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Abstract 
 

Östergren, S. (2017). Obstacles and conditions for residence permitted immigrants; a 

perspective from people who work with receiving residence permitted immigrants. 

Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and Public 

Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, 

Sweden. 

  

The aim of this study was to investigate how specialists who work with immigrants 

assess immigrant’s health and possible problems in social adaptation in a new country. 

 

A qualitative approach was used in this study with semi-structured interviews to collect 

data. The study group consisted of four people who teach residence permitted 

immigrants about the Swedish social structure, laws and rules and had continuous 

contact with the immigrants. These people were recruited from a school which provides 

education about the Swedish society.  

 

The result from the interviews showed that those who work with education for residence 

permitted immigrants experienced that better knowledge and education in social rules, 

their ability to communicate in the Swedish languages, experiences from their home 

country and their current situation contributed to their ability to maintain health and to 

adapt into the Swedish society.  

 

The conclusion was that knowledge and education in social rules including further 

development of the education seems to be important factors in health protection and 

effective social adaptation.  
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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning tyder på att asylsökande är en grupp i samhället som vanligen är 

drabbad av ohälsa, ofta i form av psykisk ohälsa. Asylsökandes ohälsa påverkas av ett 

antal faktorer där bland annat traumatiska upplevelser, mottagandet i ankomstlandet 

samt en osäkerhet för beviljat uppehållstillstånd uppvisas hos individen. En individ som 

beviljats uppehållstillstånd får benämningen nyanländ. Det är först som nyanländ 

processen att etableras i samhället påbörjas, vilket är något som kan påverkas av hälsan 

och deras anpassningsförmåga. Syftet i studien var därför att undersöka hur personer 

som arbetar med nyanländas mottagande uppfattar de nyanländas hälsa och förmåga att 

anpassa sig till samhället. 

 

En kvalitativ metod användes och data samlades in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Totalt intervjuades fyra individer eftersom de hade en nära kontakt med de 

nyanlända då de arbetade med att undervisa de nyanlända om det svenska samhället.  

 

Resultatet från intervjuerna visade att kunskap och utbildning om det svenska samhället 

och kommunikationsmöjligheter i det svenska språket var faktorer som påverkade både 

anpassning och hälsan hos individerna. Utbildningen ansågs kunna ge den förståelse 

och kunskap som ansågs nödvändig för deras förmåga att kunna anpassa sig i det 

svenska samhället. Nyanländas tidigare livserfarenheter före ankomst till det nya landet 

samt levnadsförhållandena i individernas nuvarande situation var även de faktorer som i 

någon utsträckning påverkade individernas hälsa och anpassning i det svenska 

samhället.  

 

Slutsatsen var att utbildning och kunskap som fås från samhällsorienteringen är en 

viktig komponent för att skapa möjligheter till en god hälsa samt anpassningsförmåga 

för de nyanlända. Samhällsorienteringen ansågs även kunna utvecklas och förbättras 

inom flera plan, något som antogs kunna ha positiva effekter för de nyanländas hälsa 

och anpassningsförmåga.  

 

  

Nyckelord: Folkhälsa, nyanlända, anpassning, psykisk hälsa 
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Bakgrund 
 

Ojämlikhet i hälsa kan förklaras genom ojämlikheter i samhället där utsatta grupper och 

underprivilegierade grupper behöver prioriteras för att motverka ojämlikheter i hälsan. 

Till dessa grupper tillhör bland annat minoritetsgrupper, etniska grupper och 

immigranter (World Health Organization [WHO] 2009). Sveriges folkhälsopolitik 

strävar efter att minska ojämlikheten i hälsa och det övergripande målet är ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" 

(Folkhälsomyndigheten [FHM] 2016c). Stödjande miljöer för människan bidrar det till 

att minska ojämlikhet i hälsa och syftar på människans sociala och fysiska omgivning 

vilket innefattar var de lever, deras lokalsamhälle, deras hem samt var de arbetar och 

leker. Stödjande miljöer skapar resurser och möjligheter för människans livsvillkor där 

olika dimensioner räknas in. De olika dimensionerna är de politiska, andliga, sociala, 

fysiska och ekonomiska. Dimensionerna omfattar bland annat hur olika normer, seder 

och sociala processer påverkar hälsan. Det avser även ett engagemang för mänskliga 

rättigheter och fred samt ett demokratiskt förhållningsätt. För att uppnå hållbara 

lösningar behöver insatser samordnas på lokal, regional, nationell och global nivå 

(WHO 2009). 

 

Utrikesföddas hälsa 
 

Den utrikesfödda befolkningen har generellt sämre hälsa än den inrikes födda 

befolkningen (Rostila & Toivanen 2012). Utrikesfödda rapporterar i större utsträckning 

en sämre psykisk hälsa än inrikesfödda samt en sämre fysisk hälsa i form av smärta i 

muskler och skelett med en nedsatt rörlighet för individen. Detta är symptom på ohälsa 

som kan generera en sämre hälsa överlag för befolkningsgruppen (ibid.). En sämre hälsa 

för den utrikesfödda befolkningens kunde även återspeglas i en svensk studie. 

Utrikesfödda konstaterades ha en sämre hälsa på grund av att de i större utsträckning 

rapporterat en sämre socioekonomisk status, sämre socialt stöd såväl som sämre 

självskattad hälsa. I studien baserades socioekonomisk status på utbildningsnivå, 

sysselsättning och inkomst. Brist på socialt stöd baserades på individernas civilstånd, 

deras tillgång till emotionellt stöd samt vilken utsträckning av ensamhet individen 

upplevde (Ranjbar, Fornazar, Ascher, Ekberg-Jansson & Hensing 2017).   

 

Orsaken till immigrationen är en faktor som kan påverka de utrikesföddas hälsa i olika 

uträckning och kan vara en förklaring till en högre grad av ohälsa i gruppen. En teori 

som kan förklara detta är Push-pull-teorin (Rostila & Toivanen 2012). Förhållandet i 

hemlandets samhälle förklaras genom push- faktorer där krig, fattigdom samt politisk 

och religiös förföljelse är push-faktorer. Push-faktorer kan alltså vara faktorer som 

påverkar individen till flytt. Individer som tvingas fly får oftast erfara traumatiska 

upplevelser ifrån krig och förföljelse. Fördelaktiga förhållanden i det nya samhället som 

individen flyttar till kan förklaras med pull-faktorer. Fördelaktiga förhållanden kan till 
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exempel innebära en god arbetsmarknad, demokrati och politisk frihet i samhället 

(ibid.).  

 

Att vara ny i samhället efter att ha flyttat till ett annat land innebär för många att 

genomgå en övergångsfas (Samarasinghe & Arvidsson 2002). Övergångsfasen innebär 

att individen under en tidsperiod får uppleva olika faser av förändring. Dessa faser 

innebär att behöva bryta upp från sitt födelseland, flytta till ett nytt land samt att anpassa 

sig i det nya landet. En studie utförd i Sverige undersökte vilka effekter på hälsan 

flyktingfamiljer upplevde under övergångsfasen. Fyra olika kategorier av hälsotillstånd 

återfanns i studiens resultat. En del familjer upplevdes som bedrövade eftersom de levt 

med spänningar under lång tid, andra familjer uppfattades som tillfredsställda och nöjda 

med sina liv. Familjer som var frustrerade återfanns även i resultatet samt familjer som 

var nedstämda och kände sig övergivna. Den viktigaste faktorn för att främja 

familjernas hälsa ansågs vara mottagarlandets attityder till familjerna som skulle vara 

vänliga och förstående (ibid.). 

 

Födelselandets samt mottagarlandets levnadsvanor påverkar individens hälsa. En 

bristande integration, diskriminering och en låg social position är faktorer i 

mottagarlandet som kan leda till att individen utvecklar negativa beteendemönster 

såsom låg fysisk aktivitet, otillfredsställande matvanor samt en ökad konsumtion av 

alkohol och tobak. Faktorerna påverkar människans hälsa och ingår i hälsans 

bestämningsfaktorer (Rostila & Toivanen 2012). Hälsans bestämningsfaktorer kan 

påverka hälsan både positivt och negativt. En individs levnadsvanor och livsvillkor 

påverkas i någon utsträckning av hälsans bestämningsfaktorer. En del faktorer går inte 

att styra över, så som ålder eller kön, medan andra faktorer kan behöva behandlas på 

samhällsnivå (FHM 2017). En låg fysisk aktivitet samt otillfredsställande matvanor kan 

leda till övervikt och fetma som i sin tur påverkar människans hälsa negativt. Andelen 

individer med övervikt och fetma är i gruppen utrikesfödda vanligare än hos gruppen 

inrikesfödda (Rostila & Toivanen 2012). 

