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Abstrakt 

Studien utgår ifrån olika faktorer som kan påverka hälsan positivt eller negativt, dessa 
faktorer benämns som risk- respektive friskfaktorer. Faktorerna har tagits fram utifrån en 
genomförd litteraturstudie samt en första överblicksintervju. En fördjupning i en 
flyktingsamordnares syn på ett introduktionsprogram för flyktingar har genomförts. Syftet är 
att ur ett kommunikationsperspektiv ta reda på hur en flyktingsamordnare försöker påverka de 
utvalda risk- och friskfaktorerna, samt att utforska vilka kommunikationskanaler som används 
och mot vilka kommunikationen riktar sig. För att samla in data har två intervjuer med en 
flyktingsamordnare genomförts. I resultatet framgår att flyktingsamordnaren kommunicerar 
med olika arenor och använder sig av varierande kommunikationskanaler för att nå fram och 
påverka bland annat den egna organisationen, allmänheten och deltagarna i introduktionen.  
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1 INTRODUKTION 

Sverige, precis som övriga Västeuropa, kommer i framtiden att vara beroende av en ökad 

invandring på grund av det låga barnafödandet och en allt äldre befolkning (Holzmann & 

Münz 2002). Om det inte vore för invandringen skulle Europeiska unionens befolkning 

minska kraftigt i och med att invandringen står för 80 procent av EU:s befolkningstillväxt 

(Eurostat 2008). För att undvika en befolkningsminskning måste den årliga invandringen till 

Europa minst fördubblas de kommande trettio åren (Lindencrona 2008). Detta innebär att 

hälsofrämjande integration är en viktig fråga idag och för framtiden. Lindencrona, Ekblad & 

Johansson (2005) skriver följande angående en hälsofrämjande integration, ”En god hälsa är 

en resurs som är av största vikt för att etableringsprocessen skall kunna bli så effektiv och 

meningsfull som möjligt” (s.97). Sveriges integrationspolitik syftar till att skapa ett samhälle 

för alla, oavsett kulturell och etnisk bakgrund. Trots detta finns det stora sociala orättvisor i 

Sverige, en av dem är hälsa (Folkhälsorapport 2005). En del av ojämlikheten i hälsa hänger 

samman med etniskt ursprung. Många flyktingar och invandrare utsätts för rasism och 

diskriminering i Sverige och detta kan bland annat leda till svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden, något som i sin tur kan bidraga till en låg socioekonomisk status (ibid). 

Förutom mänskligt lidande utgör diskriminering även en kostnad för samhället generellt då 

människors kapacitet och förmågor förspills (Darvishpour & Westin red. 2008). Det är 

således av stor betydelse att arbeta för att främja hälsan hos ankommande flyktingar, dels av 

humanitära skäl men även för den ekonomiska och sociala samhällsutvecklingen idag och i 

framtiden.  
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DEFINITIONER 

Hälsa: Arbetet utgår ifrån Professor Richard Mollicas definition av hälsa: ”Hälsa är ett 

personligt och socialt tillstånd av balans och välbefinnande i vilket människor känner sig 

starka, visa och värdefulla; där deras lika kapaciteter och rytmer värderas; där de kan 

bestämma och välja, uttrycka sig, och röra sig i frihet” (citerad i Lindencrona et al. 2005 s.19). 

Hälsofrämjande: WHO (1986) definierar hälsofrämjande som en process som ämnar göra 

det möjligt för personer att öka sin kontroll över och förbättra sin hälsa. 1998 

vidareutvecklades definitionen till att processen även ska ge individer en ökad kontroll över 

determinanterna för hälsa (WHO 1998). 

Integration: Enligt integrationsverket (2004b) är integration ett svårdefinierat begrepp som 

behöver ses utifrån flera dimensioner. De skriver bland annat om arbetsmarknaden, social 

integration och medborgerlig integration. Arbetsmarknadsintegration innebär att man är 

delaktig på arbetsmarknaden som anställd eller egenföretagare och ur individens perspektiv 

medför det tillgång på inkomster och social status (ibid). Social integration handlar om att ha 

tillgång till ett svenskt socialt nätverk, som underlättar kontakter med inrikesfödda svenskar. 

