur mottagarna valde att förhålla sig till det. Det var viktigt vilka ord de 

använde, vem som tilltalades och på vilket sätt i fråga om tonfall men också i 

kroppsspråk och mimik.  

”Det var intressant för han sa till mig Du är arbetsledare och säger 

ingenting då hamnar vi här. Men om du säger nåt din röst går vidare. 

Och då går vi också med din röst.” 

Egna behov och önskemål hos gästerna visade sig stundtals gå stick i stäv med vad 

rådande regelverk i det svenska samhället gav utrymme för. Då man som asylsökande 

inte är mantalskriven i en kommun och då de boende under rådande former endast var 

på tillfälligt besök i kommunen fanns inte utrymme i kommunala skolor för barnen eller 
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rätt till SFI, svenska för invandrare, för de vuxna. Det uppfattades av mottagarna vara 

en källa till frustration och besvikelse hos gästerna, och det bemöttes med lyssnande och 

tröstande. 

Processidé: En kontinuerlig och stringent hälsopromotion i form av råd för egenvård 

och kontaktfilter med primärvården ger gruppen goda förutsättningar till coping samt 

en egen vilja att anpassa sig, vilket stärker tilliten på att själva ha en inverkan på sin 

egen situation samt motiveringen att acceptera den nya situation man som individ i en 

grupp befinner sig i. 

 

Tabell 2 Teman och förhållningssätt till respektive tema per aktör inom Kärnprocess Det nya livet. 

 

TEMAN Gästerna  Mottagarna  

Acceptans av situationen. Följa rutiner och regler på boendet.  

Acceptera personalen som en 

auktoritet.  

Lyssnande, samtal, uppmuntran. 

Acceptans att man som personal 

inte kan tillmötesgå alla behov. En 

form av maktlöshet.  

Självtilliten i ett nytt 

sammanhang. 

Utrymme att agera utifrån ett nytt 

ramverk med kvinnor som 

uppfattades utnyttja en frihet som 

inte fanns i hemlandet.  

Beslut som fattades utifrån nya 

perspektiv, beslut som uppfattades 

ha fattats annorlunda i hemlandet. 

Ibland fick rutiner och regler stå åt 

sidan och ad hoc-lösningar 

anammas, för att kunna prioritera 

gästernas behov av egenupplevt 

välbefinnande.  

Förväntningar på det nya livet. Praktiska förberedelser genom att 

lära svenska.  

Mental förberedelse genom att göra 

upp planer för yrkesutövning, laga 

mat i eget kök.  

Praktisk hjälp att lära svenska. 

Uppmuntran under samtal, 

förberedelse genom 

samhällskunskap. 

 

Världen utanför: Möten i främmande miljöer 

Den tredje kärnprocessen hanterar Världen utanför, och inom den här kärnprocessen 

tar individen och gruppen ett steg utanför rummet, lyfter blicken och gör ansats att 

assimilera sig i den nya kontexten och i det nya systemet. Självtilliten stärks genom 

introduktion till det utomstående samhället, det som finns utanför dörren till boendet. 

Gästernas uppfattning om sin egen empowerment är inledningsvis låg. Mottagarna tar 

på sig en outtalad uppgift inom ramarna för det professionella uppdraget och hjälper till 

att stärka gruppens kontroll inför och under vårdmöten samt i interaktion med andra 
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myndigheter. Mottagarna spelar en roll som brobyggare samt översättare och tolkare av 

systemet. För gästerna finns inte utrymme för tolkningar, kunskapen är hårdvara och 

inte förhandlingsbar; gruppen har inga valmöjligheter utan måste anpassa sig till 

situationen. Självtilliten påverkas med den misstron som uppstår då vård inte kan 

uppsökas när ett direkt upplevt behov uppstod, man är begränsad i rörelse utanför 

boendet och Migrationsverkets processer för att hantera asylansökan upplevs som sluten 

och information från dem upplevs som otillräcklig, obefintlig eller otillfredsställande. 

Mottagarna uppfattar sin roll som undervisande både i fråga om hur det svenska 

systemet är uppbyggt och fungerar, men också i vilka normer och värderingar som råder 

i den svenska, sociala kontexten och interaktionen med offentliga aktörer och andra 

privatpersoner i det svenska samhället.  

”I Sverige passar man tiden. Klockan 10 är klockan 10 och inte 

klockan 12.” 

Frågan om klockslag, om vikten av att passa tid är i centrum. I Sverige är en nyckel 

till samhället att passa tiden för exempelvis ett läkarbesök.  

Boendekontexten visade sig också vara en viktig faktor i den här kärnprocessen. Det 

ena boendet var placerat mitt i centrum med gångavstånd till butiker och aktiviteter. Det 

andra boendet var placerat ute på landsbygden med två kilometer till närmaste 

busshållplats. Gäster på det boendet hade svårare att skapa en bild av världen utanför 

och gick i högre utsträckning in i inaktivitet, väntan och frustration som visade sig i 

frekvent återkommande uttryckta behov av att uppsöka vård.  

”Till och med vi fick en läkare där ute., och till och med hon ville vi 

skulle förklara för flyktingarna därute, det finns inte det finns inga tider 

hos läkare om man.. jag vet inte om du vet men jag vet i alla fall när man 

kommer när man är förkyld då ringer man till läkare då bokar man en tid 

direkt, Men här i Sverige man gör inte det, man använder sin egen vård 

direkt och går det inte över så ringer man läkare.” 

