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Sammanfattning
Syftet med denna kvalitativa uppsats var att belysa ämnet transferfasen och undersöka
hur transferfasen påverkar vuxna immigranters psykiska och fysiska hälsa. För att fånga
ämnets subjektiva dimension genomfördes semistrukturerade intervjuer med två
kvinnor och fyra män. Intervjuerna visade att alla informanter har genomgått en svår
transferfas. För att analysera det empiriska materialet användes Lazarus och Folkmans
copingteori. De resultat som framkommit i analysen visar att transferfasen har betydelse
för

immigrantens

hälsa.

Vidare

visar

resultatet

att

informanterna

använde

copingstrategier som ett verktyg för att orka hantera sin vardag. Undersökningen kan
ligga till grund för andra forskare som i framtiden vill göra fortsatta studier av
transferfasens betydelse för immigranten.
Abstract
The purpose of this qualitative thesis was to examine the transfer-phase, and examine
how the transfer-phase affects adult immigrant`s mental and physical health. To capture
the subjective dimension of the subject semi-structured interviews with two women and
four men were conducted. The interviews showed that all respondents had undergone a
difficult transfer-phase. In order to analyze the empirical material, Lazarus and
Folkman's coping theory was used. The results obtained in the analysis shows that the
transfer-phase is important for immigrant`s health. Furthermore, the results show that
the informants used coping strategies as a tool for managing their daily lives. The study
may form the basis for other researchers who in the future want to make further studies
of the importance of the transfer-phase for the immigrant.
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1. Introduktion
Vårt val av ämne till C-uppsatsen var både lätt och svår. En nyfikenhet väcktes inom
oss efter att vi hört en föreläsning av Riyadh Al-Baldawi, som är docent i psykiatri med
transkulturell inriktning. Al-Baldawi är grundaren till Orient Hälsan i Stockholm. Under
föreläsningen beskrev Al-Baldawi transferfasens betydelse för immigranternas
integration. Transferfasen som kan ta upp till tio år, innebär den tid det tar att flytta från
hemlandet till det slutliga mottagarlandet. Vår motivation väcktes av att det inte finns
mycket kunskap och forskning i ämnet.
1.1 Transferfasen
Under de senaste decennierna har politiska konflikter ökat världen över, vilket har
resulterat i att tusentals individer emigrerar från sina hemländer. Emigranter och
flyktingar som tvingas ifrån sitt hemland tycker oftast att det är enormt smärtsamt att
lämna sina hem. De flesta asylsökande kommer till Europa på grund av förföljelser och
krig. Samtidigt är det bra att veta att enbart en minoritet av alla flyktingar kommer till
västvärlden.1
Under transferfasen kan familjer tvingas flytta ett flertal gånger innan de når
mottagarlandet. Denna migrationsprocess kan vara både lång och smärtsam, och kan
resultera i en psykisk såväl som fysisk ohälsa för individen. Under migrationsprocessen
kan många individer uppleva en osäkerhet och otrygghet, vilket kan leda till dålig
självkänsla samt dåligt självförtroende hos individen. Vidare kan det bidra till att
individen får svårt att skapa tillit till andra människor i sin omgivning.
Om det sker många uppbrott och separationer under transferfasen, kan det påverka
individen negativt. Ju längre tid transferfasen tar, desto svårare blir det för individen att
bygga upp en trygg identitet. Detta kan i sin tur leda till en psykisk och fysisk ohälsa för
individen, samt försvåra anpassningsförmågan till det nya landet. Det finns rapporter
som visar att det finns barn med svåra psykiska och somatiska problem, som har
uppkommit på grund av den osäkra tillvaron under transferfasen. Dock går det inte att
utläsa om föräldrarna till dessa barn har vårdbehov till följd av den transferfas de gått
igenom.2
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att belysa ämnet transferfasen och hur transferfasen påverkar
individens psykiska och fysiska tillstånd sedan individen kommit till Sverige. Fokus
ligger på immigranter som är över 18 år och som redan har fått permanent
uppehållstillstånd i Sverige.
1.3 Frågeställningar
Studien genomförs utifrån följande frågeställningar.
•

Hur beskriver informanterna sin transferfas?

•

Hur har transferfasen påverkat informanternas psykiska och fysiska hälsa?

•

Vilka copingstrategier har informanten använt för att hantera livet efter
transferfasen?

•

Har informanternas ursprungliga kultur betydelse för möjligheten att
bearbeta transferfasen?