 

Psykisk ohälsa 

 

En del individer och grupper i samhället lider i större utsträckning av psykisk ohälsa. 

Dessa grupper kan bland annat vara minoritetsgrupper och personer drabbade av 

humanitära katastrofer (WHO 2013). Psykisk ohälsa bland asylsökande flyktingar som 

kommer till Sverige är vanligt förekommande och mellan 20 till 30 procent antas lida av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2015). Oro, ängslan och ångest är besvär av psykisk 

ohälsa men det finns även allvarligare symptom som föranleder psykiatrisk diagnos 

(FHM 2016d). 

 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och däribland de vanligaste besvären i 

Sveriges befolkning (Arnetz & Ekblom 2013) Befolkningens psykiska hälsa uppmäts 

genom att undersöka människans självskattade hälsa och välbefinnande. Människans 

psykiska hälsa kan återspeglas genom att undersöka människans fysiska, psykiska och 
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sociala välbefinnande (FHM 2016a). Den psykiska ohälsan bland nyanlända och 

asylsökande beskrivs i tidigare gjord forskning som vanligt förekommande (Röda korset 

2016). Nyanlända är de individer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning och 

blivit mottagna i en kommun (Migrationsverket 2016b). Forskningen påvisar att många 

nyanlända och asylsökande upplever brist på socialt stöd, något som kunde uppmätas 

genom att undersöka individernas upplevelse av omhändertagande från andra människor 

men även individernas familjesituation samt deras möjlighet att få hjälp vid behov 

(Rödakorset 2016).  

 

Asylsökandes hälsa 
 

Runtom i världen idag finns ett stort antal människor på flykt från krig och konflikter 

för att söka skydd eller asyl i ett annat land (FHM 2016b). År 2015 ökade 

inströmningen till Sverige och närmare 163 000 människor sökte asyl i Sverige samma 

år, nästan en fördubbling i jämförelse med året innan (Migrationsverket 2016a).  

 

Asylsökande är en grupp i samhället som ofta är drabbad av sämre hälsa 

(Socialstyrelsen 2015). I många fall uppvisar de en hög nivå av psykisk ohälsa (Rostila 

&Toivanen 2012). Detta kan dels bero på att individerna kan ha traumatiska 

erfarenheter före ankomst till det nya landet. Vidare kan asylprocessen, kulturskillnader 

och språksvårigheter vara påfrestande för individen och medföra att man känner sig 

isolerad och stressad vilket kan bidra till en sämre hälsa (Socialstyrelsen 2015). En 

individs utbildningsnivå kan även vara en orsak till sämre hälsa för gruppen asylsökande 

och kan utgöra ett hinder för att arbeta i det nya landet (Rostila & Toivanen 2012). 

Många gånger innebär asylprocessen en ovisshet då levnadsförhållandena under 

processens gång oftast upplevs otrygg och påfrestande. Asylprocessen är det förlopp 

som individer upplever under tiden som de söker asyl i ett nytt land. Svårigheter att 

anpassa sig till följd av påfrestningar i form av bristande språkkunskaper, kulturkrockar 

och mentala kriser är problem som kan uppstå under migrationsprocessen. 

Migrationsprocessen är den process som individer genomgår från det att beslut tagits 

om att migrera från hemlandet till det att ankomst och ansökan av asyl skett i nya landet 

(Socialstyrelsen 2015). Hur asylsökningsperioden upplevdes av personer som levt som 

asylsökande undersöktes i en svensk studie (Ekblad, Lindgren, Asplund & Burström 

2012). Asylsökande upplevde ofta förluster av sina tidigare liv vilket gjorde det svårt att 

känna sig som en del av det nya samhället. Individerna kände sig som främlingar och 

påpekade samtidigt vikten av att bli en del i det nya samhället. De upplevde därför det 

som viktigt att vara sysselsatt under asylsökningsperioden(ibid.).  

 

Det är vanligt förekommande att tidigare upplevelser och trauman före ankomst till nya 

landet oftast satt djupa spår hos individen (Shannon, Wieling, McCleary & Becher 

2015). I en pilotstudie från USA utforskades fyra olika etniska gruppers hälsorelaterade 

upplevelser. Studien skulle ge en större förståelse för hur olika flyktingar, beroende på 

nationalitet upplevt symptom på trauma och för att samtidigt kunna utveckla insatser 

inom området. Resultatet från studien visade att det fanns likheter och olikheter i hur 
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flyktingar från olika kulturer upplevt trauma och psykisk hälsa. Olikheterna var hur 

individerna i de olika etniska grupperna beskrev psykisk ohälsa samt symptom på 

psykisk ohälsa. De likheter som kunde påvisas var bland annat att alla fyra grupper 

beskrev att det var politiska orsaker som låg till grund för att de behövt fly från ett 

krigsdrabbat land och behövt leva som flyktingar, vilket i sin tur hade varit en 

bidragande orsak till psykisk ohälsa. Alla grupper var öppna och villiga att prata om 

sina tidigare traumatiska upplevelser som varit orsak till varför de behövt fly från sina 

hemländer. För att kunna förstå deras situation ansåg alla etniska grupper att det var 

viktigt att det fanns en förståelse för hur deras situation hade uppkommit (ibid.). 

 

Personal som arbetade inom den kanadensiska sjukvården uppgav i en studie att kvinnor 

som immigrerat till Kanada uppgav flera faktorer som påverkade dem till att uppsöka 

vård för sin psykiska ohälsa. Kvinnorna uppfattades av sjukvårdarna ha bristande 

språkkunskaper, en okunskap om den kanadensiska sjukvården samt en låg 

socioekonomisk status. Individernas kön ansågs även kunna påverka om kvinnorna 

uppsökte vård. Det innebar att kvinnor ansågs vara vårdare av familjen och tilläts därför 

inte själva att uppsöka vård på grund av normer och värderingar (O'Mahony & Donnelly 

2007).   

 

I Sverige erbjuds asylsökande att genomgå en hälsoundersökning vid ankomst till 

Sverige. Statistiken visar att fyrtio procent av de asylsökande genomgår 

hälsoundersökningen som erbjuds. I en svensk studie undersöktes varför mer än hälften 

av asylsökande i Sverige valde att inte genomföra hälsoundersökningen (Jonzon, 

Lindkvist & Johansson 2015). Syftet med studien var att undersöka hur asylsökande 

upplevde vårdens hälsoundersökningar under asylsökningsperioden och för att samtidigt 

skapa en förståelse för varför många asylsökande väljer att inte delta. Resultatet visade 

att de asylsökande upplevt en rädsla och osäkerhet kring de vårdinsatser som erbjudits 

under den period de sökt asyl. Rädslan och osäkerheten ansågs komma från 

kommunikationssvårigheter, då information om hälsoundersökningen presenterades 

skriftligt på svenska. Eftersom de asylsökande inte kunde förstå informationen om det 

svenska hälsovårdssystemet upplevde de en rädsla och osäkerhet inför vad som väntade 

vid besöket. Hälsoundersökningens resultat förmodades även kunde påverka 

möjligheterna för uppehållstillstånd i landet vilket gjorde att asylsökande intog en 

passiv roll under besöket. Detta skapade svårigheter att upptäcka psykiska och fysiska 

hälsoproblem vilket kunde påverka deras hälsa negativt (ibid.).  