Gästerna på evakueringsboendena befann sig i en relativt sluten social kontext, med 

få kontaktytor med omgivande samhälle och samhällsfunktioner – mycket av dessa 

kontakter kanaliserades genom mottagarna. Mottagarna gavs av gästerna rollen både 

som auktoritet, vårdare och samhällsinformatör. Hälsopromotion underbyggdes på 

boendet genom praktiska insatser då mottagarna gav råd om egenvård, informerade om 

vårdsystemet och ringde och skjutsade till vårdcentral, vilket var en viktig del inom 

kärnprocessen Världen utanför. 
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Processidé: Erfarenhetsutbyten tillsammans med vardagliga samtal och 

samhällsinformation om det svenska samhället ger goda förutsättningar för gruppens 

fortsatta kontakter med svenska myndigheter. Rummets perspektiv spelar en central 

roll, det handlar om den samhälleliga och miljömässiga kontext som gruppen befinner 

sig i, både mottagare och gäster. 

Tabell 3 Teman och förhållningssätt till respektive tema per aktör inom Kärnprocess Världen utanför. 

 

TEMAN Gästerna  Mottagarna 

Gruppdynamiken är central för 

de boendes egen självtillit och 

förmåga till aktivitet. 

Individen uppfattar sig själv som 

en isolerad ö i gruppen och har 

inte alltid förmåga eller vilja att 

interagera med övriga boende.  

Bortse från kulturella skillnader 

och etnisk bakgrund är en nyckel 

i samtalet för att skapa en god 

och jämlik boendemiljö.  

Egenvård innan läkarbesök.  Att få träffa läkare uppfattas som 

en självklarhet vid all ohälsa. När 

man får träffa läkare får man en 

identitet och en bekräftelse på att 

man finns.  

Viktig kunskap att ta till sig som 

ny i Sverige är att man väntar i 

tre dagar innan vården 

kontaktas.  

Passa tider för att passa in. Gästerna uppfattade inte från 

början hur viktigt det är att passa 

tider till olika myndigheter, men 

de som hade intentionen att 

snabbt passa in lärde sig det 

snabbt.  

En viktig information var hur stor 

vikt man i det svenska samhället 

lägger vid att passa tider. Att 

passa tider är att passa in.  

 

Identifierade uppfattningar och handlingsplan 

Utifrån teman och hur de olika perspektiven påverkas av uppfattningar kring 

fenomenet, finns i tabell 4 en konkret handlingsplan för boendet. Tabell 4 visar en 

sammanställning av identifierade uppfattningar hos gästerna, som på olika sätt påverkar 

förmågan till självtillit hos gruppen. 

I centrum för aktiviteterna och de strategier som mottagarna anammar i sitt uppdrag 

står mellanmänskliga möten. Dessa mellanmänskliga möten mellan gäster och 

mottagare sker i kärnprocesserna på olika villkor; från att ha ett mer känslomässigt 

stöttande uppdrag där delaktighet i beslut och den sociala inkluderingen i rummet till att 

ge ett mer sakligt och pragmatiskt stöd av praktisk karaktär i kontakter med samhället 

och tolkare av det svenska systemet. I mötet mellan mottagare och asylsökande 

bemöttes olika behov som kretsade kring aktiviteter, vård och boende främst genom 

lyssnande och genom att mottagare uppmuntrade till och stödde olika aktiviteter, 
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samtidigt som man förmedlade kunskap om och information om det svenska systemet 

och normer i samhället. 

Tabell 4 Handlingsplan. 

 

Identifierade 

uppfattningar 

Strategi hos mottagare  Strategi hos gäster Mål  

Väntan, oro och 

osäkerhet ger 

frustration och 

nedstämdhet och 

sänker förmågan till 

självtillit. 

Skapa bred delaktighet 

i boendets 

infrastruktur.  

Incitament att skapa 

gemensamma aktiviteter.  

En inkluderande miljö 

för att främja en god 

hälsa och självtillit. 

Ökat inflytande på 

beslut som rör 

asylsökningshantering 

stärker gruppens 

förmåga till självtillit. 

Lyssna, bekräfta och 

dela med sig av egna 

erfarenheter. 

Skapandet av egna 

mötesplatser i form av 

enskilda samtalsstunder, 

dansaktiviteter med 

endast kvinnor och 

matlagningsaktiviteter. 

Egen rådighet över 

den egna tillvaron på 

boendet.  

Förståelse och en 

acceptans av ett nytt 

samhälls- och 

normsystem bidrar till 

att stärka självtilliten.  

Förmedla egen 

kunskap om det 

svenska 

normsystemet. 

Be mottagarna om hjälp i 

kontakt med 

myndigheter.  

Gruppen får motivation 

och kunskap att skapa 

sig en plats i det 

svenska samhället.  

Genom att finna en 

plats i den nya tillvaron, 

mentalt och konkret, 

ges förutsättningar för 

stärkt självtillit.  

Mellanmänskliga 

möten och skydd av 

integriteten på 

boendet. 

Lära sig svenska, skaffa 

kunskap om 

utbildningsvägar och 

karriärvägar och på så 

sätt mentalt förbereda sig 

för livet efter och världen 

utanför.  

Acceptera goda 

exempel och tro att 

etableringen kommer 

att gå bra.  

Förmåga till självtillit i 

relation till det nya livet 

beror i stor utsträckning 

på socioekonomisk 

bakgrund i hemlandet.  

Mellanmänskliga 

möten, 

kunskapsöverföring.  

Kunskapsinhämtning, 

lära svenska, lära 

systemet. Eller gå in i 

regression och planera 

för återfärd till hemlandet.  

Höjd kunskapsnivå 

och social kompetens 

för anpassning till det 

svenska 

samhällssystemet.  