2. Metod och Material
2.1 Design
Studiens empiriska material utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med
vuxna immigranter med permanent uppehållstillstånd som har genomgått en transferfas.
Semistrukturerade intervjuer valdes för att de kunde fungera som ett stöd för författarna,
samtidigt som informanterna skulle få ett betydligt större inflytande att påverka
innehållet i intervjun. Enligt Alvehus (2014) är semistrukturerad intervju en av de
vanligaste intervjumetoderna. Intervjuaren följer ett underlag med ett fåtal öppna frågor
som samtalet kommer att kretsa kring och detta fungerar som ett stöd för intervjuaren.
Dock behöver inte intervjuaren följa underlaget till punkt och pricka. Individen som blir
intervjuad får därmed ett betydligt större inflytande att påverka innehållet i intervjun.
Dock krävs det att intervjuaren måste vara mer aktiv som lyssnare och ställa
följdfrågor.3
Kvalitativ metod valdes då syftet med studien var att fånga upp den enskilde
individens upplevelser, tankar och hur transferfasen har påverkat individens psykiska så
väl som fysiska tillstånd. Det är således informantens subjektiva upplevelse och
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berättelse som ligger till grund för analysarbetet. Analysen utformades utifrån syftets
olika frågeställningar och kommer att tolkas utifrån den teoretiska förståelsen och den
tidigare forskningen. Det empiriska materialet kommer att analyseras med hjälp av
copingteorin. Teorin kommer till största del att hämtas från boken Den religiösa
människan (2012) utifrån kapitlet Religion och coping- om religionens roll i
hanterandet av kriser skriven av Jan Hermansson, teolog och religionspsykolog. Vidare
kommer information om copingteorin att hämtas från läkaren Gunilla Brattbergs bok Att
hantera det ohanterbara (2008). En bild från Brattbergs bok har använts i studien för att
illustrera en översikt över olika copingbegrepp.
Sökningen i databaserna gjordes med utgångspunkt från frågeställningarna och syftet
med studien. Databaserna varierade, dock var Google Scholar samt Academic Search
Elite de huvudsakliga databaserna för att finna den tidigare forskningen. Sökorden som
användes var följande: Refugee, trauma, personality och stress. Riyadh Al-Baldawis
bok Migration och Anpassning (2014) har varit en inspiration och grund för studien och
för att styrka informanternas svar gällande bearbetningen av sin transferfas, har
författarna tagit kontakt med olika aktörer i Gävle så som Svenska Kyrkan och Gävle
Kommun.
2.2 Avgränsningar
I studien exkluderades papperslösa och asylsökande då deras problematik är mer
komplex och vår bedömning var att mer tid än vad vi hade till förfogande skulle krävas.
Tolk valdes bort under intervjuerna för att minimera effekten av en fjärde individ i
rummet. Trots att tolk inte medverkade gavs det under intervjun många fylliga
berättelser.
2.3 Undersökningsgrupp samt urval
Informanterna valdes utifrån ålder, genus samt att dessa individer skulle inneha
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Valet av informanter ledde till en kontakt med
Röda Korset på Brynäs. Efter en inbjudan till det språkkafé som Röda korset ansvarar
för, gavs det en möjlighet att få kontakt med några av språkkaféets medlemmar. Dessa
individer blev tillfrågade om intresse fanns att delta i en intervju angående transferfasen.
Det finns inga generella regler för hur stort urvalet skall vara i en kvalitativ studie.4
Inklusionskriterierna i studien var vuxna individer, både män och kvinnor, med
4
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permanent uppehållstillstånd i Sverige, samt att individen skulle ha genomgått en
transferfas. Undersökningsgruppen bestod av sex deltagare, varav två kvinnor och fyra
män. Målet var att intervjua tre kvinnor och tre män, dock var det fler män som var
intresserade av att medverka i en intervju, vilket resulterade i en ojämn fördelning av
genus. Medelåldern av informanterna var 43 år. Medellängden för transferfasen hos
informanterna var två år och tre månader.
2.4 Datainsamlingsmetod
Enligt Alvehus kan författare använda sig av intervjuer för att få veta hur informanter,
utifrån sina tankar och känslor uppfattar sin värld samt hur individer handlar i olika
situationer. Alvehus bok Skriva uppsats med kvalitativ metod (2014) användes som
huvudsaklig metod-vägledning för vår studie.5
Inför intervjuerna sökte författarna i databasen Emerald för att få en djupare insikt
om intervjuteknik. Författarna fann artikeln How to conduct interviews-part.1 som
belyser hur forskaren blir en god intervjuare. En duktig intervjuare bör inneha
egenskaper som empati, respekt och nyfikenhet. Intervjuaren bör vidare kunna lyssna
aktivt samt vara strukturerad och kunna kritiskt analysera information som har
inhämtats till forskningsmaterialet. Forskaren bör överväga vilken intervjumetod
forskaren vill använda sig av i sin forskningsstudie. Om forskaren väljer att använda sig
av kvalitativ metod, fokuserar forskaren troligtvis sig på ett forskningsområde där
psykologiska faktorer spelar en viktig roll.6
Utifrån intervjuguiden som innehöll tre huvudämnen med ett antal underfrågor,
utformades en mall som blev ett verktyg för att vi på så sätt skulle hålla oss till studiens
ämne och syfte och för att garantera att vi fick svar på alla frågor. En pilotintervju
genomfördes för att se om intervjuguiden fungerade som underlag och för att ge träning
inför kommande intervjuer. Efter pilotintervjun ansågs intervjuguiden vara relevant,
täckande samt innehålla avsedda aspekter inom det område som skall belysas.
Intervjuerna genomfördes i februari år 2017 i Röda korsets lokaler på Brynäs i
anslutning till språkkaféet. Intervjuernas längd var runt 45 minuter och spelades in på
band. En författare intervjuade, medan den andra författaren noterade stödanteckningar
samt iakttog informantens kroppsspråk. Författarna lade upp intervjuerna på ett sådant
sätt för att efter intervjuerna kunna ställa eventuella följdfrågor, detta för att
säkerhetsställa att författarna hade fått svar på forskningsfrågorna. Efter intervjun
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samtalade författarna med informanten om hur intervjun hade upplevts samt om
informanten ville tillägga något.
2.5 Den interkulturella intervjusituationen
En studie gjord år 2016 tar upp särskilda utmaningar som finns i att göra intervjuer med
individer med annan kulturell bakgrund och med bristfälligt språk. Ett flertal forskare
menar att den västerländska intervjumetoden fungerar bristfälligt i en icke västerländsk
kultur/miljö. Forskare är till exempel eniga om att det behövs en ny intervjumetod för
att anpassa sig till den östasiatiska kulturen.7
Det har framkommit i en rapport utifrån Socialstyrelsen att det finns en brist på
kvalificerade tolkar i Sverige. De vanligaste avvikelserna vid tolktjänstutförande som
Socialstyrelsen har fått in, handlar om att tolken har haft fel språkkompetens så som fel
språk eller dialekt. Avvikelserna visade även att tolkseden många gånger har brustit då
tolken har lagt till saker under tolkningen eller att tolken inte säger allt som sägs.8
Efter att ha tagit del Socialstyrelsens rapport gällande avvikelserna vid
tolktjänstutförande valde författarna att utesluta tolk vid intervjuerna, dock krävdes det
en viss kulturell bakgrundsförståelse om informanterna. För att få en djupare förståelse
för informanternas kultur och språk användes Christian Welzels och Ronald Ingleharts
kulturkarta för att komma närmare och för att försöka förstå informanternas transferfas
och vilken betydelse transferfasen haft för individens psykiska och fysiska hälsa.
2.6 Dataanalys och hermeneutik
I dataanalysen utgick författarna från Alvehus (2014). Vid analys av intervju sker
transkribering som ett första steg. Har intervjun spelats in väntar en lång och noggrann
uppgift. Författaren skall tydliggöra i skrift vad som har sagts under intervjuns gång.
Informanten kan känna en trygghet med att intervjun blir inspelad, eftersom
vederbörande vet att det som sägs under intervjun kommer att skrivas ned ordagrant.9
Under studiens gång transkriberade författarna tillsammans de inspelade
intervjuerna. Det transkriberade materialet sparades och skrevs ut som en grund för
analysen. Författarna kunde nu se texterna från samtliga intervjuer. Relevant
information valdes sedan ut och meningsbärande ord och meningar identifierades och
färglades sedan för att kunna belysa forskningsfrågan.
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För att författarna skall kunna återskapa och tolka det informanterna sagt under
intervjuerna, har författarna använt sig av en metod inom religionsfemenologi som heter
hermeneutik.10 Författaren Björn Vikström belyser vikten av att inneha en förförståelse
inom det ämne som skall studeras. En förförståelse ger möjligheter att gå in en individs
upplevelse eller berättelse på ett mer fördjupat vis.11 Även författarna Mats Alvesson
och Kaj Sköldberg menar att förförståelse är av stor vikt och tillägger relevansen av
empati hos individen som ska tolka någon annan människas utsaga. När en individ skall
tolka är det av vikt att individen kan känna och tänka sig in i en annan människas
livsberättelse.
Tolkaren kan med sin fantasi försöka att sätta sig in i individens upplevelse för att
lättare förstå innebörden av individens handlingar. Alvesson och Sköldberg belyser en
av hermeneutikens huvudteser som innebär att tolkaren skall förstå deltagaren bättre än
den förstår sig själv. Detta sker genom att tolkaren ser ett samband med studiens helhet.
Den hermeneutiska cirkeln inom hermeneutik är uppbyggd av olika delar och visar en
helhet. Med det menas att helheten endast förstås ur delarna och delen endast kan
förstås ur helheten.12
I detta fall blir författarnas uppgift att sätta transferfasens betydelse i samband med
informanternas upplevelser. Kontentan blir att författarna använder hermeneutik för att
kunna lägga fram en tolkning av informanternas transferfas och dess betydelse.
2.7 Etiska forskningsöverväganden
Inom samhällsvetenskapliga studier finns det etiska frågor att ta hänsyn till. De etiska
frågorna består av integritet, frivillighet, anonymitet för de involverade individerna samt
konfidentialitet.13 Författarna anammade dessa fyra aspekter. Informanterna fick
information angående konfidentialitet, vilket innebar att informanten fick information
av författarna om att de uppgifter författarna fick in under intervjun skulle hanteras på
sådant sätt att utomstående inte kunde identifiera informanten. Vidare informerade
författarna informanten om studiens syfte samt rätten till att avbryta intervjun när som
helst. Författarna belyste att den insamlade informationen endast skulle komma att
användas till författarnas forskningssyfte samt att det inspelade materialet skulle komma
att kasseras efter transkribering.
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3. Tidigare studier gjorda på migration och stress.
3.1 Psykiatrikern och psykoterapeuten Al- Baldawi.
Al-Baldawi (2014) skriver om migration samt anpassningsprocesser och utgår från sin
egen kliniska vardag som psykoterapeut och psykiatriker. Al-Baldawi beskriver hur
stress uppkommer när människans yttre utmaningar och inre resurser är i obalans. Detta
kan bero på en rad olika faktorer såsom inlärning, uppfostran, personliga egenskaper,
livserfarenheter samt vilken karaktär utmaningen har. När individen står inför svåra
livssituationer sätts individens inre resurser igång för att kunna hantera den specifika
situationen.
Al-Baldawi belyser att individen utsätts för stress under hela transferfasen och att
stressen blir större om individen har ansvar för en familj. Något som blir av stor vikt för
individen blir resans längd. Al-Baldawi menar att en lång transferfas kan leda till att
individens anpassningsförmåga i mottagarlandet försämras. Stressnivån kan variera på
grund av att människor upplever stress på olika vis. För en del individer kan stressnivån
bli så pass hög att den leder till mentala, existentiella och starka kroppsliga reaktioner.14
3.2 Posttraumatisk stress vid flykt.
Hunt och Gakenyi (2005) har gjort en studie som handlar om att genomföra hälsostatus
mellan bosniska flyktingar och bosniska interna flyktingar. Studien visar att det finns en
hög signifikans gällande posttraumatisk stress (PTSD) och människor som är på flykt
från hemlandet. I studien går det läsa att individer löper en stor risk för att utveckla
PTSD även om individer flyr till ett land med likvärdig kultur och miljö. Det finns en
prevalens av bosniska flyktingar i Sverige som uppvisar PTSD.
Studiens resultat visar att över hälften av de tillfrågade flyktingarna levde i skräck
på grund av att de hade bevittnat mord eller fått hot mot sig själv eller mot sina familjer,
51 % av flyktingarna upplevde att deras liv var sämre nu i det nya landet i jämförelse
med livet i hemlandet innan krigets början. Forskarna skriver att det är av stor vikt att
flyktingarna får ett varmt välkomnande när de kommer till det nya landet. Vidare bör
flyktingar få hjälp med att hitta rätt verktyg för att kunna anpassa sig till den nya
kulturen för att inte hamna i en destruktiv livssituation.
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3.3 Posttraumatisk stress hos syriska flyktingar.
En artikel av Ghumman, McCord och Chang (2016) belyser att krig är en akut katastrof
som ofta leder till långsiktiga effekter, som många gånger leder till att människor flyr
från sitt hemland. Artikeln framhäver att det enbart har publicerats ett fåtal artiklar
angående psykisk ohälsa hos syriska flyktingar. Studierna i artikeln utfördes på syriska
flyktingar med fokus mot de psykiska följderna så som PTSD. Forskarna kom fram till
att hela 33,5 % av deltagarna led av posttraumatisk stress, i jämförelse med 9 % som
hade framkommit i tidigare forskning.
Studierna visar att flyktingar, särskilt barn och kvinnor, har lätt för att drabbas av
posttraumatisk stress. Forskarna menar till att PTSD är ett svårt ämne att forska om,
bland annat eftersom stressen kan resultera i negativa konsekvenser i form av fysisk
ohälsa. Ett flertal individer är ovetande om detta och söker inte hjälp och därmed ges
ingen behandling. De flesta organisationer och myndigheter hjälper flyktingar med att
de få tak över huvudet, mat samt kläder, men forskarna menar att den mentala hälsan
inte får glömmas bort.16
3.4 Trauma och ohälsa
Maria Berg, utbildare inom traumamedveten omsorg (TMO) belyser utifrån Adverse
Childhood Experiences (ACE) studien, att det finns en stark koppling mellan trauma
och senare utveckling av fysisk och psykisk ohälsa. Vidare visar studien att obearbetade
trauman senare i livet kan leda till att individen hamnar i ett utanförskap och i
kriminalitet. Berg anser att det är av stor betydelse hur den traumatiserade individen blir
bemött efter traumatiska händelser. Tre nyckelord inom TMO är relationer, trygghet och
coping.17