 

I Nederländerna har alla immigranter rätt till sjukvård oavsett lagligt uppehållstillstånd 

eller inte. En immigrant som inte har ett lagligt uppehållstillstånd brukar kallas för 

papperslös. Många av dessa individer lever under en stressad och osäker situation som 

ofta resulterar i psykisk ohälsa (Teunissen et al. 2015). Allmänläkare i sjukvården som 

möter de papperslösa individerna upplevde att de allra flesta papperslösa led av 

psykiska hälsoproblem men att de väntade eller avstod från att uppsöka vård för 

problemen. Varför papperslösa väntade eller avstod från att uppsöka sjukvården antogs 

bero på bristande kunskap om deras rätt till sjukvårdssystemet. En känsla av skam på 
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grund av olagligt uppehållstillstånd och en rädsla för att sjukvården skulle rapportera de 

papperslösa till beslutfattande myndigheter ansågs även det vara bidragande faktorer. 

Studiens resultat visade att det behövdes byggas förtroende mellan papperslösa och 

sjukvårdspersonal för att kunna hjälpa individer till den vård som behövdes (ibid.). 

 

Anpassning till samhället 
 

Som en följd av invandringen blir flera samhällen mångkulturella, det vill säga att 

många människor med olika kulturella bakgrunder lever tillsammans i ett 

mångkulturellt samhälle. I många fall bildar de olika kulturella grupperna egna grupper 

i samhället. Dessa grupper har inte alltid lika stort inflytande som andra grupper och 

namnges vanligen med namn som beskriver dess individer, så som minoritetsgrupp och 

etnisk grupp (Berry 1997).  

 

Variationen mellan de olika kulturella grupperna i samhället beror främst på faktorerna 

frihet, rörlighet samt beständighet (Berry 1997). En del grupper har frivilligt tagit sig in 

i ackulturationsprocessen. Ackulturation innebär att grupper med olika kulturella 

bakgrunder påverkar varandra vid kontakt. Det betyder att båda grupperna kan påverkas 

till förändring men vanligen sker den största förändringen i ena gruppen. De grupper 

som frivilligt tagit sig in i ackulturationsprocessen kan bland annat vara utrikesfödda 

som flyttat på grund av pull-faktorer. Andra grupper hamnar i processen utan att själva 

uppsöka den. Flyktingar och den inrikesfödda befolkningen i ett land brukar inkluderas i 

dessa grupper. Att som flykting fly sitt hemland innebär oftast att ofrivilligt behöva ta 

del av annan kultur på ny plats. Ett lands inrikesfödda befolkning får istället uppleva att 

ny kultur påverkar det samhälle de växt upp i. Ackulturationsprocessen kan både vara 

fast och rörlig för de individer som redan immigrerat till ett land. För de individer som 

erhållit uppehållstillstånd, till exempel nyanlända, kan processen vara fast medan det för 

asylsökande kan det vara en temporär process. Asylsökandes process är temporär 

eftersom personerna riskerar att bli utvisade från landet(ibid.). Hur ackulturations-

processen påverkade immigranternas hälsa och i vilken utsträckning undersöktes 

närmare i en kanadensisk studie (Salehi 2010). En individs förmåga att ackulturera sig i 

ett nytt land påverkades av faktorer som kön, socioekonomisk status, det nya landets 

kultur, ålder vid invandringen, erfarenheterna före migration samt andra personliga 

erfarenheter. Ackulturationsprocessen kunde enligt studien orsaka att individer hade 

svårigheter att identifiera sig med mottagarlandets kultur. Svårigheter att sammanföra 

de olika kulturerna kunde resultera i att individen upplevde en kulturell identitetskris 

vilket hade negativa effekter på hälsan, effekter som blev mer påtagliga i samband med 

brist på personligt och socialt stöd (ibid.). 

 

Det finns ett antal faktorer som har betydelse för bosättning i samhället. Den allmänna 

uppfattningen som finns bland medborgarna i ett samhälle mot invandring och mångfald 

har betydelse för bosättningen (Berry 1997). Vissa samhällen är mer tillmötesgående 

och stöttande av kulturell mångfald som uppkommit på grund av invandring, andra 

samhällen försöker eliminera mångfald genom att bedriva politik emot den. I en del 
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samhällen får vissa grupper erfara diskriminering, fientlighet och ett utanförskap trots 

att mångfalden i dessa samhällen är accepterad och en anpassning till samhället har 

skett hos individerna. Allt detta påverkar individers bosättning i samhället. Anpassning 

kan förklaras som den förändring som sker hos enskilda individer eller grupper i 

förhållande till de krav som ställs från miljön. Förmågan att anpassa sig påverkas av 

individens personliga och kulturella identitet, den mentala hälsan och uppnåendet av 

personlig tillfredsställelse i det nya kulturella sammanhanget. Förmågan att hantera 

vardagsproblem är något som även påverkar anpassningen till ett nytt samhälle (ibid.). 

En förmåga att anpassa sig genom förändring kan ha en positiv inverkan på hälsan. En 

förlängd eller fördjupad reaktion av en oönskad eller traumatisk upplevelse kan påverka 

en individs anpassningsförmåga och definieras som en anpassningsstörning. En 

anpassningsstörning relateras oftast till psykisk ohälsa som orsakas av stress (Arnetz 

&Ekman 2013). Anpassningar kan ske omedelbart eller så kan det ske under lång tid 

(Berry 1997). Sker förändringar i samhället för snabbt för individen kan detta resultera i 

negativa konsekvenser för både välbefinnandet och hälsan. Forskare antyder att ständiga 

krav på anpassning till nya situationer i samhället innebär psykiska samt fysiologiska 

belastningar. Detta kan inträffa trots att människan anses ha en god anpassningsförmåga 

och kan resultera i att individerna har en ökad risk att drabbas av olika sjukdomar 

(Arnetz &Ekman 2013).  

 

Nyanlända och etablering 
 

Nyanlända är en benämning för människor som på grund av flyktingskäl eller på grund 

av andra skäl sökt skydd i Sverige och blivit mottagen i någon av landets kommuner 

samt beviljats upphållstilstånd för bosättning (Migrationsverket 2016b). Innan 

beviljandet för uppehållstillstånd sker har varje enskild individ gått igenom 

asylsökningsprocessen. Ansvaret för mottagandet och etablering av de nyanlända delas 

av både myndigheter och kommuner. Länsstyrelsens har till uppdrag att underlätta 

etableringen i samhället, länet och på arbetsmarknaden genom att tillgodose beredskap 

och kapacitet för mottagandet av nyanlända (Länsstyrelsen Stockholm 2016). Under en 

period på två till tre år omfattas dessa individer av lagen för etableringsinsatser och har 

benämningen nyanlända för tidsperioden. Nyanlända kan därför ha befunnit sig en tid i 

Sverige men det är alltså först när de blivit mottagna av en kommun som de får 

benämningen nyanländ (Migrationsverket 2016b). För att skapa goda förutsättningar för 

nyanländas mottagande och etablering arbetar länsstyrelsen, landstinget, länets 

kommuner, arbetsförmedlingen, migrationsverket och försäkringskassan tillsammans. 

Sveriges kommuner mottog totalt 50 863 nyanlända år 2015 vilket var en ökning från 

föregående år då drygt 45 000 nyanlända togs emot (Länsstyrelsen Stockholm 2016).  

 

Nyanländas etableringsprocess ska främja deras delaktighet, dialog och egenmakt 

genom meningsfulla aktiviteter som utvecklar individens egna resurser 

(Arbetsförmedlingen 2013). En etableringsplan upprättas för de nyanlända där svenska 

för invandrare (SFI), samhällsorientering samt aktiviteter för att underlätta etableringen 

på arbetsmarknaden planeras in. Hälsan hos de nyanlända är något som måste tas i 
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beaktande för utformningen av etableringsplanen. Det är arbetsförmedlingens uppgift att 

göra en bedömning om vilken prestationsförmåga individen har. Detta för att 

arbetsförmedlingen ska kunna bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning 

individen kan medverka i etableringsprocessen. Aktiviteterna i etableringsprocessen ska 

utformas efter varje enskild individs förmåga. Processen är till för att underlätta för 

individen att ta sig in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället (ibid.).  