 

Med hjälp av sina egna erfarenheter kunde personalen ta sitt engagemang till en 

annan nivå och dela med sig till de boende, vilket bidrog till att underbygga de boendes 

egna förutsättningar att stärka sin självtillit. Personalens eget engagemang i den 

egenupplevda erfarenheten var i sammanhanget en viktig resurs. Personalgruppen 



 

23 

 

arbetade med att upprätthålla en form av kontinuitet och lärande med hjälp av goda 

rutiner för överlämning mellan arbetslagen.  

Samtidigt var den egna upplevelsen av maktlöshet framför regelverk och system 

stundtals betungande och svår att hantera, då det i relation till vad gästerna hade behov 

av inte alltid gick att förena.  

”Ja det var lite frustration att mamman var bekymrad att de varit där 

i 4 månader och barnen har inte börjat i skolan och vi har inte börjat 

och läsa svenska. Dom hade några lektioner under vecka. Och barnen 

också fick lite men dom ville till riktiga skolan.” 

Civilsamhället bjöd under tiden som evakueringsboendena var aktiva på olika sätt in 

sig i tillvaron på boendet genom att arrangera olika aktiviteter. Verktyg för sociala 

sammanhang och social inkludering vid det aktuella fenomenet med kommunala 

evakueringsboenden var exempelvis språkcaféer som olika civilsamhällesorganisationer 

arrangerade, samt andra interaktiva aktiviteter som spontana besök av bland annat 

grannar till boendena. Likaså arrangerades utomhusaktiviteter där ideella föreningar 

bjöd in barnen på boendena, och personalen initierade lek i snön och skridskoåkning på 

offentliga platser. Däremot fanns litet utrymme för civilsamhället att agera mer aktivt i 

fråga om initiativ från privatpersoner. Besök och försök att bjuda in sig på boendet från 

privatpersoner i samhället uppfattades som ett hot. Formellt sett var således gästernas 

möjlighet till delaktighet begränsad, delaktighet och medbestämmande skedde enbart 

inom boendets väggar.  

Diskussion 

Centrala faktorer för att främja en god hälsa och stärkt självtillit var att de boende 

uppfattade sig som delaktiga, inkluderade och lyssnade på. Mellanmänskliga möten 

spelade en viktig roll, där kunde personal och boende mötas i fruktsamma samtal som 

byggde på lyssnande, uppmuntrande och samförstånd. Informanterna hade under 

intervjuerna alla en stark vilja och engagemang att vilja förmedla sin egen uppfattning 

om gästernas vistelse på boendena, och det resulterade i långa berättelser om gästerna 

och om gruppen vilket gav en värdefull inblick från ett utifrånperspektiv.  
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Resultatdiskussion 

Självbilden 

I övergången från det gamla livet till det nya formas hos asylsökande en ny identitet, 

och den processen påverkar individens självuppfattning, självkänsla och självtillit 

(Samarasinghe et al., 2010). I den här processen uppfattade mottagarna att drivkraft hos 

gästerna att stärka sin självtillit bland annat påverkades av tidigare utbildning och 

socioekonomisk situation i hemlandet och även av vilka upplevelser som bars med från 

resan till Sverige. Forskning visar dock på att det inte finns ett tydligt samband mellan 

traumatiska upplevelser och förmåga eller drivkraft att stärka sin självtillit under dessa 

förhållanden (Ferren, 1999). Väntan på besked om asyl hade en negativ inverkan på 

populationens förmåga till stärkande av självtillit, vilket var mottagarnas tolkning av 

vad som uppfattades som nedstämdhet hos gästerna som en följd av väntan på boendet. 

Det kan även ses bland annat hos Jonzon et al. (2015), där det som upplevs av 

asylsökande vara dålig kommunikation från myndigheter ger målgruppen en känsla av 

att vara bortglömda, försummade och negligerade (Jonzon et al, 2015). Förändring för 

individen är dock lättare att acceptera om förändringen i fråga berör flera i samma 

population på samma sätt. Det kan handla om små förändringar, knappt märkbara, som 

på sikt åstadkommer en effektiv assimilering i den nya miljön (Lindencrona, 2008). Det 

pekar på vikten av det sociala sammanhanget och informella system inom gruppen.  

”Det beror på att dom visste inte hur länge dom bor här. [….] Men 

ändå jag förklarade det är bättre att man sysselsätta sig istället och sitter 

och tänker bara i rummet. ” 

Studien visar på vikten av individens egna, personliga erfarenheter från sin egen 

uppväxt i sin ursprungliga miljö i sitt hemland när det handlar om förmåga till självtillit; 

hur autonom och hur delaktig individen har tillåtits vara under sin uppfostran, samt 

vilken utbildningsnivå denne har. Asylsökande med låg utbildning har en statistiskt sett 

ökad risk att ha en otillräcklig förmåga att ta till sig och förstå det nya sammanhanget 

och hur det är relaterat till en god hälsa (Wångdahl et al., 2014), samtidigt som 

asylsökande med högre utbildning och mer inkluderande uppfostran under barndomen 

har kortare väg att skapa känsla av sammanhang (Lindencrona, 2008). Den andel av 

populationen med hög utbildning hade större motivation att planera för livet efter 

asylboendet vilket även är en slutsats som dras inom MILSA-studien. Där man gör 

gällande att högre benägenhet att acceptera det nya livet fanns i populationen hos de 

som hade haft både arbete och hög utbildning i hemlandet (Zdravkovic et al., 2016). 
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Med utgångspunkt från gästernas bakgrund i hemlandet skulle det ha varit intressant att 

i den även göra en uppföljning av var individerna har hamnat ett, två, fem år senare, om 

deras bakgrund i hemlandet faktiskt spelade en roll i etableringsprocessen i Sverige, 

samt om det i gruppen fanns några som åkte tillbaka. En svaghet är att de asylsökandes 

bakgrund inte finns med i datamaterialet, den informationen fanns vid stunden för 

insamling inte att tillgå.  