4. Teori
4.1 Disposition
Den teoretiska utgångspunkten för vår studie blev copingteorin av Richard Lazarus och
Susan Folkman. Vi fann att copingteorin var relevant då tidigare forskning visat på att
det finns kopplingar mellan immigrantens copingstrategier och deras hälsa under och
efter migrationsprocessen. Under teorikapitlet kommer copingteorins historia samt
Lazarus och Folkmans definition av stress att tas upp. Vidare kommer olika stressorer
16
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att belysas. En beskrivning angående känslofokuserade copingstrategier av Lazarus och
Folkmans teori kommer att avsluta detta kapitel.
4.2 Historia
Coping har sitt ursprung från olika teoretiska traditioner. Utifrån den psykoanalytiska
jagpsykologin kom Anna Freud var en av de första som förklarade psykets
försvarsmekanism som ingår i copingteorin.18 Forskning kring begreppet coping har till
stor del fokuserat på hur stress, sjukdomstillstånd samt hälsa hanteras på ett enskilt plan
för individen och har riktats mot långtid- och korttidseffekter av utvecklingsförloppen.19
Begreppet coping fick en central roll inom stressforskningsområdet under 1960-talet
tack vare att Richard Lazarus och hans medarbetare använde begreppet coping i sin
forskning.20
Dagens moderna forskning kring coping kommer från en publicering av Lazarus
från år 1966 som heter Psychological stress and the copingprocess. Lazarus lade större
fokus på beteendemönster och kognitiva processer hos individer än vad den tidigare
forskningen hade gjort. Den tidigare forskningen kring coping låg inom ramen för
patologi och egopsykologi, med inriktning på individens omedvetna processer och
försvarsmekanismer.21 Stressforskaren Lazarus införde två olika psykologiska
perspektiv kring begreppet stress. De två psykologiska aspekterna kallar Lazarus för den
primära och sekundära bedömningen.22 Coping beskrivs enligt Lazarus och Folkman
som ett konstant behavioristiskt och/ eller kognitivt försök att behandla specifika interna
och/ eller externa krav som tär på människans krafter och uppfattas som slitsamma.23
4.3 Lazarus modell
När individen ställs inför en specifik situation så sker en tolkning och bedömning av
situationen i två steg enligt Lazarus. Den primära bedömningen är det första steget
enligt Lazarus. I det steget bedömer individen om situationen är neutral, positiv eller
negativ. Vidare bedömer individen om situationen är skadlig, kravfull eller hotfull. Det
andra steget är den sekundära bedömningen. I detta steg bedömer individen sin förmåga
att bemästra den eventuella skadliga eller kravfulla situationen. Individen bedömer om
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resurs och förmåga finns för att hantera den specifika situationen. Lazarus modell kan
kort beskriva stress som ett framträdande fenomen som uppkommer när en individs
krav och förväntningar från omgivningen inte överens stämmer med individens egna
behov och kapacitet. Lazarus modell kan ge stöd för bedömningar och tolkningar och
spelar en viktig roll för förståelsen av hur individen reagerar i en stressfylld situation
samt vilken effekt den har på individen.24
4.4 Copingbegrepp
Begreppet coping används inom psykologin när det talas om hur individen kan bemästra
besvärliga situationer och vilka strategier som nyttjas för att manövrera situationen som
individen befinner sig i.25 Coping är komplicerat då det innefattar individer som kan
befinna sig i en inre eller yttre stressrelaterad situation samt hur dessa individer hanterar
och bemöter problematiska situationer. Individens hantering mot stressorer kan visa sig
i ett fysiologiskt så väl som psykologiskt försvar.26 En stressor är en stressande incident
i individens liv. Det finns olika stressorer som påverkar människan negativt, så som
psykiska, fysiska, sociala samt existentiella faktorer.27
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Översikt av olika copingbegrepp.
Copingresurser

Copingmetoder

Copingprocessen

Inre copingresurser Problemfokuserad coping

Kognitiva metoder

Vägval

Känslor
Affekthantering
Tolkning
Tankar
Beteende och
styrning
Fokusering
Självtillit
Personlighetsfaktorer
Egenmakt
Självkänsla
Känsla av
sammanhang
Personlig kontroll
Energi
Förmåga att hantera
relationer
Problemlösningsförmåga

Positivt tänkande
Analys
Resignation
Nytänkande
Skapa
förändringsplan

Nyskapande
Omvärdering
Bevarande
Återuppbyggnad

Yttre
copingresurser
Ekonomi
Religion
Arbete
Kultur
Familj
Vänner
Hjälpmedel
Själavård
Rehabilitering
Sjukvård

Copingstrategier
Fatta beslut
Planera
Uppgiftsorienterad
Samla information
Lösa konflikter
Anpassning
Ändra omständigheterna

Förändringsprocessen

Söka kunskap
Målsättning
Emotionellt skrivande Be om hjälp
Mindfulness träning
Göra tidsplan
Söka hjälp
Problemformulering
Emotionell avlastning Avsätta tid
Emotionell
Realitetsanpassa
avstängning
Genomföra
Energiknackning
Följa upp
Stabilisera
Begrundan
Beslut
Beteende metoder

Känslofokuserad coping
Acceptans
Förlåtelse
Försoning
Anpassning
Söka socialt stöd
Hantera och kontrollera
känslor
Ändra reaktionsmönster
Omtolkning
Undvikande strategier
Flykt i arbete
Läkemedel, droger, alkohol
mm.
Förnekande
Distansering

28
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4.5 Copingstrategier
Inom copingteorin finns det olika copingstrategier såsom emotionellt inriktad coping,
problemfokuserad coping samt undvikandestrategier. Dessa copingstrategier kan
individen använda sig av för att bemästra en svår situation. Copingstrategier har till
syfte att förändra uppfattningen av den svåra situation individen befinner sig i.
Strategierna hjälper den stressande individen att kontrollera sina känslor och att
förändra den svåra situationen. En individ kan inte välja en copingstrategi som fungerar
i alla situationer, eftersom copingstrategi kan fungera bra i en situation på långsikt och
vara förödande på kort sikt.
Den emotionellt inriktade copingen innebär att individen förändrar upplevelsen av
situationen istället för att fokusera på problemet. Det handlar om att individen tar hand
om sitt inre problem för att minska sina besvär och dämpa sina känslor. Den här
strategin är av vikt när individen står inför dilemman som inte går att förändra.
Emotionellt inriktad coping innebär att individen omvärderar och accepterar situationen
för att klara av exceptionella situationer.29
Den probleminriktade strategin används för att identifiera de dilemman som ger
upphov till lidandet och skapar lösningar till att mildra omständigheterna.30
Probleminriktad coping är målorienterad och gripbar. Strategierna inkluderar att fatta
beslut, samla information, lösa konflikter samt att kunna planera. Syftet med
strategierna är att ge individen verktyg för att ta hand om de hinder och problem som
orsakar stress. Denna strategi kan användas som analys för att få fram den
bakomliggande orsaken till problemet. Dock krävs det att individen har en medvetenhet
om sin situation.
Undvikandestrategin fungerar bättre i okontrollerbara situationer och på kort sikt.
Denna strategi är oftast den första process i coping som individen genomgår för att
sedan kunna närma sig problemet. För att individen skall kunna uppnå en effektiv
coping krävs en god jämnvikt mellan omgivning, individ och valda copingstrategier.31
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4.6 Kritik mot för tidig emotionell copingstrategi
Engelska studier angående emotionell coping har visat att hjärtinfarkt och mortaliteten
kan öka om vårdpersonal i samtal lägger för mycket fokus på de emotionella aspekterna
av den somatiska krisen. Vid en extrem psykisk stress är inte individen kapabel att
bearbeta de psykiska problemen. Om individer som befinner sig i en extrem psykisk
stress ändock tvingas till att bearbeta sina inre problem, kan detta medföra ett påslag av
stresshormoner och adrenalin. Detta kan få stora konsekvenser för individer med
hjärtproblem. Det har visat sig att patienter med hjärtinfarkt har fått hjärtarytmier av
emotionell belastning och beröring.
När individen har klarat av den somatiska krisen och när dödshotet inte längre är ett
faktum för individen, kan individen släppa in de psykologiska aspekterna av händelsen i
sitt medvetande. När individen har fått en medvetenhet kommer krissituationen.
Vårdpersonal bör i första hand fokusera på det fysiska hindret individen har och visa
respekt för det psykologiska försvaret hos människan. Behandlingsplanen bör i första
hand bestå av exempelvis rehabilitering, motion samt en anpassad diet, innan en
psykologisk behandling sätts in.32