En annan dimension handlar om delaktighet i samhället. Detta kallar Integrationsverket 

(2004b) för medborgerlig integration. Delaktigheten möjliggörs av bland annat fullständiga 

politiska rättigheter (ibid).  

SVERIGES INVANDRING 

Historiskt sett kan Sveriges migrationshistoria delas upp i tre delar. Massutvandring till 

Amerika, arbetskraftsinvandring och senare flykting- och anhöriginvandring. I denna text 

kommer endast den senare delen presenteras då det är den perioden vi befinner oss i och som 

är relevant för detta arbete.  

Ett lands befolkning ökar genom det egna barnafödanet samt den internationella 

invandringen. År 1900 uppgick invandrarbeståndet i Sverige till 0,7 procent, år 2008 uppgick 

det till 12,4 procent (Darvishpour & Westin 2008). Efter andra världskriget bestod 

invandringen till största del av arbetskraftinvandring, men under 1970-talet ändrade 

invandringen karaktär och sedan 1980-talets mitt dominerar flyktinginvandring och 

invandring av nära anhörig (Nilsson 2004). Det som påverkar antalet flyktingar i ett land är 
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bland annat situationen i omvärlden, om det råder några kriser som är så pass allvarliga att 

människor är beredda att fly från sitt hemland för att bosätta sig i ett annat land. Antalet 

flyktingar beror även på mottagarlandets migrationspolitik samt de nätverk som finns mellan 

mottagar- och sändarlandet (Darvishpour & Westin 2008). Till exempel så ökade 

invandringen från forna Jugoslavien markant under åren 1993-1995, som en följd av kriget 

där (ibid). Nilsson (2004) menar att det är en spridd missuppfattning att flyktingar och 

invandrare är likbetydande begrepp, han skriver att ” En flykting är en människa som har 

behov av skydd”(s.8). Lagens definition av vem som är flykting utgår från artikel I i FN:s 

flyktingkonvention från 1951 (FARR 2007). I Sveriges Utlänningslag (2005) definieras 

flykting på följande vid: 

”Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som 

utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av 

kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller 

på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Detta gäller oberoende 

av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse 

eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.  

Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som av samma skäl som 

anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare haft sin vanliga 

vistelseort, och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit.” (4 kap 1 §). 

I dag får personer som fått permanent uppehållstillstånd på grund av flykting- eller 

flyktingliknande skäl erbjudande om att delta i ett introduktionsprogram (Lindencrona 2008). 

Deras nya hemkommun skall upprätta en individuell introduktionsplan under normalt två år, 

”samhällets introduktion för flyktingar och andra invandrare syftar till att ge individen 

förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det svenska samhället” 

(Migrationsverket 2004 s.3). Kommunerna erhåller statlig ersättning för att genomföra 

introduktionen (ibid). I fortsättningen kommer introduktionen benämnas introduktionen för 

flyktingar även om det finns deltagare som inte är flyktingar. 

HÄLSA 

Enligt Medin & Alexandersson (2000) finns det två generella huvudinriktningar i synen på 

hälsa: den biomedicinska och den humanistiska. I den biomedicinska synen på hälsa återfinns 

teorier som utgår från hälsa som frånvaro av sjukdom (ibid). Den humanistiska orienteringen 
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ser däremot hälsa som något annat än frånvaro av sjukdom. Människan ses som en skapande 

och aktiv varelse. En människa som har en eller flera sjukdomar kan uppleva hälsa, precis 

som en människa utan sjukdomar kan uppleva ohälsa (ibid). En inriktning inom den 

humanistiska synen är vad man kallar en holistisk ansats. Medin & Alexandersson (2000) 

skriver följande angående holistisk ansats ”Att ha hälsa är relaterat till i vilken utsträckning 

människan har förmågan att, givet rimliga förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt, 

kunna förverkliga det som är viktigt för henne.” (s.47). Ur ett holistiskt synsätt ses människan 

som handlande med fri vilja men som beroende av de omständigheter hon lever i. Detta har 

legat till grund för valet av definition av hälsa till uppsatsen, dessutom har definitionen sitt 

ursprung ur forskning kring utsatta gruppers hälsa. Definitionen kan ses som en 

vidareutveckling av WHO:s definition från 1948 och introducerades av professor Richard 

Mollica:  

”Hälsa är ett personligt och socialt tillstånd av balans och välbefinnande i vilket människor 
känner sig starka, visa och värdefulla; där deras lika kapaciteter och rytmer värderas; där de 
kan bestämma och välja, uttrycka sig, och röra sig i frihet”. (Professor Richard Mollica, 
Harvard University. citerad i Lindencrona et al. 2005 s.19). 