 

Samhällsorientering 
 

För att underlätta nyanländas etablering i arbetslivet och samhällslivet bedrivs 

samhällsorientering för nyanlända (Regeringen 2010). Det ligger i kommunens ansvar 

att erbjuda nyanlända minst 60 timmars samhällsorientering som omfattas av lag om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156) samt lag om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Samhällsorientering ska 

ge nyanlända en grundläggande inblick i hur det svenska samhället fungerar. 

Utbildningen ska innehålla ämnen så att de nyanlända kan få kunskap om mänskliga 

rättigheter, demokratiska värderingar, samhällets uppbyggnad samt hur ett vardagsliv 

praktiskt levs i Sverige. Undervisningsspråket ska i största möjliga mån ges på 

individernas modersmål (ibid.). Deltagarna får under utbildningens gång föreläsningar, 

praktiska övningar samt delta i diskussioner för att införskaffa kunskap om det svenska 

samhället. Samhällsorientering ska ges av en individ som talar det modersmål som 

undervisningen sker på samt har erfarenhet och en utbildning inom pedagogik och 

samhällsvetenskap. Dessa individer går under benämningen samhällskommunikatörer 

(Centrum för samhällsorientering i Stockholms län u.å.).  

 

Problemformulering  
 

Asylsökandes hälsa är något som har studerats både i Sverige och utomlands. Det finns 

däremot lite forskning som berättar om hur individers hälsa är efter att asylsöknings-

processen är över och personerna beviljats uppehållstillstånd. Antalet asylsökande 

flyktingar ökade i Sverige under år 2015. Samma år skedde även en ökning av gruppen 

nyanlända i samhället. Många av dessa individer har före, under och efter ankomst till 

Sverige fått erfara faktorer som kan påverka deras hälsa. Alla faktorer så som att lämna 

sitt hemland, genomgå asylsökningsprocessen och slutligen ackulturationsprocesssen i 

samhället påverkar individens hälsa. Samhällsorientering ges för att nyanländas 

etablering i samhället ska underlättas men relativt lite kunskap finns om deras hälsa och 

förmåga att anpassa sig till samhället. Genom att undersöka vilka förutsättningar eller 

hinder för hälsa och anpassning i samhället samhällskommunikatörerna kan se hos de 

nyanlända kan arbetet med nyanlända utvecklas. Detta kan underlätta etableringen av 

nyanlända i samhället vilket i sin tur kan leda till en positiv inverkan för den enskilda 

individen samt befolkningens hälsa för att på sikt kunna uppfylla det övergripande 

folkhälsomålet. 
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Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka hur personer som arbetar med nyanländas 

mottagande uppfattar nyanländas hälsa och förmåga att anpassa sig till samhället. 

 

Frågeställningar  

 

- Vilka möjligheter eller hinder uppfattas finnas för nyanländas hälsa och förmåga 

att anpassa sig till samhället? 

- Finns det förslag på förändring i arbetet med nyanlända som kan främja 

nyanländas hälsa samt anpassning till samhället? 

 

Metod 
 

Design 
 

Studien var en deskriptiv empirisk studie med en kvalitativ undersökningsmetod. En 

kvalitativ undersökning används för att undersöka ett visst fenomen och egenskaper hos 

någonting. I en kvalitativ studie kan informanten ge sin syn på upplevelser och 

händelser (Olsson & Sörensen 2011). Studiens kvalitativa ansats ger därför möjlighet att 

få en bild av informanternas upplevelser, åsikter samt tankar om nyanländas situation.  

 

Urval 
 

Informanterna till studien valdes ut genom ett avsiktligt urval (Yin 2013). De individer 

som intervjuades arbetade med att undervisa nyanlända i samhällsorientering, var 

samhällskommunikatörer, vars uppgift är att undervisa nyanlända i samhällsorientering, 

i tron om att de kunde ge talrikas data. De ansågs även kunna ge mest relevanta svar i 

förhållande till studiens syfte samt för att de under varje kurs på fem veckor haft nära 

kontakt med de nyanlända. Därför ansågs det medvetna urvalet som ändamålsenligt 

(Yin 2013). Kraven för att inkluderas till studien var att informanterna hade arbetat som 

samhällskommunikatörer för samhällsorienteringen i Stockholm och hade undervisat 

minst två grupper i samhällsorientering vilket bekräftades i intervjun. Inget krav ställdes 

på det undervisningsspråk som samhällskommunikatörerna undervisade i eftersom det 

inte ansågs relevant för studiens syfte. Tre kvinnor och en man deltog i studien. 

Samtliga informanter talade svenska samt det språk undervisningen skedde på. Två av 

informanterna undervisade på arabiska, en på engelska och en på dari.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

Insamlingen av data till studien skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta 

skapade utrymme för att under intervjuns gång kunna lägga till frågor samt att ändra 

följdordningen i intervjuguiden. De semistrukturerade intervjuerna gav möjligheten att 
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anpassa varje intervju efter varje enskild informant (Bryman 2011). En intervjuguide 

utformades av författaren till intervjuerna för att underlätta genomförandet av 

intervjuerna. Intervjuguiden presenterade vilka områden som intervjun skulle fördjupas 

i (Kylén 2004). Frågorna i intervjuguiden inspirerades av en redan utformad 

intervjuguide ifrån en tidigare studentuppsats, dock var det svårt att finna likvärdiga 

undersökningar och frågorna formulerades därför istället med utgång från studiens 

frågeställningar. En pilotintervju med frågeguiden genomfördes med en nära bekant till 

författaren som arbetar som undervisande lärare. Trots att personen inte hade erfarenhet 

av arbete med nyanlända ansågs frågorna kunna prövas på en undervisande lärare då 

samhällskommunikatörer också undervisar. Pilotintervjun minimerade risken att 

irrelevant information inhämtades. Efter att pilotintervjun genomförts togs någon 

enstaka fråga bort som inte ansågs relevant dock var de flesta frågorna i intervjuguiden 

(bilaga 2) kvar. En del meningar rättades även till efter pilotintervjun för att frågorna 

lättare skulle kunna förstås av informanterna och för att samtidigt kunna få så relevant 

rådata som möjligt till studien.  

 

Genomförande 
 

Kontakt med de tilltänkta informanterna skedde genom att en samordnare som arbetar 

på centrum för samhällsorienteringen i Stockholms län kontaktades. Samordnaren 

förmedlade kontaktuppgifter till två företag som arbetar med att undervisa 

samhällsorientering för nyanlända. Båda företagen kontaktades men endast ett företag 

uppvisade intresse. Genom arbetsledaren för samhällskommunikatörerna på företaget 

som uppvisat intresse kunde kontakt ske med de tilltänka informanterna. Arbetsledaren 

undersökte vilka som skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju och återkopplade 

till författaren med mailadresser så att kontakt kunde ske. Totalt uppvisade fyra 

personer intresse för att delta och information om studien med bifogat missivbrev 

(bilaga 1) mailades därefter ut till dessa. Efter godkännande från informanterna till att 

medverka i studien bestämdes tid och plats för genomförandet av intervjuerna.  

 

De fyra intervjuerna genomfördes på olika platser beroende på var individen kände sig 

bekväm. Två av intervjuerna ägde rum på ett bibliotek i Stockholm och två 

genomfördes i informanternas arbetslokaler. Innan inspelningen av intervjuerna 

påbörjades bekantade sig informanten och intervjuaren med varandra samt att tillstånd 

inhämtades för att spela in intervjun. Därefter startades inspelningen och intervjuaren 

inledde med att kortfattat berätta om studiens syfte. Vidare ställdes frågorna i 

intervjuguiden med anpassning för varje enskild individ. Intervjuerna varade i 25 - 40 

minuter. Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet vilket innebar att 

materialet från intervjun skrivs ned ordagrant (Olsson & Sörensen 2011). 

 

Dataanalys  

 

Det inspelade datamaterialet från intervjuerna analyserades enligt en manifest 

innehållsanalys. En manifest innehållsanalys beskriver de synliga och uppenbara 
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elementen ifrån textmaterialets innehåll till skillnad mot en latent innehållsanalys där 

ordens bakomliggande innebörd tolkas (Olsson & Sörensen 2011). Innehållsanalysen 

inleddes med att det nedskrivna materialet från transkriberingen lästes igenom ett flertal 

gånger för att kunna skapa en helhetskänsla från intervjuerna. Vidare skrevs materialet 

ut och relevanta meningar i förhållandet till syftet valdes ut och markerades. De utvalda 

meningarna kondenserades sedan så att endast det väsentliga innehållet fanns kvar. 