Egna, personliga upplevelser hos mottagarna i kombination med ett professionellt 

förhållningssätt gav mottagarna en god grund för att möta gästerna på boendet och 

fullgöra uppdraget att tillse de asylsökandes primära behov i den här specifika 

kontexten. Hjälp med praktiska frågor visar exempelvis forskning från Eriksson-Sjöö et 

al. (2012) vara mest uppskattat och nödvändigt (Eriksson-Sjöö et al., 2012). Det lyftes 

av flera informanter vara en nyckel till den egna förståelsen för gästernas uppfattning 

och upplevelse av den aktuella situationen, både för att bygga förtroende för personalen 

som grupp men också för att skapa trivsel på boendet, inom boendets väggar och inom 

gruppen, samt inte minst för att skapa goda förutsättningar för ett förtroende för det 

svenska samhället och systemet. Sulaiman-Hill & Thompson, bland andra, pekar på att 

en positiv upplevelse av den första etableringstiden påverkar den fortsatta etableringen 

och integrationsmotivationen på ett positivt sätt (Sulaiman-Hill & Thompson, 2011). En 

viktig fråga är dock hur länge den strategin skulle ha fungerat. Evakueringsboendena 

var aktiva under knappt ett halvår, hade personalen kunnat bibehålla sin strategi under 

en längre tid? Den självuppfyllande aspekten på uppdraget kan enligt forskning bidra 

till den egna personliga utvecklingen och ge en egen tillfredsställelse i att bidra till 

någonting gott för en medmänniska (Bjerneld et al., 2006), vilket är någonting som även 

den här studien påvisar. Mottagarnas kulturella kompetens visade sig spela en viktig roll 

i det hälsofrämjande uppdraget, någonting som även Samarasinghe et al (2010) belyser i 

sin studie om primärvårdgivares kontakt med asylsökande (Samarasinghe et l., 2010). 

Goda val, sunda levnadsvanor och kontroll över den egna hälsan bygger på individens 

och gruppens egen förmåga att kunna ta till sig hälsofrämjande information och välja att 

agera utifrån den kunskapen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014).  

Det nya livet 

Miljö och omgivande samhälle i form av civilsamhället spelade en central roll i 

studien i fråga om delaktighet och inkludering för gästerna. Forskning visar på att 

möjlighet till medbestämmande och delaktighet i form av att engagera den asylsökande 

i egna beslut som rör etablering och den egna hälsopromotionen av värde för den 
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framtida, fortsatta etableringsprocessen och ett fortsatt stärkande av självtilliten 

(Lindencrona, 2008). En utmaning i mottagningen av asylsökande idag är att rådande 

policies och regelverk inte ger utrymme för att fullt ut kunna ta fasta på individens 

behov när det handlar om en lyckad integrering eller goda förutsättningar för etablering. 

Dessutom är civilsamhällets roll fortfarande inte sanktionerad (SOU 2016:13). Fokus 

idag för rådande regler och policies ligger istället på vilket sätt individen ska anpassa 

sig och förändras för att passa in i det aktuella och etablerade, rådande systemet 

(Guilherme Fernandes, 2015). De asylsökande hade bland annat inte möjlighet att lära 

sig svenska via kommunen, då de inte hade rätt till SFI, Svenska för invandrare 

(Skollagen SFS 2010:800 kap 31§).  

Personalen hade serbiska, somaliska, dari, persiska och arabiska som modersmål, 

vilket upplevdes underlätta kommunikationen med gästerna. Nyanlända som har svårt 

att kommunicera på grund av språkbarriären uppfattar ofta information felaktigt eller 

uppfattar att man får otillräcklig information kring hälsan, då främst i samband med 

hälsoundersökningen för asylsökande (Wångdahl et al., 2015). För att främja en god 

hälsa bland nyanlända är det viktigt att tidigt fokusera på preventiva åtgärder med 

socioekonomisk relevans (Zdravkovic et al., 2016) vilket i den aktuella kontexten också 

reflekterades över av informanterna: det var viktigt för flera asylsökande att hitta sin 

plats i samhället i fråga om att lära sig svenska och få barnen i skola. Det handlade om 

att förtroendet för mottagarna i sig gav en trygghet och bidrog till ett stärkande av den 

egna självtilliten. En förförståelse för och kunskap om olika kulturella bakgrund och om 

vilken effekt tidigare traumatiska upplevelser som ligger till grund för ett särskilt 

beteende eller förhållningssätt hos individen ger båda parter nya och goda 

förutsättningar att kunna mötas i ett fruktbart, mellanmänskligt möte för både mottagare 

och gäst (Asgary, 2015; Samarasinghe et al., 2010). Forskning visar på att misstro ofta 

handlar om kulturella skillnader och interkulturell inkompetens, men att det även kan 

handla om den egenupplevda diskrimineringen som uppfattas vara ett hinder att känna 

sig delaktig i beslut som rör den egna hälsan (Renzaho & Polonsky, 2013). Syftet med 

att utbilda personal i interkulturell kommunikation och ge kunskap om andra kulturer är 

att kvalitetssäkra hälsomötet och stärka hälsopromotionen och ge goda förutsättningar 

för hälsolitteracitet (Krajic et al., 2005).  

Världen utanför 

Missuppfattningar och okunskap om vad det svenska samhället egentligen skulle 

eller kunde bistå de asylsökande med i deras integration på kort och lång sikt gav 
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upphov till en viss misstro mot det svenska systemet. Det resultatet går även i linje med 

MILSAs undersökning, där populationen uppvisar lågt förtroende för sjukvård. 