 

Hälsa bland utrikesfödda 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut har folkhälsan i Sverige förbättrats under de senaste 

årtiondena (Folkhälsorapport 2005). Det återstår dock mycket att göra och i framtiden anses 

mycket av hälsoarbetet ske genom förebyggande hälsofrämjande åtgärder. En av framtidens 

stora utmaningar ligger i att lösa de sociala skillnaderna som finns i upplevelsen av hälsa 

(ibid). Hälsan och ohälsan är i dag ojämnt fördelade och detta beror mycket på olika livsvanor 

och livsvillkor. Det handlar inte om genetiska faktorer utan mer om samhällets struktur och 

uppbyggnad (Integrationsverket 2004a). Generellt är det fortfarande så att en högre social 

position är förenat med bättre hälsa, mindre hälsorisker och lägre dödlighet. Att minska de 

sociala skillnaderna i hälsa och skapa samhälliga förutsättningar för en hälsa på lika villkor är 

ett av folkhälsopolitikens övergripande mål (Folkhälsorapport 2005; Integrationsverket 

2004a).  

Det finns även ojämlikhet i hälsa som hänger samman med etniskt ursprung. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2002) finns stora skillnader i hälsa mellan vissa invandrargrupper och 

personer födda i Sverige. De hävdar vidare att det även finns skillnader i hälsa mellan olika 

invandrargrupper. Enligt statistik om levnadsförhållanden från SCB (2008a) har utrikesfödda 
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en sämre självrapporterad hälsa än genomsnittsbefolkningen. Lindencrona (et al. 2005) anser 

att ojämlikheten i folkhälsa främst handlar om att utrikesfödda utsätts för fler riskfaktorer för 

ohälsa i Sverige. Att ha invandrarstatus innebär till exempel en riskfaktor för självmord i 

Sverige (Ferrada-Noli 2001). Sveriges folkhälsopolitik utgår från elva målområden, där det 

första målområdet är Delaktighet och inflytande i samhället (Ågren 2003). Där betonas att 

människors makt och möjligheter att påverka sin omgivning har betydelse för hälsan (ibid). 

När en människa diskrimineras, det vill säga blir berövad möjligheten att påverka, kan det få 

negativa konsekvenser för hälsan. Det kan vara en av förklaringarna till den sämre hälsan hos 

vissa invandrargrupper (ibid).   

När en människa flyttar från hemlandet och anländer till nytt land upplever individen en stor 

förändringsprocess. Mycket runt individen förändras, kost, språk, sociala relationer, kultur 

och ekonomisk status. Detta kan vara psyksikt påfrestande och innebära en ökad risk för 

ohälsa (Giovanni Carta et al. 2005).  

 
Figur 1. Bildkälla: Carlson P (2007 s.10). 

Flyktingar som kommer till Sverige har rätt till en introduktion som deras nya hemkommun 

ansvarar för. Angående kommunernas ansvar skriver Migrationsverket att de ”erbjuder 

introduktion och upprättar en introduktionsplan som är anpassad efter individens behov och 

som syftar till en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet” (Migrationsverket 

2008)1. Lindencrona (et al. 2005) menar att ”En god hälsa är en resurs som är av största vikt 

för att etableringsprocessen skall kunna bli så effektiv och meningsfull som möjligt” (s.97). 

Vidare menar de att kunskapen om vad som främjar hälsa måste ökas och att en gemensam 

                                                
1 Ingen sidhänvisning då källan är ett elektroniskt dokument. Se adress i referenser. 
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hälsofrämjande strategi måste skapas (ibid). Ohälsa kan vara ett av de största hindren för att 

introduktionsplanen ska bli framgångsrik (Integrationsverket 2004a).  