Detta gjorde texten kortare och mer lätthanterlig (Olsson & Sörensen 2011). Därefter 

fick alla kondenserade meningar en kod. De olika koderna jämfördes sedan för att hitta 

likheter och olikheter och delades därefter in i underkategorier och kategorier. Indelning 

av kategorierna och underkategorier ses som den mest centrala delen i en 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Från materialet framkom fyra 

kategorier med totalt nio underkategorier. Exempel på hur meningskondensering, 

kodning och kategorisering genomfördes kan ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på manifest innehållsanalys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier  

”Sen har dom 

väldigt olika 

perspektiv. Asså 

dom kommer från 

olika 

samhällssituation 

också. Asså effekt 

från samhället. 

Asså eller deras 

samhälle har 

påverkat på dom.” 

Olika perspektiv 

och olika 

samhällssituationer. 

Samhället har 

påverkat dem. 

Olika 

perspektiv 

och 

samhällssyn 

Värderingar och 

samhällssyn 

Livserfarenheter 

före ankomst 

till nya landet 

”Och dom har ju 

även sagt till mig 

att jag verkligen 

har, asså det har 

öppnat så många 

dörrar för mig att 

jag ser på det 

svenska samhället 

helt annorlunda 

nu.” 

 

 

 

 

 

 

Många dörrar har 

öppnats och ny syn 

på samhället 

Positiv syn 

på 

utbildningen 

Samhällsorientering Kunskap och 

utbildning 
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”Så dom hämtar 

till mig ibland 

papper, blanketter 

eller nått som dom 

har fått från 

försäkringskassan, 

från skatteverket, 

från 

migrationsverket 

och dom vill att” 

jag ska tolka åt 

dom och förklara 

för dom vad det 

står på blanketten, 

pappret till 

exempel.” 

De vill få papper 

från 

migrationsverket, 

försäkringskassan, 

skatteverket 

tolkade och 

förklarade 

Förklaring 

av 

dokument  

Språk och 

missförstånd 

Kommunikation 

i tal och skrift 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I svensk forskning följer forskaren fyra etiska principer. I de fyra principerna ingår 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011). Alla dessa fyra etiska forsknings principer har använts i den här 

studien. 

 

Informationskravet  

Deltagarna i studien fick vid första kontakt ta del av missivbrevet. Därmed fick 

deltagarna en beskrivning om i vilket syfte studien gjordes och hur genomförandet i 

stora drag skulle gå till (Vetenskapsrådet 2002). Vidare informerades deltagarna om att 

det var frivilligt att delta i studien samt att möjlighet fanns att avbryta sin medverkan 

om så önskades. I missivbrevet fick deltagarna även information om studiens ansvarige 

samt hur kontakt med denne kunde ske. Genom att deltagarna fick ta del av ovanstående 

information kunde informationskravet i studien uppfyllas (ibid.).  

 

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet uppfylldes i studien eftersom deltagarna samtyckte till att medverka i 

studien samt gav godkännande till att materialet spelades in. Alla deltagare har enligt 

samtyckeskravet rätt att bestämma över sin egen medverkan vilket togs hänsyn till i 

studien (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Konfidentialitetskravet  

Det inspelade materialet från intervjuerna behandlades på sådant sätt att obehöriga inte 

kunde ta del av materialet. Deltagarnas personuppgifter offentliggjordes aldrig och 

behandlades med största möjliga konfidentialitet. Informanternas riktiga namn ersattes 
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med Informant 1, Informant 2, Informant 3 eller Informant 4. I och med detta uppfylldes 

konfidentialitetskravet i studien (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet i den här studien uppfylldes eftersom alla insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast användes för undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet 

2002).   

 

Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av studien. Resultatet är uppdelat i två delar och baseras på 

de kategorier som framkommit från innehållsanalysen. Del ett beskriver vilka faktorer 

som informanterna uppfattade kunde påverka de nyanländas hälsa och anpassnings-

förmåga i samhället. De fyra kategorierna som uppkom från innehållsanalysen var 

livserfarenheter före ankomst till nya landet, levnadsförhållanden i det nya landet, 

kommunikation i tal och skrift samt kunskap och utbildning. Inom de olika kategorierna 

beskrivs faktorer som informanterna upplevde som hindrande eller möjliggörande för 

hälsa och anpassning i samhället. Del två beskriver de förslag på förbättring samt 

förändring som informanterna förmedlade i arbetet med nyanlända. Dessa förbättringar 

samt förändringar ansågs kunna möjliggöra en god hälsa och anpassningsförmåga till 

samhället för individen.   

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

Livserfarenheter före ankomst till nya 

landet 

Värderingar och samhällssyn, Krig och 

flykt 

Levnadsförhållanden i det nya 

samhället 

Sociala relationer, Trygghet och säkerhet, 

Fritid och hälsa, Familj 

Kommunikation i tal och skrift Språk och missförstånd 

Kunskap och utbildning Information ger förståelse, 

Samhällsorientering 

 

Del 1 
 

Livserfarenheter före ankomst till nya landet 

 

Informanterna ansåg att individernas tidigare livserfarenheter före ankomst till Sverige 

var en faktor som påverkar de nyanländas hälsa och anpassning i samhället. Enligt 

informanterna hade nyanlända svårt att relatera till det svenska samhället och kände sig 

inte som en del av samhället på grund av deras tidigare livserfarenheter och 

livssituation.  
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Ingen har sagt att jag känner mig svensk. För att dom säger att nää jag kan 

inte vara svenska för att jag kan inte dricka till exempel alkohol eller vin. 

(Informant 2) 

 

Samtliga informanter uttryckte att de nyanländas värderingar och samhällssyn som de 

bär med sig från hemlandet kan medföra svårigheter att anpassa sig till samhället. Det 

ansågs kunna vara en bidragande faktor som gjorde att det tog längre tid för individen 

att känna sig som en del av samhället.  

 

Asså deras familjers heder låter dom inte att dom ska vara fri i samhället (…) 

asså eller deras samhälle har påverkat på dom. Ehh. Jag ser mycket asså det 

där religiösa perspektivet. (Informant 2) 

 

Det finns samtidigt, varje samhällsnorm och traditioner skiljer sig mellan olika 

länder. Därför är det lätt att nyanlända kan hamna i situation där antingen blir 

krock eller missförstånd. (Informant 4)  

 

Majoriteten av informanterna uttryckte att de nyanländas tidigare livserfarenheter av 

krig och flykt var en bidragande orsak till upplevd ohälsa. Både fysiska och psykiska 

besvär upplevdes kunna uppkomma hos individerna som fått erfara krig och flykt.  

 

Man kan se många fysiska besvär på grund av krig och flykt och det påverkar 

ju den psykiska hälsan och vice versa så det hänger ofta ihop. 

 (Informant 4) 

 

Dom bär på väldigt tunga saker. så att inte jätte, jag menar ju att dom är ju 

lättade och glada att vara här i Sverige men det är inte lätt att komma över 

allting som dom har gått igenom. Och som dom fortfarande går igenom. 

(Informant 3)  

 

En annan sak är ju vad man har varit med om när det kommer till krig och 

trauman och så, det kan vara ett stort hinder när man kommer hit sen för det 

är PTSD och om man har massa minnen och trauman som man måste arbeta 

med (…) alla händelser och upplevelser som man har med sig i bagaget. 