5. Resultat och Analys
Studiens resultat grundar sig på svaren från intervjuerna och hur transferfasen har
påverkat informanternas psykiska och fysiska tillstånd. Resultatet och analysen
presenteras i löpande text med citat. Detta för att på ett överskådligt vis redovisa
informanternas berättelser, för att sedan analysera intervjuerna med hjälp av
copingteorin. Informanternas berättelser jämförs och sammanställs, vidare beskrivs
informanternas individuella historia. Den tidigare forskningen och copingteorin används
som ett verktyg för att analysera empirin.
Informanterna i studien varierade i ålder, genus och etnicitet. I en sammanställning
av intervjuerna framkom det att samtliga informanter hade ett stort socialt nätverk i
hemlandet och samtliga informanter hade kontakter i Sverige innan ankomst. Vidare
kom samtliga informanter från välbärgade familjer och hälften av informanterna hade
en gedigen universitetsutbildning.
”Jag studerade farmaceut. Jag studerade i fem år på universitetet i Syrien. Jag arbetade i
26 år som apotekare… Mina två barn i Damaskus studerar i universitetet...”
(Amir 07-03-17)
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”Jag har studerat universitet… Ekonomiskt jag hade det jättebra i Jordanien… Jag hade
många släkt och många vänner... Jag hade det så bra i Jordanien… Vi levde bra vi hade
ett hus bra bil mina barn var i skolan min man jobbade som hotellarbetare på 5- stjärnigt
hotell. Jag var en privatlärare jag undervisade eleverna hemma…” (Ayla 21-02-17)
”Jag pluggar universitet i fyra år… Jag jobbar 20 år lärare gymnasium… Vi hade jättebra
ekonomi. Mycket bra, jättebra. Jag jobbar min man jobbar och min dotter också pluggar
universitet matematik. Vi jobbar alla, det går jättebra på ekonomi.” (Sibel 28-02-17)

I tidigare forskning beskriver Al-Baldawi hur olika individer kan reagera under stress.
Detta kan bero på individens inre resurser. Faktorer som påverkar individens inre
resurser är inlärning, uppfostran, personliga egenskaper, livserfarenheter samt vilken
karaktär och typ utmaningen har för den aktuella situationen för individen.33
Copingteorin säger att en individs copingförmåga grundläggs i barndomen. Denna
copingförmåga är av stor vikt när det kommer till förmågan att återhämta sig efter en
påfrestande livshändelse. Det är copingförmågan som avgör hur funktionshindrad en
individ blir efter en skada eller sjukdom. En individ som har lyckats att tagit sig ur en
kris har ofta en förbättrad copingförmåga.34 Tidigare forskning säger att barn och
kvinnor har lättare för att utveckla somatiska symtom på grund av den psykiska
stressen.35 Al-Baldawi hänvisar till att individer under en transferfas utsätts för stress
och att den blir påtagligare om individen har en familj att ta hand om. Stressen är
individuell och för vissa individer blir den så pass hög att den leder till existentiella,
mentala och starka kroppsliga reaktioner.36
Studien visar att Sibel fick en hög stressnivå efter att ha genomgått en lång och
smärtsam transferfas och till följd av detta fick Sibel starka kroppsliga reaktioner. Sibel
uttrycker sin transferfas:
” … Polis i Bulgaria, dem tog min pojke… min lilla pojke. Men jag och min stora pojke
springer med min dotter… Jag gav allt mitt guld för att komma till Sverige… När jag bor
i Sverige, första dagarna jag blir död… Jag jättedålig, jag jättetrött, jag sjuk, jag kan inte
gå för jag är jättetrött i Turkiet och Bulgarien… Mina barn hämta mig i ambulans, jag
sitter på rullstol i sex månader, jag kan inte gå till toalett…” (Sibel 28-02-17)
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Det finns enbart ett fåtal publicerade forskningsartiklar angående stress hos vuxna
individer till följd av transferfas.37 Den tidigare forskningen visar att transferfasen har
betydelse för immigrantens hälsa och anpassningsförmåga i det nya landet.38
Copingbegreppet beskrivs som en process för att individen skall få lära sig att behärska
de inre och yttre krav som överskrider individens förmåga.39 Lazarus menar att individer
kan omvärdera sin situation för att förminska hotet som individen upplever. Detta kan
ske genom att individen intalar sig själv att situationen inte var så farligt som det
faktiskt var.40 Studien visar att Sibel intalar sig själv att situationen Sibel befinner sig i
är bättre än vad den egentligen är. För att hantera svårigheter och krav använder sig
Sibel av olika copingstrategier. Sibel visar både på problemorienterad och emotionellt
orienterad coping samt visar hon tecken på undvikandestrategier.
”Dem har hjälpt mig, dem jätte hjälpt mig med sjukhus. Och sjukgymnast, men med
psykolog nej, jag bra. Jag har barn… När dem pratar mamma ni jättetrött, ni psykologi ni
har stress, jag säger NEJ här Sverige jättebra. Här jätte mycket demokrati… Nej jag
behöver inte prata… Du måste jobba och studera, här i Sverige jättebra och det kommer
bättre.” (Sibel 28-02-17)

Den copingstrategi Sibel väljer att använda kan variera beroende på Sibels
självförtroende. Vidare kan valet av copingstrategi grunda sig i vilket kön, religion,
tidigare erfarenhet individen har. Utbildning spelar också en viktig roll för individens
val av strategi. Sibel säger att hon inte behöver prata med en psykolog om det hon varit
med om. Sibel undviker att samtala om sin psykiska hälsa och låtsas som om att det inte
existerar i hennes liv. Inom copingteorin kallas det för att Sibel använder sig av en
undvikandestrategi.41
Denna undvikandestrategi kan vara bra för vissa individer i vissa situationer. Det
finns studier som påtalar att det är av vikt att veta när en copingstrategi skall användas,
då det kan generera en positiv eller negativ utgång. Om individen befinner sig i ett akut
dåligt somatiskt tillstånd kan en viss förnekelse vara av vikt, då studier har visat på att
kroppen läker snabbare utan stresspåslag. Förnekelsen kan dock vara skadlig om
individen stannar kvar för länge i förnekelsefasen. Eftersom detta återigen kan leda till
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somatiska symptom.42
Migration och anpassningsprocesser kan vara smärtsamma händelser för en individ.
Att lämna sitt hemland kan vara både psykiskt och fysiskt belastande. Individen kan
tappa sin identitet, trygghet och samhörighet. Individen kämpar i stället för överlevnad
och lever därmed i en otrygghet. Al-Baldawi skriver att det är svårare att genomföra en
transferfas om individer har en familj att ta hänsyn till. Amir förklarade under intervjun
att han reste till Sverige med sina tre barn. Dock hade Amir två barn kvar i sitt hemland.
Barnen var myndiga och valde själva att stanna kvar i hemlandet.43
”Mina barn dem var liten, dem kommer till Sverige med moster, dem kommer före mig…
Sen efter två år kommer jag… Jag och min fru kommer direkt till Sverige, men mina barn
kommer till Egypten sen till Italien sen till Tyskland sen till Sverige… Jag känner mig
mycket svårt… Mycket svårt att lämna sina barn i ditt land och jag bor här och börja nya
livet… Jag har två barn där dem studerar universitetet…” (Amir 07-03-17)