Intressant att se är att i MILSA-studien är förtroendet högre för polis, arbetsförmedling 

och kommun (Zdravkovic et al., 2016), vilket inte var lika tydligt i den här studien. En 

anledning till det kan vara att populationen i den aktuella studien ännu inte har 

tillbringat så lång tid i Sverige jämfört med populationen i studien MILSA, eller att 

populationerna befinner sig i olika faser i asylsökningsprocessen. En grupp, tillsammans 

med de normer och värderingar som uppstår inom en grupp, som på något sätt själva 

kan uppleva sig vara isolerade eller utelämnade till sig själva inom en sluten kontext 

skapar ett eget system för värderingar som råder (van Alphen et al., 2011). Gästerna på 

evakueringsboendena befann sig i en relativt sluten social kontext och kontakter med 

omgivande samhälle kanaliserades genom mottagarna. Det är med en tidig introduktion 

och förståelse för det nya systemet som självtilliten kan ha en möjlighet att manifesteras 

och aktivt bearbetas i syfte att stärka den (Sulaiman-Hill & Thompson, 2011). I den här 

frågan ställs gästernas förtroende för mottagarna mot förtroende för systemet de 

befinner sig i och ska relatera till.  

Handlingsplan 

Med hjälp av en handlingsplan kan det underlätta för personal på asylboenden, 

särskilt på akuta evakueringsboenden, att planera aktiviteter och förhållningssätt inom 

personalgruppen, men även specifikt gentemot gästerna på boendet. Utgångspunkten är 

att med en upplevelse av delaktighet, inflytande och att bli lyssnad på i frågor som rör 

individen som person eller individens grupp skapar det andra förutsättningar för en 

känsla av självtillit (Jonzon et al., 2015). En grupps och en individs främsta källor till att 

nå självtillit är att hantera sina erfarenheter som kommer från sociala sammanhang, 

särskilt sådana som uppfattas likna individens egen upplevelse, sociala samhörighet och 

individens egen mentala förmåga till handling (Sulaiman-Hill & Thompson, 2011). Den 

främsta orsaken till mental ohälsa i form av stress beror på en känsla av utanförskap och 

avsaknad av kontroll (Lindencrona et al., 2008), vilket gör det än viktigare att aktivt 

arbeta för att skapa förutsättningar för delaktighet. Trots avsaknad av formell utbildning 

i interkulturell kompetens, fann mottagarna ändå en egen strategi för de 

mellanmänskliga mötena. Professionellas kommunikation med individer som befinner 

sig i en sådan utsatt situation som var fallet här har av tidigare forskning slagit fast att 

den bör kännetecknas av att vara effektiv, tillgänglig i fråga om enkelt språk och tolk, 

samt präglas av en hälsofrämjande ansats (Carroll et al., 2007). Centralt är att 
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personalen har utrymme i sitt uppdrag att sätta sig enskilt eller i grupp tillsammans med 

gästerna och lyssna för att på så vis främja goda förutsättningar för mellanmänskliga 

möten (Ekblad et al., 2012a; Lindencrona & Ekblad, 2006; Samarasinghe, 2007). 

Lyssna, fråga och värna om samtalet är en viktig nyckel till ett gott mottagande för att 

främja förutsättningar för självtillit hos asylsökande. (Samarasinghe, 2007; Zvdravkovic 

et al., 2016).  

Metoddiskussion 

Fenomenet som studeras utgår från målgruppen asylsökandes uppfattning om 

fenomenet, och intervjuerna har genomförts med personalen på boendet, utifrån deras 

uppfattning och egen tolkning av de asylsökandes uppfattning – det rör sig om en 

subjektiv tolkning av fenomenet, vilket gör att giltigheten i resultatet bör granskas 

kritiskt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Fenomenografi är mer än en metod för att 

samla in data och analysera den för att komma fram till ett allmängiltigt resultat, och 

den har till sin natur en inbyggd problematik i fråga om validitet (Sin, 2010). 

Kvalitetsaspekten inom fenomenografi kommer in redan från början när studien 

planeras och utformas, samt under arbetets gång i varje steg av forskningsprocessen 

(Sin, 2010). Den svagheten motverkas i analysmetoden, där de definierade 

kärnprocesserna innehåller mer än den subjektiva uppfattningen och informanternas 

tolkningar av attityder och beteenden hos målgruppen; ramverket knyter ihop delarna 

individ, miljö och beteenden och ger verktyg för att analysera hur de delarna samverkar 

(Bandura 1998). Rummet utgör en komponent av fenomenet, varför det är relevant att 

väga in Barnards analyskomponenter av extern och intern horisont, tillsammans med 

strukturella och referentiella aspekter (Barnard et al., 1999). Styrkan i relation till 

metodens validitet är att studiens resultat i fråga om överförbarhet och delaktighet blir 

tillförlitliga grundpelare. Genom att ta miljö och rum som viktiga komponenter i 

analysmodellen kan resultatets överförbarhet förstärkas, då resultatet genom sin 

transparens även kan översättas till ett övergripande koncept. En utmaning i den här 

studien är att göra resultatet relevant med hjälp av att förstärka den ursprungliga 

analysmetoden med ett systemiskt angreppssätt och utifrån det dra vetenskapligt 

förankrade slutsatser om boendets och rummets roll för självtillit och kontinuerligt 

arbete med etablering i det nya landet, kopplat till individens och gruppens 

hälsofrämjande aspekter. En komplex, flerdimensionell modell belyser analysens 

interna horisont (Barnard et al., 1999) på ett mer relevant sätt genom att delarna som 

utgör fenomenet (dvs den interna horisonten) ges en validerad uppfattning genom att 
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uppfattningarna om fenomenet sätts i ett systemiskt sammanhang. Rum, beteende och 

individ relaterar till varandra genom olika uppfattningar som i modellen i figur 5 driver 

mot fenomenet om självtillit.  