(Informant 4) 

 

Levnadsförhållanden i det nya samhället 

 

När informanterna pratade om de nyanländas levnadsförhållanden nämnde samtliga hur 

situationen såg ut i dagsläget. De talade om att det är en helt ny situation för de 

nyanlända och att många behövde börja om helt från början. De flesta informanterna 

uppgav även att det fanns flera faktorer i nyanländas nuvarande livssituation som gav 

utslag på hälsan men även hur väl de anpassade sig till det svenska samhället.  
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Dom behöver mycket och dom känner mycket jobbiga att komma till ny 

samhälle. Det är inte lätt. Ja om man börjar från början. Ja, det finns flera, jag 

vet inte hur kan man kan börja här, i det är livet. I nytt liv. (Informant 1) 

 

De sociala relationerna ansågs vara viktiga för att de nyanlända både skulle kunna vara 

en del i samhället samt för att kunna ha en god hälsa. De flesta informanter berättade att 

det fanns lite tid över för sociala relationer och att många kände sig ensamma i det nya 

samhället. Känslan av ensamhet uppstod för att deras situation och levnadsförhållanden 

hade ändrats enligt informanterna. En av informanterna talade om hur en del nyanlända 

som mår dåligt sluter sig från omvärlden och att det påverkar både deras hälsa och 

anpassningsförmåga till samhället. 

 

När dom kommer hit känner dom sig väldigt ensamma för att deras barn och 

barnbarn antingen går i skolan eller jobbar. (Informant 2) 

 

Mår man redan dåligt och spenderar väldigt mycket tid på att plugga svenska 

och försöka hitta jobb, då har man ju inte mycket tid över att, till att gå på 

språkfika, och försöka träffa, etablerade vänner. Nya vänner, var social och 

det påverkar ju såklart hur man anpassar sig till det svenska samhället. 

(Informant 3). 

 

Det upplevdes finnas en brist på trygghet och säkerhet i deras nuvarande situation vilket 

informanterna uttryckte som ett hinder för de nyanlända att kunna anpassa sig till 

samhället. Enligt majoriteten av informanter upplevde de att nyanlända var osäkra i sin 

nuvarande situation och att många av dem oroade sig för framtiden.   

 

För att dom tänker mest på deras öde hur det kommer bli och dom är rädda. 

(Informant 2) 

 

De nyanländas hälsa och fritid i det nya samhället beskrevs olika av informanterna. En 

informant uppgav att de nyanlända var fysiskt aktiva och att de motionerade 

kontinuerligt. En annan informant talade om att den fysiska aktiviteten kom i kläm för 

att de nyanlända inte fann någon tid till att motionera.  

  

Den är bra fysisk och att det är flera som gå till gym eller flera som promenera 

i skogen det är flera som simma, spela fotboll. (Informant 1) 

 

Dom har inte tid att liksom träna eller kanske promenera mycket, utan det är 

mycket fokus på studier och jobb och så liksom. (Informant 3) 

 

Samtliga informanter uppgav att familjesituationen var något de nyanlända kämpade 

med. Informanterna berättade att de flesta nyanlända hade familjemedlemmar som var 

kvar i hemlandet under oroliga omständigheter något som uppfattades skapa svårigheter 

för de nyanlända att integrera sig i samhället. Dessutom uppfattade de att oroskänslorna 
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för familjemedlemmarna som var kvar i hemlandet orsakade ohälsa i form av psykiska 

problem för de nyanlända.  

 

Har man inte sin familj här, familj viktig faktor, så mår man väldigt dåligt! 

(Informant 4) 

 

Om du är separerad från din fru och dina barn och är orolig för dom, för att 

dom är kvar i en konfliktzoon eller ett samhälle som inte är säkert då är det ju 

lite svårt att ha bra hälsa. (Informant 3) 

 

Kommunikation i tal och skrift 

 

Samtliga informanter upplevde att språkkunskaperna hos individerna var något som 

påverkade deras anpassning i det nya landet. Många berättade att det uppstått 

missförstånd på grund av de bristande språkkunskaperna i svenska. Det kunde dels 

inträffa i kontakt med vården men även i försök att få kontakt med andra svenskar. Att 

inte heller kunna läsa på svenska hindrade många att förstå de brev som myndigheter 

skickade ut där bland annat det informerades om beslut beträffande individen. Många av 

informanterna berättade om att nyanlända ofta hade med sig papper som skickats hem 

via post som de inte förstod och bad om att få informationen översatt. Ibland hade de 

nyanlända missat viktig information för att de inte riktigt förstått innehållet. Alla 

informanter ansåg även att det svenska språket var en stor utmaning och att det tog långt 

tid att lära sig. 

 

Svårast är språket. Dom har väldigt svårt att anpassa sig i samhället för att 

dom inte kan prata (…) att dom har väldigt svårt att få kontakt med svenskar 

och å då blir det ibland missförstånd (Informant 2) 

 

Och man får ju oftast besluten hemskickade per post det är ingen som träffar 

dig och förklara heller. Det har ju hänt att(…)vi säger att du har ju 

uppehållstillstånd till det här året och den här månaden, så har de inte vetat 

om det. Och det blir ju världens chock där. (Informant 4) 

 

Kunskap och utbildning 

 

Kunskapen som de nyanlända får från utbildningen samhällsorientering ansåg vara högt 

värdesatt. Dels utifrån hur informanterna uppfattade utbildningen och dels hur de 

nyanlända själva hade uttryckt sig om utbildningen inför informanterna. En av 

informanterna utryckte att hen hade fått höra från de nyanlända att 

samhällsorienteringen hade öppnat många nya dörrar. Utbildningen ansågs även göra 

skillnad för de nyanlända och en personlig utveckling hos individerna kunde ses under 

utbildningens gång. Samtliga informanter talade om att samhällsorienteringen hade varit 

uppskattad bland de individer de hade träffat. De nyanlända uppfattades även lättade 

över att utbildningen skedde på modersmålet eftersom språkkunskaperna i svenska var 
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svaga. Informanterna själva tyckte att samhällsorienteringen var viktig och gjorde 

skillnad för de nyanlända genom att utbildningen gav förståelse samt kunskap om 

samhället. Utbildningen ansågs även ge nyanlända en förklaring till varför svenskar 

reagerade på ett visst sätt i vissa situationer. Informanterna ansåg dessutom att kunskap 

ifrån utbildningen bidrog till en minskad rädsla för socialtjänsten som nyanlända hade 

uppgett en rädsla för.  

 

Jag tycker att samhällsorienteringen gör stor skillnad. Jag märker stor skillnad 

på individerna i början av kursen i jämförelse med slutet av kursen. 

(Informant 3) 

 

Del 2 
 

Förbättringsarbete 

Informanterna hade både förslag på hur arbetet med nyanlända generellt kunde 

förbättras, utvecklas eller ändras. Även förslag om hur förbättring av deras yrkesroll 

uppkom. Alla informanter föreslog att utbildningen skulle ges så tidigt som möjligt, 

gärna redan för asylsökande. De uttryckte att en stor del av informationen som 

nyanlända fick under samhällsorienteringen skulle varit bättre om de fått veta tidigare. 

 

Det är ju mycket information som skulle vara bra att ha just i början. Så det är 

ju synd, egentligen skulle man ju behöva ge det till asylsökande också. 

(Informant3) 

 

Andra förslag från informanterna för förbättring av arbetet med nyanlända var att 

förlänga samhällsorienteringen. De flesta informanter ansåg att nyanlända behövde mer 

tid för att lära sig om samhället och att utbildningen behövde göras längre. En av 

informanterna förslog även att kursen kunde ges i två steg. Informanten ansåg att det 

kunde generera att nyanlända blev bättre rustade och fick en stadigare grund att stå på.  

Informanterna uppgav även förslag på att materialet som de använde till undervisningen 

kunde förbättras. Materialet som var en Power Point presentation upplevdes av vissa 

informanter som föråldrat samt att det ansågs vara viktigt att informationen som 

förmedlades till de nyanlända alltid skulle vara uppdaterad.  