Enligt copingteorin använder individen en problemfokuserad strategi vilket innebär att
individen fokuserar på den yttre hotbilden snarare än att bli ledsen över den nuvarande
situationen. Individen försöker hitta yttre lösningar där andra auktoriteter kan vara
behjälpliga för att lösa situationen.44 Individens stressorer, så väl emotionella som
kognitiva, kan hållas borta tack vare socialt stöd och kan vara en direkt skyddsfaktor
mot stress och en copingresurs.45 Vid analys av empirin går det att tolka att Amir och
Hassan visar tecken på problemfokuserad strategi. Amir och Hassan genomför konkreta
åtgärder som är målinriktade för att hanterar den stressfulla livssituation som de
befinner sig i. Amir och Hassan kan därmed åstadkomma en förändring och på så sätt
förändra sin livssituation.
”Jag är farmaceut… jag ska studera och fortsätta utbildning sen ska jag på framtiden
öppna apotek…” (Amir 07-03-17)
”Jag studera på SFI, min fru också studerar SF… Jag tänker alla är snäll alla
respekterar… Jag har en svensk jag träffar varje dag och han kommer på gym också... Jag
sitter inte bara hemma och tänker, nu vi vill träffa andra gå till parken… lördag eller
söndag vi två-tre familjen spela vollyboll eller fotboll…” (Hassan 21-02-17)
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Samtliga informanter i studien har genomgått en oorganiserad transferfas med
varierande längd. Samtliga har brutit upp från sin naturliga miljö där familj, släkt och
vänner fortfarande finns kvar i hemlandet. Samtliga informanter kämpar för att anpassa
sig till den svenska kulturen, traditionen och språket.
”Ja i Sudan jag hade de arbetet med företag… Men jag hade den arbetsmarknaden, jag
ville den, jag försöka att utbilda mig, så men nu det är två år, bara där studera på SFI
fortfarande. Så det är tråkigt för mig, det är svenska också det är svårt för mig, så jag
studera den extra.” (Ali 28-02-17)
”Jag kommer från Kurdistan Syria… jag pluggar diplom lärare. Jag jobbar 20 år lärare
gymnasium, och klass nio i mitt land… Jag tänkte Sverige jätte fint land… Det är inte
samma exakta dröm, det är inte samma min dröm… Nu jag typ lärling för
arbetsförmedling… När jag sluta svensk språk, jag jobba som lärare…” (Sibel 28-02-17)
”Det är olika kultur i Sverige. Här olika system… Jag lika svensk, dem alla jätte bra i
mitt område, jag också jag gå i regel. Tillexempel jag går i skolan exakt klockan nio, jag
sitter i på stolen. Jag inte vara fem minuter eller tio minuter sen. I tvättstuga jag städa,
min under mitt hus jag stänger av tv efter klockan 22, nu tyst. Nu jag jätte relax, för min
granne svensk, dem tycker om mig.” (Sibel 28-02-17)

Informanterna svarade osammanhängande på frågan hur Gävle kommun hade mottagit
informanterna och om kommunen hade tagit del och visat intresse för informanternas
transferfas. Författarna blev fundersamma och nyfikna angående svaren och ville
undersöka varför informanterna hade svårt att svara på just den frågan. Ett sätt att
försöka förstå detta är att informanterna och författarna inte kommer från samma
geografiska område och därför inte delar samma kultur och värderingar. Genom att
använda Christian Welzels och Ronald Ingleharts så kallade kulturkarta som bygger på
den sociologiska studien World Values Survey, blir det uppenbart att Sverige är extremt
när det gäller värderingar. Medan svensk kultur i hög grad präglas av att vara sekulär,
rationell,

individualistisk

och

självförverkligande,

utmärks

de

kulturer

som

informanterna kommer från istället av traditionella, religiösa, kollektivistiska och
överlevnadsorienterade värderingar. I kulturkartan ligger de nordiska länderna högst
uppe till höger på kartan.46
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Informanterna kommer ifrån länderna Afghanistan, Eritrea, Syrien samt Jordanien. På
kulturkartan finns inte Afghanistan, Eritrea samt Syrien utsatta. Dock gränsar dessa
länder till Etiopien, Pakistan och Turkiet och man kan anta att länderna har liknande
värderingar som de angränsande länderna. Av kulturkartan framgår det att kulturerna
som informanterna kommer ifrån ligger mycket lågt gällande ”self expression values ”
samt ”secular-rational values”. Kontentan är att Sverige och informanternas
ursprungsländer i ett kulturellt hänseende är mycket olika, vilket kanske kan förklara de
svar informanterna gav till författarna.
Samtliga informanter har genomgått en transferfas för att komma till Sverige.
Informanterna har kommit till Sverige på grund av politiska förföljelser och krig.
Under intervjuerna förklarade samtliga informanter att de var mycket ledsna över att
behöva lämna sina respektive hemländer. Dock var informanterna mycket glada över att
få komma till Sverige. Författarna fick under intervjun en känsla av att informanterna
aldrig hade reflekterat över hur transferfasen påverkat deras psykiska och fysiska hälsa.
Vidare belyser samtliga informanter under intervjun att Gävle kommun inte har erbjudit
samtal för att bearbeta transferfasen.
47
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Maria Berg, utbildare inom TMO, menar att det är av stor vikt att få bearbeta
traumatiska händelser för att inte utveckla PTSD, vilket leder till fysisk och psykisk
ohälsa för individen. Berg menar att upplevda trauman som inte har fått bearbetas kan
också leda till att individen hamnar i kriminalitet senare i livet.48
Författarna tog efter intervjuerna kontakt med flera olika aktörer i Gävleborgs län
för att få en inblick i hur de arbetade med immigranters transferfas. Resultatet av svaren
styrker informanternas upplevelse. Informanterna och de olika aktörerna delar samma
uppfattning, nämligen att det finns en brist i arbetet med immigranten och dennes
bearbetning av transferfasen.49
Samtliga informanter var mycket glada över att få komma till Sverige trots sin svåra
transferfas. Al-Baldawi belyser att människan kan klara av de många utmaningar och
svårigheter individen möter under transferfasen tack vare individens tro och
förväntningar på ett bättre liv i det nya landet. Dessa ger individen styrkan att orka med
och övervinna de socioekonomiska svårigheterna.50