2 BAKGRUND 

Nedan presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

KOMMUNIKATION 

Vi människor kommunicerar ständigt med varandra även om vi inte alltid är medvetna om det 

(Nilsson & Waldemarson 2007). Kaufmann & Kaufmann (2007) menar att 

kommunikationens betydelse är enorm i både vardagslivet och organisatoriska sammanhang. 

Genom att kommunicera kan vi tillgodose våra behov och uppnå våra mål (Stier 2004). Vi 

kommunicerar för att skapa relationer, samarbeta och utvecklas (ibid). Men kommunikation är 

inte bara av godo utan används även för att till exempel manipulera människor och utöva 

makt. Utifrån kommunikation kan det även skapas identiteter och en vi och dem känsla (ibid). 

Med hjälp av till exempel dialekter eller yrkesspråk kan folk finna varandra men samtidigt 

riskerar man att utestänga andra människor från gemenskapen (ibid). Nilsson & Waldemarson 

(2007) menar att det är viktigt att studera kommunikation för att skapa en medvetenhet kring 

sin egen och andras kommunikation. På så vis kan vi även få en större förståelse för hur vi 

påverkar andra och bli medvetna om vanliga felkällor som förekommer vid kommunikation 

(ibid). 

Inom kommunikationsvetenskapen finns olika kommunikationskategorier och enligt Stier 

(2004) finns det fyra huvudsakliga kategorier: Intrapersonell-, interpersonell-, grupp- och 

masskommunikation . Med intrapersonell kommunikation menas den kommunikation som 

förekommer inom oss själva (ibid). Det kan vara en diskussion som man håller med sig själv, 

i stil med om jag går ut och springer så kan jag äta glass efteråt (ibid). Den mest typiska 

kategorin när man talar om kommunikation är interpersonell kommunikation. Här ryms det 

mesta av den vardagliga kommunikationen som förekommer mellan olika personer från det 

att vi stiger upp på morgonen till dess att vi går och lägger oss på kvällen (Tubbs & Moss 

2008). I interpersonell kommunikation står vanligtvis det verbala och det icke-verbala språket 

i centrum (Stier 2004). Under ett vanligt samtal med verbalt och icke-verbalt språk så 

förekommer kommunikation på flera plan. Maltén (1992) menar att vi bör använda alla dessa 

plan för att uppnå en god kommunikation. 



 

Figur 2. Kommunikation på flera plan. 

 Gruppkommunikation syftar på kommunikation mellan personer som tillhör olika grupper, 

exempelvis kompisgäng, familjen eller etniska grupper. Slutligen kommer den fjärde 

kommunikationskategorin som handlar om 

envägskommunikation och riktar sig till 

mest formella typen av kommunikation och sker ofta med hjälp av TV, intern

material. Det är ofta en ekonomiskt kostsam form av kommunikation (Tubbs & Moss 2008). 

Kommunikation används även för att påverka attityder och att försöka få omgivningen att 

förstå vad något som man vill förmedla.

någon/några kan även få motsatt effekt och leda till att motparten blir ännu mera övertygad 

om sitt tidigare ställningstagande (ibid).

Sändare och mottagare 

I litteratur om kommunikationsprocesser

(Jarlbro 2004; Maltén 1992; Maltén

2008). Utifrån tanken om sändare och mottagare existerar olika modeller men grundtanken är 

generellt densamma. Man utgår ifrån att två personer kommunicerar. Sändaren är den som 

sänder budskapet och mottagaren är den som mottar budskapet (Maltén 1998). 

påverkas dock av både sändare och mottagare

sitt budskap innan det skickas och att mottagaren tolkar budskapet. Sändarens kodning och 

mottagarens tolkning har sitt ursprung i till exempel 

erfarenheter. Sändarens kodning och mottagarens tolkning av budskapet kan

av filter (ibid). Enligt Tubbs & Moss (2008) är det vanligtvis bättre att tala om två 

kommunikatörer2 (Communicator) som båda är sändare och mottagare samtidigt. Detta 

eftersom det normalt förekommer budskap ifrån båda parter vid kommunikation och att 

kommunikatör 1 och 2 simultant påverkar varandra. 
                                                
2 Med kommunikatör avses här alla personer som kommunicerar inte bara de som gör det yrkesmässigt.

Verbalt

Med fraser

Extra

Med rösten

Kommunikation på flera plan. Ljung (2009), utifrån Maltén (1992). 