 

Vi behöver mycket som samhällskommunikatör att alltid få utbildning eller 

fräschare information tillexempel. Ahh och vi har som spegel till svenska 

samhället (Informant 1) 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  
 

Studiens resultat kunde ge en inblick i nyanländas hälsa och anpassningsförmåga men 

framför allt har studien resulterat i vilka hinder och förutsättningar som upplevdes 
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finnas för de nyanlända. Informanterna ansåg att de nyanländas förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt kunskap och utbildning om samhället var viktiga 

komponenter som påverkade de nyanländas hälsa samt förmåga att anpassa sig till 

samhället. Utbildningen om hur det svenska samhället ansågs kunna resultera i en 

positiv utveckling för de nyanlända. Det ansågs att kunskapen från utbildningen gav 

individerna de rätta verktygen för att kunna få förståelse för samhället samt för 

möjligheten att anpassa sig. De bristande kommunikationsmöjligheterna i det svenska 

språket resultera oftast i missförstånd och skapade svårigheter att integrera sig i 

samhället. Förutom utbildning och språkkunskaper ansågs även livserfarenheter före 

ankomst till det nya landet och levnadsvanorna i det nya samhället vara faktorer som 

påverkade individen. Livserfarenheter och upplevelser innan ankomst till det nya landet 

påverkade ofta individens hälsa i hög grad enligt informanterna även nyanländas 

nuvarande situation kunde ge effekt på hälsan. Informanterna påpekade dessutom att 

utbildning om samhället borde ges i ett betydligt tidigare skede av nyanländas vistelse i 

Sverige, gärna så tidigt som möjligt på grund av dess positiva effekter för individen.  

 

Många asylsökandes psykiska ohälsa kan bero på tidigare traumatiska erfarenheter och 

upplevelser som skett före ankomst till Sverige (Socialstyrelsen 2015). Dessa 

upplevelser och erfarenheter var något som nyanlända fortfarande tampades med och 

som framförallt ansågs av informanterna påverka hälsan men även förmåga att anpassa 

sig till det nya samhället. Andra problem som ansågs påverka de nyanländas hälsa var 

om nära anhöriga fortfarande befann sig kvar i hemlandet där de levde under oroliga 

förhållanden. Enligt Ekblad et al. (2012) är en viktig faktor för att kunna uppleva god 

psykisk hälsa och hopp om en god framtid i det nya landet att få återförenas med sina 

anhöriga. Vanliga symptom för individer som genomgår separationer är ångest och oro. 

Separation anses även vara förknippad med stress och en ökad risk för sjukdom (Arnetz 

&Ekman 2013). De nyanlända hade både genomgått separation från sina anhöriga i 

samband med flytt till Sverige samt väntade på att få återförenas med sina 

familjemedlemmar. Informanterna upplevde även att nyanlända hade brist på socialt 

stöd och sociala relationer. Många nyanlända uppfattades som ensamma och att ingen 

tid fanns för att skapa nya relationer. Under stressiga situationer vänder sig personer till 

vänner, anhöriga eller andra personer i den sociala omgivningen för stöd och hjälp 

(Arnetz &Ekman 2013). Möjligheten till stöd från omgivningen upplevdes saknas bland 

många nyanlända. Det kan därför antas att deras hälsa blev lidande på grund av brist på 

socialt stöd och relationer eftersom socialt stöd enligt Arnetz &Ekman (2013) är viktig 

komponent för en individs välbefinnande och hälsa. Genom att skapa möjlighet för de 

nyanlända till integration med den sociala omgivningen tros det kunna skapa goda 

möjligheter för individens hälsa. 

 

Under migrationsprocessen är det vanligt att asylsökande kan uppleva svårigheter att 

anpassa sig till samhället beroende på bristande språkkunskap, kulturkrockar och 

psykiska kriser (Socialstyrelsen 2015). Detta var faktorer som även informanterna såg 

som hinder i de nyanländas förmåga att anpassa sig till det svenska samhället. De 

nyanlända uppfattades även uppleva det som svårt att identifiera sig med det nya 
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samhället och känna sig som en del av samhället. Något som antogs grunda sig på deras 

samhällssyn från födelselandet. Trots att de upplevde en lättnad över att vara i Sverige 

så kunde de inte själva identifiera sig med den svenska kulturen eller som svensk. Hur 

väl en individ identifierar sig med den nya kulturen anses påverka ackulturations-

processen samt anpassning i samhället (Salehi 2010). Därför ansågs det att nyanlända 

kunde ha svårigheter att komma in i samhället och anpassa sig på grund av att de enligt 

informanterna inte kände att de passade in. Hälsan anses enligt Salehi (2010) påverkas 

av en individs process för ackulturation i samhället. Detta kunde även återfinnas i 

studiens resultat om att nyanländas hälsa påverkades av deras anpassningsförmåga. 

 

Språkkunskaperna kan även bidra till att en individ kan känna gemenskap i samhället 

och kan ses som en viktig faktor för individernas självkänsla (Ekblad et al. 2012). I den 

här studien framkom det att språket var en bidragande faktor för att kunna integrera sig i 

samhället. Nyanlända upplevde det som svårt att kommunicera med andra svenskar 

vilket skapade frustation som ofta blev missförstådda. Deras bristande språkkunskaper 

bidrog även till att nyanlända upplevde det som att problem uppstod vid kontakt med 

vården. De upplevde att det lätt blev missförstånd samt krångligt att få kontakt med 

hälso- och sjukvården på grund av deras otillräckliga språkkunskaper. I Kanada uppgav 

vårdpersonal att en bidragande faktor till att immigranter inte uppsökte hjälp för 

hälsoproblem i vården berodde på bristande språkkunskaperna hos individerna 

(O'Mahony & Donnelly 2007). I Sverige uppger vårdpersonal att immigranternas 

språkkunskaper vanligen skapade missförstånd (Samarasinghe Fridlund & Arvidsson 

2006). Eftersom informanterna i studien uppgav att nyanländas kontakt med vården 

påverkades av individernas språkkunskaper kan det resultera i att vården undviks vilket 

kan påverka hälsan hos individerna. Negativa effekter på hälsan kan ses för individer 

som undviker eller väntar länge med att uppsöka hälso- och sjukvården eftersom 

hälsoproblem inte upptäcks i tid (Jonzon, Lindkvist & Johansson 2015). 

Språkkunskaperna bland nyanlända är därför något som hälso- och sjukvården skulle 

behöva ta hänsyn till. Immigranter bör kunna uppsöka vård obehindrat trots deras 

otillräckliga språkkunskaper. Hälso- och sjukvården skulle därför behöva se över dessa 

problem för att alla ska kunna uppsöka vården samt för att alla individer ska kunna få 

hjälp under samma förutsättningar. 

 

Kunskap och utbildning ansågs kunna skapa förutsättningar för nyanlända att anpassa 

sig till samhället. Samhällsorientering som gavs till de nyanlända ansågs som en bra 

utbildning både bland informanterna och bland de nyanlända själva. Informanterna 

upplevde det som att många av de nyanlända fick en större förståelse för hur samhället 

fungerade under utbildningens gång. En förståelse som kunde resultera i förutsättningar 

att etablera sig i samhället. Samhällsorienterings mål är att skapa förutsättningar för 

nyanlända att etablera sig i samhällslivet samt på arbetsmarknaden (Centrum för 

samhällsorientering i Stockholms län u.å.) något som utbildningen tycktes kunna göra 

enligt informanterna. De förslag som informanterna tog upp gällande förbättringar om 

att ge samhällsorienteringen till asylsökande kan ses som positivt både för nyanlända 

och asylsökande. Asylsökande upplever ofta en osäkerhet och rädsla inför vården under 
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sin första tid i landet vilket kan påverka deras hälsa negativt när sjukvården inte 

uppsöks (Teunissen et. al. 2015). Goda möjligheter att uppsöka hjälp vid behov i 

sjukvården skulle kunna ges om samhällsorientering gavs till asylsökande. Nyanlända 

brottas ofta med tidigare erfarenheter från hemlandet samt deras nya livssituation i 

ankomstlandet. Ges information om samhället redan innan en individ beviljats 

uppehållstillstånd och därmed blivit nyanländ tros detta kunna påskynda processen till 

att etablera sig i samhället.   

 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ forskning innebär i korta drag att forskningen fokuserar vid ord och inte att 

kvantifiera det insamlade materialet. Forskningen fokuserar på att studera hur individers 

tolkningar och uppfattningar är från deras verklighet (Bryman 2011). Undersökningens 

kvalitativa ansats ansågs vara relevant eftersom studien syftade till att undersöka 

uppfattningar av ett visst fenomen samt en viss situation. Dock skulle en kvantitativ 

undersökning kunnat ge en bättre beskrivning av relationer mellan två begrepp (Bryman 

2011) som i den här studien hade kunnat vara samband mellan nyanländas förmåga att 

anpassa sig i samhället och deras hälsa. 