Konceptet i modellen i figur 5 utgår från delaktigheten i skapandet av 

mellanmänskliga möten utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på självtillit. 

De mellanmänskliga mötena, som är en av de centrala nycklarna i studien, bör, för att 

stärka dess validitet, ses som att de uppstår och verkar under förutsättningarna som 

råder i ett specifikt system. Genom att ta in variablerna i analysmetoden med 

utgångspunkt från den aktuella kontextens system har Rummet fått ett eget perspektiv 

och kärnprocesserna får i modellen utrymme att verka även i rummet i en social aspekt, 

vilket också underbyggs hos Samarasinghe och det systemiska ramverk som använts där 

i Neuman System Model (Samarasinghe, 2007). Fördelen med att utgå från Social 

cognitive Theory istället för Neuman System Model är att Bandura lyfter självtillit för 

gruppen i relation till individens del i helheten med utgångspunkt både från beteende 

och socialt sammanhang. Det bidrar i den här studien till att göra analysmetoden mer 

relevant och kompletterar fenomenografin, som i brist på giltighet utifrån den metanivå 

fenomenet befinner sig i, i relation till målgruppen, här stärks med hjälp av Social 

Cognitive Theory. Det finns inom kvalitativ forskning fyra delar att förhålla sig till; 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet eller hållbarhet (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012; Sin, 2010). Samtidigt påpekar Sin (2010) att det enligt Marton 

(1986) och Säljö (1988) ligger i den fenomenografiska metodens natur att skapa stora 

utmaningar i överförbarhet av resultat mellan olika studier. Intervjuerna, 

transkriberingar, tolkningar och subjektiva uppfattningar som tolkas utifrån forskarens 

egen subjektiva referensram – den fenomenografiska metoden har inga krav på sig att 

tillhandahålla en allmän mall som går att återanvända (Sin, 2010). Det gör att resultatet i 

den här studien blir svårligen överförbar och att transferabilitetsaspekten snarare lägger 

fokus på metodik och process.  

Tillförlitligheten inom fenomenografisk metod säkerställs genom att hela processen 

kvalitetssäkras; resultatet är starkt avhängigt studiedesignen i planeringen och 

utformningen av intervjufrågorna, kunskap om det som ska studeras, hur data hanteras 

och hur analysmetoden ser ut (Sin, 2010). Då den fenomenografiska metoden grundar 

sig på tolkning av uppfattningar, och i det här fallet på tolkning av en uppfattning hos 

tredje part, kan och bör givetvis giltigheten i resultaten diskuteras. Utifrån den 

fenomenografiska metoden är dock giltigheten vetenskapligt förankrad, och när 
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resultaten ska omsättas i praktisk erfarenhet är det viktigt att ta med den subjektiva 

aspekten och väga den mot det objektiva resultatet. I den här studien har hela processen 

kvalitetssäkrats genom att ett omfattande helhetsperspektiv har anammats från 

författarens förförståelse, från planering och genomförande av intervjuer, samt i 

analysarbetet med stöd i det teoretiska ramverket. Även annan forskning inom 

hälsovetenskap med en fenomenografisk ansats för analys har visat sig stärka studiernas 

giltighet (Samarasinghe, 2007; Bandura, 1998; Sjöström & Dahlgren, 2002). Styrkan 

med den här studien är att den genomfördes kort tid efter att boendena i fråga hade 

avaktiverats och informanterna hade fortfarande känslor, intryck och kunskap nära 

tillhands. Den är fokuserad på en kommun och två boenden vilket gör avgränsningen 

tydlig, tillförlitlig och relevant.  

En alternativ analysmetod är kvalitativ innehållsanalys, där viktningen av värdeorden 

och innebörder kan definieras utifrån ett sammanhang. Fenomenografin och Social 

Cognitive Theory uppskattades dock på ett mer relevant sätt även kunna tillse rummet 

och miljön som viktiga element att granska och uppfattningen av fenomenet kunde få 

verka som ett konkret mål, central för analysen.  

Författarens egen förförståelse kan ses både som en svaghet och som en styrka, då 

författaren under tiden för planering och aktivering av evakueringsplatser satt med i 

kommunens projektgrupp för boenden. Förförståelsen kan ses som en svaghet utifrån att 

det redan under inledningen av själva studien fanns en uppfattning och en 

allmänrådande norm inom gruppen som arbetar med frågan om mottagning och 

etablering av nyanlända som kan uppfattas inverkat på författares initiala ansats. Även 

informanternas förförståelse för hanteringen av flyktingkrisen är en aspekt att ta hänsyn 

till i analysen av intervjuerna. En styrka med förförståelsen är att både författaren och 

informanterna redan inledningsvis är insatt i den aktuella kommunens förhållningssätt, 

relevanta policies och riktlinjer, samt att arbetet med bostäder till nyanlända har följts 

på mycket nära håll. Sin (2010) skriver att forskarens egen röst i resultat av en 

fenomenografisk studie inte går att undvika eller bortse ifrån (Sin, 2010). Därför är det 

viktigt att forskaren är medveten om det genom hela forskningsprocessen och när 

resultaten presenteras. Det har författaren förhållit sig till.  