6. Diskussion
Nedan diskuteras uppsatsens olika delar.
6.1 Diskussion av vald metod
Författarna valde att använda sig av kvalitativa intervjuer där individer fick berätta om
sig själv, sin bakgrund, sina känslor och tankar samt hur de genomgått sin transferfas.
Svåra livssituationer försvinner inte ur minnet utan följer med individen genom hela
livet. Författarna anser att informanternas berättelser är tillförlitliga källor att använda
sig av för att beskriva transferfasens betydelse. Berättelserna utgör dock subjektiva
redogörelser som omöjligt omfattar allt som skett under transferfasen. Vi som forskare
har utifrån berättelserna gjort en egen tolkning av informanternas upplevelser. När vi
kritiskt har granskat intervjusvaren från informanterna har vi bland annat förstått det
som att informanterna inte varit helt medvetna om hur transferfasen har påverkat deras
psykiska och fysiska hälsa. Författarna tänker att informanterna genom intervjuerna
ännu en gång använde sig av olika copingstrategier för att orka berätta om transferfasen.
En annan omständighet som diskuteras i uppsatsen är svårigheterna till ömsesidig
förståelse som beror på att informanterna och vi som forskare är uppvuxna i olika
48
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kultursfärer.
Författarna valde att använda en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer.
Detta gav författarna djupgående svar på frågeställningarna och författarna fick även
tillfälle att ställa följdfrågor på vissa upplevelser och situationer som informanten hade
upplevt. En del av upplevelserna i informanternas svar har blivit en tolkningsfråga.
Författarna anser att det har varit intressant och givande att möta och intervjua
människorna som har genomgått en transferfas. Avsikten var att genomföra tio
intervjuer för att få svar på forskningsfrågan men efter sex intervjuer kändes materialet
mättat, då samtliga informanter svarade likartat på intervjufrågorna. Författarna fick
därmed istället tid att kontakta olika aktörer i Gävleborgs län för att korrelera
informanternas svar.
6.2 Diskussion av vald teori
Copingteorin har varit relevant att använda i studien för att kunna analysera empirin.
Författarna har kunnat koppla teorin för att se hur informanterna har använt sig av
copingstrategier för att klara av sin tillvaro. Under studien har det framkommit att
informanternas val av strategier hade en stor inverkan på individen. Strategierna gav
informanterna en kontroll över sin situation samtidigt som strategierna hindrade
informanterna att ta hjälp för att bearbeta transferfasen. Författarna har utgått från
empirin att informanterna har strategier för att kunna hantera livet efter en transferfas.
Under studien framkom det att informanterna använde sig av flera strategier för att
hantera sin vardag. Inom copingteorin finns det olika strategier som har till syfte att
förändra och kontrollera individens stressande känslor. En copingstrategi kan inte
fungera i alla situationer för en individ, eftersom en copingstrategi kan vara förödande
på kort sikt och bra på lång sikt.51
6.3 Diskussion av resultaten
Studiens resultat visar att transferfasen har betydelse för immigrantens psykiska och
fysiska hälsa. Transferfasen får konsekvenser för individen och dennes närstående.
Individer använder sig av copingstrategier för att ta makten över sin egen tillvaro och
det speglar hur individen hanterar sin situation. Det är av vikt att förstå transferfasens
betydelse för immigranten och vad som kan hjälpa individen att komma framåt i livet.
Tidigare forskning visar att det finns få studier om hur stress påverkar vuxna
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människor.52
Under studien har det framkommit att individer har förmåga och styrka att finna ett
sätt för att lättare kunna hantera sin tillvaro. Informanternas tro och förväntningar på det
nya landet, har gett individen styrka att övervinna och orka med de socioekonomiska
svårigheterna.53 Det är väl känt att en människa klarar mer än vad den själv tror.
Informanternas berättelser visar hur mycket dessa individer faktiskt har hanterat under
sin transferfas och hur uppfinningsrika och starka de varit. Författarna har fått en ännu
större insikt om att människan är fantastisk och att det är av stor vikt att lyssna till
individens upplevelse och känslor om transferfasen.
Mest utmanande i denna studie var att försöka förstå vad informanterna egentligen
tänkte och tyckte, eftersom deras svar ofta var svårförståeliga på grund av språket.
Genom transkriberingen av intervjuerna uppstod dock en förtrogenhet med materialet
som möjliggjorde en analys. Det författarna finner mest hoppingivande med denna
studie har varit att informanterna trots transferfasens påfrestningar har varit starka och
klarat sig bra i Sverige. Informanterna går på språkkafé och har börjat studera. Vidare
har informanterna börjat aktivera sig i form av att gå på gym och har skapat sig ett nytt
socialt nätverk i Sverige. Vetskapen om att alla flyktingar inte klarar sin transferfas lika
bra och inte är lika starka som informanterna i denna studie, är tung.
Tidigare forskning visar att det finns en hög signifikans gällande posttraumatisk
stress hos människor som är på flykt från hemlandet. I en studie uppgav över hälften av
de tillfrågade flyktingarna att de levde i skräck.54 Författarna till innevarande studie
fann att informanterna till största del använde sig av olika copingstrategier så som
problemfokuserad strategi, undvikande strategi samt emotionell orienterad coping. En
av informanterna visade tydliga tecken på en undvikande strategi, då hon undvek att
samtala om sin psykiska hälsa och låtsades som att det inte existerade i hennes liv. Valet
av copingstrategi tror författarna kan ha berott på informantens bakgrund. Tidigare
forskning visar att valet av copingstrategi kan grunda sig i vilken religion, kön,
utbildning samt vilka tidigare erfarenheter individen har.55 Vidare säger tidigare
forskning att copingförmågan grundläggs i barndomen56 och att kvinnor och barn har
lättare att utveckla kroppsliga symptom på grund av den psykiska stressen.57
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Resultatet visar att informanterna inte hade fått bearbeta sin transferfas hos en
professionell behandlare/terapeut. Författarna kände under intervjuerna att vissa
informanter hade ett behov av att få samtala med någon utomstående om sina
upplevelser. En av informanterna visade på ett förnekande beteende mot sina barn.
Informantens barn ville att mamman skulle söka hjälp för sina stressrelaterade
symptom. Informanten var mycket bestämd över att inte gå till en psykolog och samtala
om det hon hade varit med om. Enligt författarna var det möjligen ett sätt att hålla uppe
en fasad för att skydda sig själv och sin familj. Transferfasen har betydelse för
immigrantens anpassningsförmåga och hälsa i det nya landet.58 Individer kan omvärdera
sin situation för att förminska problematiken som individen upplever. Individer kan
genom omvärdering intala sig själv att det inte var så farligt eller allvarligt som det
faktiskt var.59
Författarna är väl medvetna om att den empiri som har samlats in under studiens
gång bara utgör en liten del av all den erfarenhet som immigranter som genomgått en
transferfas bär med sig. Det går därför inte att dra för stora slutsatser utifrån studiens
resultat men vi vill ändå tro att de upplevelser som informanterna i denna studie delat
med sig av är helt unika utan kan generaliseras i viss mån. Författarnas resultat visar på
att de informanter som har medverkat i intervjuerna har haft strategier för att lyckas
överleva transferfasen samt för att orka anpassa sig i det nya landet. Copingstrategierna
innebar utvecklandet av färdigheter i syfte att bemästra sin tillvaro, utan vilka
informanterna förmodligen inte klarat sig.
6.4 Slutord
Författarna hoppas att studien ska bli spridd och läst då den kan bidra till en bättre
förståelse av transferfasens betydelse. Genom de transkriberade intervjuerna får man
som läsare tillgång till informanternas unika upplevelser vilket ger en ökad förståelse
för de känslor och tankar som individer kan ha efter att ha genomgått en transferfas. Vi
anser att studien kan fungera som ett underlag i olika diskussionsseminarier. Vi hoppas
också att studien kan komma att inspirera andra forskare att göra fortsatta studier av
transferfasens betydelse för immigranten.
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Bilaga 1.
Intervju angående ämnet Transferfas
Du tillfråga härmed om du vill delta i en studie om ämnet transferfas.
I en migrationsprocess är det av vikt att förstå vilken roll transferfasen spelar in i
immigrantens liv. Detta för att individen skall kunna bearbeta samt få en förståelse för
hur transferfasen kan förändra individens fysiska samt psykiska hälsa.
Vi är två studenter inom Människa- Kultur- Religionsprogrammet på Högskolan i
Gävle. Vi planerar att göra en studie om hur transferfasen påverkar immigrantens liv
som en del av vårt examensarbete. Vi önskar därmed att intervjua sex individer som har
genomgått en transferfas. Denna intervju kommer att belysa tre olika faser.