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att 

besvara studiens syfte. Intervju som datainsamlingsmetod skapar möjlighet att via tal 

kunna få en annan individs förklaring av beteende, handling, eller minne (Yin 2013). 

Semistrukturerade intervjuer utgår vanligen från en intervjuguide och behöver inte 

följas exakt (Bryman 2011) vilket var en fördel då ett bättre sammanhang i intervjuerna 

kunde uppnås. Dessutom besvarades ibland flera frågor samtidigt vilket resulterades i 

att vissa frågor inte behövde användas från intervjuguiden. De semistrukturerade 

intervjuerna gav även möjlighet att ställa ytterligare frågor till informanterna under 

intervjuns gång dock var författaren ovan intervjuare vilket kan ha resulterat i att färre 

följdfrågor ställdes än möjligt. Intervjuerna skedde på svenska och ibland upplevdes det 

som att frågorna var svåra att svara på för informanterna. Trots att intervjuguiden 

testades i en pilotintervju upptäcktes svagheter med frågorna under intervjuernas gång. 

Det upplevdes som att en del frågor inte uppfattades korrekt av informanterna som till 

stor del kan ha orsakats av frågornas formulering men också på grund av informanternas 

bristande språkkunskaper i det svenska språket. Frågor som ansågs svåra att svara på 

resulterade i att en del information ansågs svåra att relatera till studiens syfte. 

Ytterligare en genomgång av frågorna i form av en till pilotintervju hade därför kunnat 

vara positivt för formuleringen av frågorna och studiens datamaterial. Alternativt hade 

en pilotintervju med en samhällskommunikatör istället för en undervisande lärare 

kunnat resultera i en bättre korrigering av frågorna, dessvärre var det svårt att hitta 

samhällskommunikatörer som ville delta i studien. 

 

Till en början var gruppen nyanlända tilltänkta att vara studiens urvalsgrupp. Studien 

skulle då undersöka nyanländas hälsa och deras upplevelse av etableringen i samhället. 

Den tilltänka studiegruppen med nyanlända valdes dock bort då det ansågs att 
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alternativet kunde skapa svårigheter i att kommunicera obehindrat med informanterna. 

Det antogs att många av de nyanlända i etableringsstadiet inte skulle kunna uttrycka sig 

tillräckligt i det svenska språket samt att tolk eventuellt skulle behövas för att 

genomföra intervjuerna. Detta skulle av etiska skäl kunna försvåra genomförandet. 

Istället valdes personer som arbetar med nyanländas mottagande till studiens urval. 

Personerna ansågs ha erfarenhet av nyanländas situation och därför kunna svara på 

frågor om deras hälsa samt anpassningsförmåga i samhället. Intervjuerna med 

personerna som arbetar med nyanlända har troligtvis gett ett annat resultat än vad 

intervjuer med de nyanlända skulle visat på. En mer subjektiv bild av nyanländas hälsa 

hade kunnat visas om istället nyanlända intervjuats till studien. Det ansågs dock svårare 

för nyanlända att själva kunna ange vilka hinder eller möjligheter de såg i sin egen 

förmåga att anpassa sig till samhället och därför antogs samhällskommunikatörerna 

kunna ge en tydligare bild av detta. Urvalet i studien gjordes därför avsiktligt och kallas 

bland annat för ett målinriktat urval (Bryman 2011). Samhällskommunikatörerna ansågs 

vara en homogengrupp när det gäller på vilket sätt de arbetar med nyanlända. De ansågs 

dock ha olika erfarenheter samt olika perspektiv av de fenomen samt situationer som 

studien studerade vilket kunde bidra till en rik variation av data. Informanterna var 

dessutom inte av samma kön samt undervisade på olika språk. Det gjorde att 

informanternas upplevelser från intervjuerna kunde spegla nyanlända från flera olika 

länder vilket skulle kunna öka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). En 

beskrivning av informanterna har gjorts i studiens bakgrund för att kunna möjliggöra att 

studien kan överföras till en annan miljö som tillexempel en annan stad. En tydlig 

beskrivning av urvalet stärker överförbarheten i studien (Graneheim & Lundman 2004). 

Studien anses därför kunna vara överförbar till andra sammanhang.  

  

Det är viktigt att skapa ett så samarbetsvilligt klimat som möjligt för informanten. En 

intervju kan resultera i felkällor om platsen där intervjun äger rum upplevs som störande 

för individen (Olsson & Sörensen 2011). Platserna där studiens intervjuer genomfördes 

valdes av informanterna själva för att de skulle känna sig bekväma och känna att de 

kunde tala obehindrat. Två av intervjuerna genomfördes i Stockholms biblioteks lokaler 

och två i informanternas arbetslokaler. Under de två intervjuerna i Stockholms 

biblioteks lokaler befann sig andra personer i närheten som kunde uppfattas som 

störande för informanten. Informanterna kan därför ha blivit okoncentrerade vilket kan 

ha påverkat informantens svar. För de deltagare som valde att bli intervjuade i sina 

arbetslokaler uppkom även där störningsmoment som kan ha påverkat deras 

koncentration eftersom andra personer kom in i rummet under intervjun. Detta 

resulterade dock endast i mycket korta avbrott i intervjun och antas därför inte ha 

kunnat påverka studiens resultat. Dessutom ansågs inte studiens pålitlighet påverkas av 

dessa felkällor eller det faktum att alla intervjuer inte skedde på samma plats.  

 

Analysen av data och val av meningsenheter gjordes under noggrannhet för att 

minimera risken att för breda eller för smala meningsenheter valdes vilket kan vara 

svåra att analysera. Enligt Graneheim & Lundman (2004) anses detta vara en viktig del 

för trovärdigheten i studien. Relevanta citat tillsammans med en god presentation av 
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resultaten kan öka studiens trovärdighet (ibid.). Studiens resultat beskrev därför varje 

kategori som framkom från analysen av det insamlade materialet, varje kategori stärktes 

med relevanta citat.  

 

Vidare forskning skulle kunna undersöka nyanländas subjektiva bild av situationen. 

Detta skulle kunna göras med en kvalitativ forskningsansats. En undersökning av detta 

slag skulle kunna komplettera denna studies resultat med vilka insatser som behövs för 

att på sikt kunna möjliggöra en mer jämlik hälsa mellan den utrikesfödda och 

inrikesfödda befolkningen. Vidare forskning skulle dessutom kunna genomföras med 

hjälp av en tvärsnittsstudie med nyanlända. Genom att använda en tvärsnittsstudie kan 

en större population undersökas vilket kan underlätta att generalisera resultaten för 

gruppen nyanlända. 

 

Slutsats 
 

Studiens resultat kunde visa att det fanns både hinder och möjligheter som påverkade 

nyanländas hälsa och anpassning i samhället. Utbildning och kunskap om samhället gav 

de nyanlända en förståelse för hur samhället fungerade och sågs därför som en 

möjlighet för att underlätta deras anpassningsförmåga i det nya landet. Nyanländas 

språkkunskaper i det svenska språket ansågs däremot kunna vara ett hinder för 

individernas hälsa och anpassning i samhället. Bristande språkkunskaper uppfattades 

kunna leda till att information angående individerna själva misstolkades samt att det 

kunde hindra nyanlända i att uppsöka hälso- och sjukvården. Det som till största del 

ansågs påverka nyanländas hälsa var deras tidigare erfarenheter men även det faktum att 

många hade nära anhöriga på andra platser i världen. Dessutom påverkades nyanländas 

hälsa och anpassning i samhället av deras nuvarande situation i Sverige det vill säga att 

både deras fysiska och sociala miljö innefattades i detta.  

 

Resultatet i studien visade även att utbildningen om samhället ansågs kunna utvecklas 

och förbättras inom flera plan något som antogs kunna ha positiva effekter för de 

nyanlända hälsa och anpassningsförmåga. 

 

Fortsatta forskningsfrågor inom området kan vara att undersöka om det uppfattas finnas 

skillnad mellan män och kvinnor eller mellan åldrarna för nyanländas hälsa och förmåga 

att anpassa sig i samhället. 
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