Slutsats  

Förmåga att skapa självtillit i en ny, social kontext bottnar till stora delar i det 

mellanmänskliga mötet och vad som sker där och då. Den interpersonella aktiviteten är 
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kärnan i mottagandet av asylsökande på anläggningsboenden. Mottagarnas förmåga att 

kunna hantera sitt professionella uppdrag och i det även kunna fungera som motor och 

katalysator för gästernas beteende, tankar, oro och förväntan på det nya livet grundade 

sig till stora delar på mottagarnas egen bakgrund och erfarenhet att vara flykting i 

Sverige. Fokus låg helt och hållet på att lösa situationen här och nu och göra det på 

bästa sätt. Interkulturell kompetens, som forskning visar är viktig för att skapa 

förutsättningar för integration och etablering, t ex hos Krajic et al. (2005) och 

Zdravkovic et al. (2016), visade sig i den här studien kompletteras av mottagarnas egna 

erfarenheter och avsaknaden av formell utbildning i interkulturell kompetens var 

snarare en styrka än en svaghet i den interaktionen. Mellanmänskliga möten stärktes av 

att människa möter människa, och gruppen fick egna förutsättningar att formas och 

skapa en inverkan på individens förmåga till självtillit, vilket också understöds av 

forskning av van Alphen et al. (2011) och Sulaiman-Hill & Thompson (2013).  

Den centrala nyckeln till ett lyckat mellanmänskligt möte som stärker självtilliten 

hos en nyanländ är mottagarens personliga erfarenhet och framför allt dennes 

prestigelösa engagemang och vilja att skapa någonting bra i den rådande situationen. 

Framtida forskning kan fokusera mer på de asylsökandes egen uppfattning om självtillit 

i en ny kontext och ställa det i relation till förutsättningar från omgivande samhälle och 

systemstrukturer som motor eller broms.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Inledning 

Vad är din arbetsplats?  

Vad är din befattning/ titel? 

Vad är ditt uppdrag? 

Hur lång tid har du arbetat med nyanlända flyktingar? 

Hälsopromotion 

- På vilket sätt kommunicerar du med målgruppen?  

- Hur upplever du att det fungerar? 

 BRA: På vilket sätt kan det göras bättre?  

 DÅLIGT: Hur skattar du ’dåligt’? Vad är ’dåligt’? 

- Har du några särskilda verktyg du tänker du vill dela med dig av? 

- Hur ser återkopplingen ut inom din arbetsgrupp?  

- Hur planeras arbetet ur ett kontinuitetsperspektiv? (samma person träffar samma individ) 

Förstärkande av självtillit 

- Vilket inflytande ser du att individen har på sin egen tillvaro under asylprocessen?  

- Hur kommer det till uttryck när ni möts?  

- Ser du stora skillnader i uttryckssätt och inställning till den egna förmågan och gruppens 

förmåga bland de som du möter?  

- Upplever du att individen söker kontroll över sin egen situation?  

- På vilket sätt kan du förstärka den kontrollen?  

Delaktighet  

- Uppfattar du att individen känner sig lyssnad på?  

- På vilket sätt ser kan målgruppen engageras mer i aktiviteter på boendet eller i 

hälsosammanhang som rör den egna hälsan och livssituationen som den ser ut idag?  

- Vad upplever du är en viktig faktor för att möjliggöra ett större engagemang hos individen, 

idag och i framtiden? (under asylprocessen). 

- Upplever du att det handlar om aktivt eller passivt deltagande hos individen?  

- Vi bortser från det formella och juridiska:  

 Vad ser du är kommunens roll i individens liv? 

 Vad ser du att din roll är i individens liv? 

 Vad ser du att Region Östergötlands (vårdens) roll är i individens liv?  

 Vad ser du att civilsamhällets roll är i individens liv? 



 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Social inkludering 

- Vilka aktiviteter förutom dagliga rutiner märker du att individen är intresserad av?  

- Frågar individen själv efter sådana aktiviteter?  

- Upplyser du om möjligheten till sådana aktiviteter? 

- Känner du till att det finns föreningar som erbjuder aktiviteter särskilt för målgruppen? 

- Vet du var du kan vända dig för att förmedla en kontakt mellan målgrupp och föreningsliv? 

- På vilket sätt prioriterar du den sociala inkluderingen av individen? 

- Upplever du att social inkludering, dvs en mer långsiktig integration, är en viktig fråga för 

målgruppen?  

 JA: På vilket sätt? 

 NEJ: På vilket sätt? 

Uppfattning av jaget och gruppen (coping) 

- Vad upplever du är kärnfrågan för individen när du möter denne?  

- Med vilka medel ser du att individen skapar sig en meningsfull tillvaro?  

- Hur får du reda på hur de mår, de som kommer, förutom det rent fysiska?  

- Ser du någon skillnad mellan kvinnor och män i hur de söker olika strategier för att må bra?  

- Vilken roll spelar gruppen för individen? Boendet?  

- På vilket sätt ser du det?  

Uppfattning av min plats i samhället (delaktighet) 

- Upplever du att det finns utrymme för individen att ta en aktiv del i beslut som fattas i 

exempelvis asylprocessen?  

- I fråga om hälsa: på vilket sätt görs individen delaktig i beslut som fattas kring den egna 

hälsan?  

- På vilket sätt görs individen delaktig på boendet?  

- Hur upplever du att individen interaktion med övriga samhället ser ut idag?  



Bilaga 2: Följebrev inför intervjuer.  

 

Johanna Lensell Rebillon 

XXXXX 

XXXXX 

XXX 2016-04-08 

Hej, 

Jag är student på Masterprogrammet för Folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag 

arbetar också som kommunikationsansvarig för flyktingmottagandet i XXXs kommun och sitter med i 

den processorganisationen. Jag har för avsikt att genomföra en intervjustudie och vill be dig om hjälp 

att finna och få kontakt med intervjupersoner från din verksamhet.  