•

Hemlandsfas

•

Transferfas

•

Mottagarlandsfas

Författarna följer under intervjun ett underlag med öppna frågor som samtalet kommer
att kretsa kring. Beräknad tid för intervjun är ca 45 minuter. Deltagandet är naturligtvis
frivilligt och sekretessbelagt. Du som deltagare kan när som helst dra dig ur studien. Vi
vill att du skall känna dig så bekväm som möjligt. Efter att intervjun skrivits ut kommer
data att sammanställas och redovisas så att ingen enskild individ kan identifieras. All
data behandlas som konfidentiellt och kommer att förstöras när studien är färdig.
Tack på förhand!
Cecilia Eriksson, mobil: 073-052 98 73, mail: cissi.hillman@gmail.com
Jeanette Hillman, mobil: 076-171 23 42, mail: jeanettehillman@hotmail.com
Olov Dahlin (handledare), mail: olov.dahlin@hig.se
Människa- Kultur- Religionsprogrammet 180 hp. Högskolan i Gävle.
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Bilaga 2.
Intervjuguide
Hemlandsfas:
1. Ålder på individen?
2. Individens formella utbildning?
3. Vilken social samt ekonomisk bakgrund hade individen?
4. Individens boendeform i hemlandet?
5. Vilket arbete eller sysselsättning hade individen i hemlandet?
6. Vilken är den bidragande orsaken till att individen har migrerat till Sverige?
7. Vilka förväntningar hade individen till det nya landet?
Transferfasen:
1. Hur lång tid tog det för individen att komma från hemlandet till mottagarlandet?
2. Vilken boendeform hade individen under transferfasen?
3. Hur beskrivs de socioekonomiska förhållandena under transferfasen?
4. Uppstod det några kulturella prövningar under resan?
Mottagarlandsfasen:
1. Hur upplevs omgivningens inställning till immigranter?
2. Hur har Gävle kommuns mottagande sett ut?
3. Hur ser individens egenförsörjning ut?
4. Hur länge har individen befunnit sig i mottagarlandet?
5. Stämde förväntningarna individen hade på landet?
6. Vilken boendeform har individen?
7. Hur ser individens sociala nätverk ut idag?
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Bilaga 3.
Transkribering av intervju med Ali 2017-02-28
F = Författare
I = Informant
Transkriptionsnyckel.
(.) = Kort paus
(…) = Lång paus
(xx) = Ohörbart
[ ] = Författare förklarar
(//) = Informant visar med kroppsspråk
(#) = Telefonen ringer
(=) = Skratt
(€) = Gråt
(+) = nedstämd
F: Hur gammal är du?
I: (.) Jag är 30 gammal.
F: Vilket land kommer du ifrån?
I: Jag kommer ifrån Eritrea.
F: När du bodde i Eritrea, vilken utbildning har du ifrån det landet. Har du gått i
gymnasiet eller universitet?
I: Nej, jag har inte gymnasiet alltså, jag har inte lång utbildning i mitt hemland, den är
tio år så där.
F: I ditt hemland hade du ett stort socialt nätverk, mycket vänner?
I: Ja jag hade mycket kompisar, stort alltså.
F: Hur var din och familjens ekonomi, var den låg eller mellan?
I: Nej, jag kommer ifrån den stora familj, dem också de är affärsman, min familj också
jag hade den affär också, men min pappa den är skillnaden, då min pappa min andra
familj, så den jag växte upp med min mamma, med fem syskon.
F: Så ekonomin var bra?
I: Ja mycket bra, min pappa också affärsman, min mamma också affärsman. Min
mamma hade den där affär i där i centrum det är stort. Också så min pappa också så där.
F: Bodde ni i villa eller i lägenhet?
I: Den är i lägenhet alltså.
F: På landsbygd eller i storstan?
I: Ja den är i centrum, den där lägenheten. Det är bra för där affärsmän i centrum.
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F: Vad hade du för arbete i Eritrea?
I: Jag hade arbetat där med dem, min familj det är affärsman så, med dem säljer och i
kassan. Jag växte upp med den affärsmannen så.
F: Varför kom ni till Sverige?
I: (.) Jag jobba som soldat lite, där alla politiker vet är inne i Eritrea. Det är diktator så
där, alla dem ungdomar som kom till Sverige.
F: Vilka förutsättningar och förväntningar hade du på Sverige? Vad hade du för tankar
om Sverige?
I: Jag trivs bra i Sverige, innan jag kom till Sverige. (.) Innan jag kom, dem andra
Eritreanska också kommer här, så jag ringde till dem. Men måste där träffa, jag lite
grann jag vet om Sverige, om hela Europa. Jag tänkte liksom, jag flyttade från mitt
hemland till det andra landet, som tillexempel har jag bott i södra Sudan. Jag har arbetat
där som mat till mig. Tillbaka från södra Sudan till Libyen, båt till Italien. Efter Italien
åkte till den Sverige. Från Germany till Denmark.
F: När du kom till Sverige, kom du direkt till Gävle?
I: Malmö, efter Malmö det migrationsverket, efter migrationsverket den flytta till olika.
Till Stockholm i Solna och sen Gysinge och sen Gysinge camping, på dem svara till
mig efter intervju, till Gävle.
F: Så du har permanent uppehållstillstånd?
I: Ja (=).
F: Hur lång tid tog det från Eritrea till Gävle. Handlar det om månader eller år?
I: (xx)1år (xx).
[Författaren frågar igen hur många år det tog för informanten att ta sig från hemland till
mottagarland].
I: Från Eritrea 2010, efter Eritrea jag har bott i södra Sudan i två – tre år. 2014 jag kom
till Sverige.
F: Vilken boendeform hade du under resans gång?
I: Ja i Sudan jag hade de arbetet med företag. Dem också arbetat med dem, den
lägenheten också med dem. Jag har också lägenhet med den familjen. Med flyktingar
alltså. Jag har inte den anhöriga där, andra flyktingar med familjer så, jag kände honom,
jag har bott med honom.
F: Hur har din ekonomi sett ut under resans gång?
I: Money jag hade inte riktigt där hade i Sudan, men bra alltså. Där är bra så, jag hade
inget problem med ekonomin för mig.
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F: När du kom till Sverige, hur har folket bemött och varit mot dig? Har dem varit
snälla, trevliga eller misstänksamma, förstår du?
I: Överallt det finns dåliga och bra människor men i Sverige, dem är mycket snäll alltså.
Jag tycker också det är respekt alltså.
F: Hur tycker du att Gävle kommun har mottagit dig. Är det någon som har brytt sig
och frågat dig om alla stopp du har varit med om? Att du har bott i Eritrea, södra Sudan,
Gysinge, Tyskland och Danmark. Är det någon som har frågat dig hur du mår?
I: Men jag hade den arbetsmarknaden, jag ville den, jag försöka att utbilda mig, så men
nu det är två år, bara där studera på SFI fortfarande. Så det är tråkigt för mig, det är
svenska också det är svårt för mig, så jag studera den extra.
F: Är det någon som har erbjudit dig att få prata med en psykolog, kurator, terapi eller
präst. Så du får prata om det du har varit med om? För du har flyttat väldigt många
gånger och du har varit ensam. Så det måste ha varit tufft många gånger?
I: Ja det är bra, ok. (+).
[Informanten pratar om annat och undviker svaret. Författaren frågar om frågan och
förklarar frågan utförligare].
I: Ja första gången jag kom till Sverige, när jag kom till Sverige det är dem.
Migrationsverket frågade varför jag kom till Sverige. (.) Vad är ditt problem så där, det
är soldater som politiker, så där. Ja dem måste fråga grunden för mig. Vem är du så där.
F: Ok, men frågade dem dig, hur du mådde inombords
[författaren förtydligar med kroppsspråk].
I: Jag känner mig bra så där.
F: Så dem erbjöd inte dig att få prata med någon, om vad du har varit med om?
I: Nej.
[Författarna förklarar återigen frågan].
I: Nej (.) Nej jag förstår inte (+).
I: Ingen frågar mig så. Dem frågar varför du kom till Sverige. Vem är du och sådant.
Men inte någon som du, frågar som denna, ingen frågar. Jag har bott här i två år, men
jag har inte träffat någon, som där fråga till mig. Men i Eritrea alla samma, till mig hur
går, hur kan komma här, men den svenska jag träffa ingen fråga till mig så.
[Författaren säger till informanten, att han är stark och modig genom att han har klarat
av att göra den här resan ensam, mellan hemland till mottagarland. Informanten börjar
ändra kroppsspråk. Han har gråten i halsen och hans läppar börjar darra].
F: Tycker du att dina tankar och förväntningar stämde in om Sverige?
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I: Ja men innan jag kom till Sverige jag försöker, jag började och startade direkt till
jobb, för att kunna försörja mig själv. Men nu den efter jag kom till Sverige de är, det
går inte. Tillexempel dem arbetsgivare, dem behöver utbildning men jag försöker, men
jag har inte lång tid i mitt hemland. Det är inte, det går inte, det är svårt, med det är bra
så.
F: Hur är din boendeform i Gävle?
I: I lägenhet. Men den första är ett år det var svårt för mig med lägenheten, men det är
nästan ett år där jag hade fått från Gavlegårdarna.
F: Har du många vänner i Gävle?
I: Ja, jag är inte ensam fast jag bor ensam. För att där träffa med några kompisar, dem
alla också där, brorsan eller dem träffar eretreiska bara.
F: Nu kommer vi att ställa den sista frågan. Har du mått dåligt någon gång under resans
gång från Eritrea till Gävle?
I: Den i framtid den är svårt, men tillexempel jag hade fem syskon. Dem också flyttade
ifrån mitt hemland. Tillexempel min syster hon har bott i södra Sudan. Den andra också
i Kanada, den flyttade från Etiopien till Kanada, gifta sig med honom och så där, hon
bor nu där i norra Kanada. Den andra också, jag kom till Sverige före den honom, där
min bror.
F: Jaha du har en bror här?
I: Ja, en bror i Norway.
F: Har du känt dig ledsen någon gång? Ledsen över att det har blivit som det har blivit?
I: Ja, jag tänker mycket på dem. Ja när jag tänker på det, det är inte bra så, det är alla de
är dem fem också, flyttade inte i mitt hemland, det är bara en i mitt hemland, det är en
brorsa det är den sista, min mamma och så.
Författarna tackar informanten för intervjun och berättar att han har varit stark som
vågat öppna sig för oss under en sådan kort tid (=).
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Bilaga 4.
Transkribering av intervju med Sibel 2017-02-28
F = Författare
I = Informant
Transkriptionsnyckel.
(.) = Kort paus
(…) = Lång paus
(xx) = Ohörbart
[ ] = Författare förklarar
(//) = Informant visar med kroppsspråk
(#) = Telefonen ringer
(=) = Skratt
(€) = Gråt
F: Hur gammal är du?
I: 50 år
F: Vilket land kommer du ifrån?
I: Jag kommer från Kurdistan syria.
F: Har du en utbildning från ditt hemland?
I: Ja mitt land finns, först sex år det är klass ett (.) Sex år och dem klar nio. Mitt system
i mitt land. Jag började i skola min jag är sex år. Jag sluta gymnasiet, jag är 18. Jag
pluggar universitet i fyra år. Över jag pluggar diplom lärare. Jag jobbar 20 år lärare
gymnasium, och klass nio i mitt land. Börjar krig i mitt land. Jag kan inte jobba mycket
katastrof. Jag mycket problem jag flyttat. I Turkiet sen jag flyttat till Sverige.
F: Hur såg ditt sociala nätverk ut i ditt hemland, hade du en stor familj, släkt och många
vänner?
I: Men i mitt land finns inte socialtjänst och socialförsäkring.
[Författaren förklarar den tidigare frågan mer utförligt].
I: Jag har mycket, jag har alla min familj där. Jag har alla vänner där.
F: Hur såg din ekonomiska status ut i hemlandet, Var den låg eller mellan?
I: Innan första krig vi hade jättebra ekonomi. Mycket bra, jättebra. Jag jobbar min man
jobbar, och min dotter också pluggar universitet matematik. Vi jobbar alla, det går jätte
bra på ekonomi.
F: Bodde ni i lägenhet eller i hus i ditt hemland?
I: Jag bor i villa, storstad.
F: Vilken var den bidragande orsaken till att ni kom till Sverige?
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I: Krig.
F: Vad hade ni för förutsättningar och förväntningar på Sverige?
I: Min alla familj jag har mycket stora familj: morbror, morfar, mycket, mycket. Jag
säga min bror, morfar och pappas bror farbror mycket, mycket jag har mycket. Men
exakt min familj jag har 11 syskon. Bara min mamma och min lilla syster, min bror och
min bror andra mig, dem bor i Syria. Men alla mitt syskon bor i Sverige för 30 år sedan.
Därför jag går till Sverige. Kanske jag bor i Tyskland eller öst Syria, det är mycket nära.
Men jag jätte trött, för jag går här. Jätte trött och jättefarlig, kanske jag skulle (.) kanske
död jag och mitt barn (…) (€).
I: Vi död, jätte farligt. När jag går här i vägen, jätte farlig väg, jag död. Men polis i
Bulgaria, dem tog min dotter och min pojke (.) Min lilla pojke. Men jag och min stora
pojke springer med min dotter.
F: Vart är din dotter och lilla son nu?
I: Dem är i Bulgaria, dem får inte här uppehållstillstånd. Hon får här inte. För där i
Bulgaria, polis tar (.)
[Informanten visar med kroppsspråk på att barnen fick lämna fingeravtryck hos
polisen].
I: Och i migrationsverket dem testa så, förlåt gå ut.
F: Hur gamla var barnen då?
I: 18 och 16 år. Och min dotter 20 år. Dem migrationsverket säger, förlåt du måste ut ur
Sverige, du ha i Bulgaria uppehållstillstånd. Det finns regel, du svensk man, kvinna,
dem alla i Europa dem vet inte vad betyder regel. Schengen finns regel Dublin.
F: Hur lång tid tog det för er att komma från Syrien till Sverige. Tog det år eller
månader?
I: Jag väntade i Turkiet i ett år, jag har inte pengar jag inte jobbar, mitt barn jag har inte
pengar, jag väntade i ett år, först han finns man, han visa väg till Sverige, han vill
mycket pengar, jag sälja min alla guld, jag ta i man, i mannen.
F: Gav du allt ditt guld till mannen för att komma till Sverige?
I: Ja.
[Författaren sammanfattar hur informanten tog sig till Sverige].
F: Vilken boendeform hade ni i Turkiet? Hade ni en lägenhet eller bodde ni i villa?
I: Nej ett rum, ett på badrum också, på källare.
F: Under er vistelse i Turkiet, hann ni lära känna andra människor där?
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I: Jag känner lite familj kurdiska, dem hjälp mig på mat och lite kläder. Dem turkiska
människor gillar inte kurdisk. Han inte hjälpt mig, han säljer mig mat jätte dyr och dem
säger du vill köpa? Du vill inte köpa, du vill inte! Gå.
F: Hur blev din ekonomi i Turkiet? Kunde du arbeta i Turkiet?
I: Min bror han jobbar i Dubai, han hjälpa mig på pengar.
F: Kände du att det uppstod några kulturella krockar under resans gång?
[Författaren får förklara frågan utförligare då informanten inte förstår].
I: Nej i Kurdiska och Syria är det samma sak. Jag känner inte det finns olika eller det är
samma kultur. Det är olika kultur i Sverige. Här olika system, men nu det är jätte dåligt
här. Det är invandrare kommer här. Kommer här (.) dem vad heter det på svenska, det
finns system på Sverige, system dem sakta, sakta fixa system kultur regel dem alla
levde människor Sverige dem gå på regel. Men här, invandrare dem jätte dåligt dem
fixar. Ja min granne är arab invandrare och här min granne Sverige. Ja min granne hon
svensk man, hon inte sova, hon är jätte stressad, aldrig dem invandrare säg, aldrig.
Svensk man han blir sjuk han blir, han ringer till Gavlegårdarna och säger ok, om inte
gå, men det måste här till Sverige politik i Sverige, jätte regel på invandrare. Dem lär
dem, dem säger då måste du sova, då måste du städa, med tvättstuga jätte dåligt.
Varför? Nej dem invandrare fixar så, jag när jag tvätt, jag städar alla maskin, jag städa
torkmaskin, jag städa marken, men ibland jag kom till tvättstugan, jag ser alla smuts, jag
googlar, invandrare före mig. Varför? Men ibland jag gå ut i under tvättstugan ser att
det är jätte bra, jag googlar, svensk, dem svensk före mig. Invandrare Sverige, svensk
det måste nu lär invandrare. Hur regler system Sverige. Mitt område alla svensk man,
kvinna många svensk människor alla jätte stressad på invandrare. Dem inte rasist men
dem vill gnälla, sova, dem vill promenera här med cigaretten, tvättstuga inte bra.
Soprum dem säger sitt (.)
[Informant förklarar med sitt kroppsspråk, hur invandrare bara slänger sina egna sopor
på golvet i soprummet].
I: Det måste politik, polis och kommun, alla i Sverige måste dem prata varför.
F: Hur anser du att omgivningens inställning är emot er invandrare?
I: Nej jag lika svensk, dem alla jätte bra i mitt område, jag också jag gå i regel.
Tillexempel jag går i skolan exakt klockan nio, jag sitter i på stolen. Jag inte vara fem
minuter eller tio minuter sen. I tvättstuga jag städa, min under mitt hus jag stänger av tv
efter klockan 22, nu tyst. Nu jag jätte relax, för min granne svensk, dem tycker om mig.
F: När du kom till Sverige, kom du direkt till Gävle då?
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I: Nej jag kom till Göteborg. Jag bor i ett år sen.
F: När du kom till Gävle, var det någon från Gävle kommun som brydde sig om dig och
din bakgrund? Om din flykt?
I: Jag arbetat i Subway. Jag får en lägenhet här.
[Författaren förklarar föregående fråga mer ingående till informanten].
I: Jag jobbar här i Valbo i Subway, och kommunen får och jag får lägenhet. Och jag
flyttat här. Jag tycker mycket om Sverige.
[ Författaren förklarar föregående fråga återigen, då informanten undviker att svara på
frågan].
I: Först när jag vänta uppehållstillstånd, jätte dåligt. Mår inte bra mår jätte dåligt, först
jag har jag ta uppehållstillstånd, jätte går bra.
F: Har någon frågat dig från migrationsverket eller Gävle kommun hur du mår?
I: Nej det går bra. Det är inte samma. I Syrien och Sverige är inte samma det är olika.
F: Har du fått hjälp att prata om dina upplevelser under flykten?
I: När jag bor i Sverige, första dagar jag blir död. Skulle jag död. Jag jätte dålig jag jätte
trött jag sjuk, jag kan inte gå, för jag är jätte trött i Turkiet och Bulgarien. Dem hämta (.)
mina barn hämta mig i ambulans, jag sitter på rullstol i sex månader, jag kan inte gå till
toalett. (//) .
F: Under tiden du mådde så dåligt, fick du hjälp med att få prata med en psykolog eller
en kurator, om vad du har varit med om?
I: Min läkare. (#).
[Författaren pratar med informantens vän via telefon, vännen får fungera som tolk
mellan författare och informant].
I: Dem har hjälpt mig dem jätte hjälp mig med sjukhus. Och sjukgymnast, men med
psykolog nej, jag bra. Jag har barn, min psykologi blir tokigt. Men jag stoppa.
F: Du ville inte in på psykiatrin tack vare dina barn?
I: Ja, för att jag blir jätte bra, när dem pratar mamma ni jätte trött, ni psykologi ni har
stress, jag säger NEJ här Sverige jätte bra. Här jätte mycket demokrati. Det kommer du
pluggar du studerar du lever det är bra. Det går inte att du säger jag pratar mitt barn, det
går inte dem säga min dotter, jag har ont jag har stressa jag blir tokig det går inte. Du
måste jobba och studera, här i Sverige jätte bra och det kommer bättre.
F: Får ni prata ut med någon om det ni har varit med om under flykten?
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I: Nej, jag säger att det kommer att bli bra, och det kommer bra också, jag har lägenhet
och jag studerar språk svensk också, och jag ska jobba. Jag pratade med en terapeut när
jag satt i rullstol i sex månader, jag kan inte gå.
[Författaren ställer om föregående fråga igen].
I: Nej. Jag behöver inte prata så. I Göteborg dem fråga, min läkare, varför du hela tiden
trött, varför? din kropp jättebra. Jag pratar lite jag har stressa mitt land jätte stora krig.
Min mamma där min man där.
F: Ville läkaren då ta reda på din historia, om din resa till Sverige. Berättade du själv
om resans gång som du talar om för oss här?
I: Nej (=) nej bara migrationsverket.
F: Hur länge har du bott i Sverige?
I: Ett år.
F: Tankarna du hade om Sverige, stämde dem in när du kom hit?
I: Jag tänkte Sverige jätte fint land. Sverige nummer ett land. 80 procent det stämde, det
är inte samma exakta dröm, det är inte samma min dröm.
F: Bor du i lägenhet här i Gävle?
I: Ja.
F: Hur ser ditt sociala nätverk ut i dag?
I: Nej jag jobbar. Jag inte social. Nu jag typ lärling för arbetsförmedling, och över när
jag sluta svensk språk, jag jobba som lärare.
F: Har du många vänner här i Gävle?
I: Jag tycker om svensk, mitt område dem alla kvinnor och pensionär. Jag har mycket
svensk vänner. Kvinnor och mannen också.
Författarna tackar informanten för intervjun och berättar att hon har varit stark som
vågat öppna sig för oss under en sådan kort tid.(=)
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