Arbetsnamnet för min uppsats är Möjligheter att skapa självtillit i en ny kontext – Möjligheter och 

förutsättningar för coping, social inkludering och delaktighet för asylsökande flyktingar i Sverige i 

mellanmänskliga möten.  

Avsikten med min studie är att kartlägga och analysera olika copingstrategier som asylsökande 

flyktingar anammar i den situation de befinner sig, på flykt i ett nytt land. Det kan exempelvis handla 

om hur individen väljer att agera i grupp, engagera sig i sin egen situation eller regenererar i mental 

ohälsa. Jag avser också att närmare studera vilka faktorer som spelar in i dialogen med olika instanser i 

det svenska samhället för den fortsatta integrationsprocessen i form av social inkludering och 

delaktighet. Jag vill undersöka på vilka sätt mottagaren skapar förutsättningar för självtillit form av 

exempelvis aktiva val som påverkar den egna livssituationen, och ett hälsofrämjande beteende. Min 

förhoppning är att studien resulterar i ett hjälpmedel för dialog i mellanmänskliga möten, en 

frågeguide eller en checklista som kan vara personal behjälplig i den första kontakten och i det 

fortsatta integrationsarbetet.  

Jag ska intervjua minst sex personer som på något sätt har anknytning till något av de 

evakueringsboenden som var i drift till och med sista mars i år. Med det här brevet vill jag be om hjälp 

att få kontakt med några personer från din verksamhet, minst två och gärna från båda 

evakueringsboendena på XXX och i lokalerna intill XXXX-skolan.  

Andra som jag avser att intervjua är medarbetare på flyktingmedicinskt centrum samt ett par personer 

som arbetar inom den idéburna sektorn och volontärverksamheten.  

Intervjuerna planerar jag att genomföra under april och maj 2016. Jag vill därför be dig om hjälp att 

få relativt snar kontakt med några personer från din verksamhet som jag kan träffa. Det är bra 

om dessa har lång erfarenhet av kontakt med flyktingar och kan avsätta tid för en intervju. De kommer 

att intervjuas var för sig. 

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timme och de kommer att spelas in med respondentens 

samtycke. I min studie kommer personerna att anonymiseras.  

Studien följer etiska riktlinjer som är fastställda av Vetenskapsrådet www.codex.vr.se. Deltagande i 

intervjun är helt frivillig, men respondenterna jag söker har i sin erfarenhet av att möta nyanlända 

flyktingar en värdefull kunskap och insikt som jag i min studie önskar ta del av.  

Jag kommer gärna tillbaka och återkopplar när studien är klar, antingen genom en föreläsning eller 

ett enskilt möte, vad som är mest lämpligt med avseende på er verksamhet. Givetvis skickar jag också 

det färdiga arbetet.  

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare.  

 

Johanna Lensell Rebillon 

Mobil: XXXXXXXX 

E-post: jore1401@student.miun.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Johanna Lensell Rebillon

Handledare:  

Heidi Carlerby 

Telefon: XXXXXXXX 

E-post: heidi.carlerby@miun.se 

 

http://www.codex.vr.se/
mailto:jore1401@student.miun.se
mailto:heidi.carlerby@miun.se


 

 

Bilaga 3: Matris över innehållskategorier och meningsbärande enheter från 

datamaterialet.  

Innehållskategorier Mottagarna Rummet Gästerna 

Emotionella 

aspekter 

Drivkrafter  

 Eget lärande 

 Ge av sig själv 

 Berikande 

 Tidigare 

erfarenhet 

 Hjälpa människor 

 Kärlek till 

människor 

 Jobba med 

människor 

 Känslor 

 Acceptans 

 Glädje 

 Väntan 

 Depression 

 Självkänsla 

 Ovisshet, rädsla 

 Frustration 

 Psykisk hälsa 

 Åka hem 

 Trivas på 

boendet 

 Bortglömd 

Mellanmänskliga 

möten 

Kontakt 

 Kroppsspråk 

 Talat språk 

 Hjälpmedel för 

kommunikation 

Sammanhang på 

boendet 

 Sammanhållning 

 Delaktighet 

 Dynamik mellan 

individerna 

 Förståelse av 

budskap 

 Dåligt beteende 

 Bra beteende 

 Påtvingad 

inaktivitet 

 Trivs inte på 

boendet 

 

Situations-

anpassning 

Arbetsplatsen 

 Arbetsgruppens 

dynamik 

 Myndigheter 

 Ny situation 

 Rutiner 

 Regler 

 Handlings-

utrymme 

Ramverk på boendet 

 Skillnaderna 

 Skolan 

 Få bra mat 

 

Världen utanför 

 Lära svenska 

 Kontakt med 

vården 

 Vilja integreras 

 Förväntan på nya 

livet 

 Viljan att lära 

 Isoleringen 



 

 

 Fortsatta arbetet  Stanna på 

boendet 

 Träffa läkare 

 Passa tider 

Ryggsäcken Uppdraget 

 Egen personlig 

erfarenhet 

 Ingen tidigare 

erfarenhet 

 Lyssnandet 

 Läsa individen 

 Samhälls-

information 

 Läsa människan 

 Tillmötesgå 

behov 

 Uppmuntran 

 Skapa relationer 

 Samtalet 

 Kontinuiteten 

 Auktoritet 

 Maktlöshet 

 Egenvård 

 Förbli 

professionell 

 Beroendet av 

personalen 

 Respekt 

 Tidigare livet 

 Kvinnligt 

 Manligt 

 Kulturell 

bakgrund 

 Resan hit 

 Trauman 

 Utbildnings-

bakgrund 

 

 

 