syftar på kommunikation mellan personer som tillhör olika grupper, 

exempelvis kompisgäng, familjen eller etniska grupper. Slutligen kommer den fjärde 

kommunikationskategorin som handlar om masskommunikation. Detta är som regel en 

iktar sig till ett stort antal människor (Stier 2004). Detta är den 

mest formella typen av kommunikation och sker ofta med hjälp av TV, internet eller tryckt

. Det är ofta en ekonomiskt kostsam form av kommunikation (Tubbs & Moss 2008). 

används även för att påverka attityder och att försöka få omgivningen att 

förstå vad något som man vill förmedla. Men kommunikationsprocessen att övertyga 

någon/några kan även få motsatt effekt och leda till att motparten blir ännu mera övertygad 

t tidigare ställningstagande (ibid). 

ratur om kommunikationsprocesser förekommer ofta begreppen sändare och motta

(Jarlbro 2004; Maltén 1992; Maltén 1998; Nilsson & Waldemarson 2007; Tubbs & Moss 

ndare och mottagare existerar olika modeller men grundtanken är 

generellt densamma. Man utgår ifrån att två personer kommunicerar. Sändaren är den som 

sänder budskapet och mottagaren är den som mottar budskapet (Maltén 1998). B

e sändare och mottagare (ibid). Maltén (1992) menar att sändaren kodar 

kap innan det skickas och att mottagaren tolkar budskapet. Sändarens kodning och 

mottagarens tolkning har sitt ursprung i till exempel attityder, personlighet, känslor och 

. Sändarens kodning och mottagarens tolkning av budskapet kan ses som en typ 

). Enligt Tubbs & Moss (2008) är det vanligtvis bättre att tala om två 

(Communicator) som båda är sändare och mottagare samtidigt. Detta 

ersom det normalt förekommer budskap ifrån båda parter vid kommunikation och att 

kommunikatör 1 och 2 simultant påverkar varandra.  

Med kommunikatör avses här alla personer som kommunicerar inte bara de som gör det yrkesmässigt.

KOMMUNIKATION

Extra-verbalt

Med rösten

Icke-verbalt

Med 
kroppsspråket

Emotionellt

Med känslor

Kognitivt

Med hjärnan

7 

 

syftar på kommunikation mellan personer som tillhör olika grupper, 

exempelvis kompisgäng, familjen eller etniska grupper. Slutligen kommer den fjärde 

. Detta är som regel en 

). Detta är den 

t eller tryckt 

. Det är ofta en ekonomiskt kostsam form av kommunikation (Tubbs & Moss 2008). 

används även för att påverka attityder och att försöka få omgivningen att 

Men kommunikationsprocessen att övertyga 

någon/några kan även få motsatt effekt och leda till att motparten blir ännu mera övertygad 

sändare och mottagare 

1998; Nilsson & Waldemarson 2007; Tubbs & Moss 

ndare och mottagare existerar olika modeller men grundtanken är 

generellt densamma. Man utgår ifrån att två personer kommunicerar. Sändaren är den som 

Budskapet 

. Maltén (1992) menar att sändaren kodar 

kap innan det skickas och att mottagaren tolkar budskapet. Sändarens kodning och 

känslor och 

ses som en typ 

). Enligt Tubbs & Moss (2008) är det vanligtvis bättre att tala om två 

(Communicator) som båda är sändare och mottagare samtidigt. Detta 

ersom det normalt förekommer budskap ifrån båda parter vid kommunikation och att 

Med kommunikatör avses här alla personer som kommunicerar inte bara de som gör det yrkesmässigt. 



8 

 

             

Figur 3. “The Tubbs Communication Model”. Ljung (2009), utifrån: Tubbs & Moss (2008 s.9). 

När sändaren skickar iväg ett budskap tar den många gånger för givet att det når fram precis 

som det var avsett. Men som figur 3 visar finns det många faktorer som påverkar budskapet 

(Tubbs & Moss 2008). Med kanal menas hur man sänder budskapet, det kan vara att tala i 

telefon, skicka e-post, tala ansikte mot ansikte eller någon annan form av kanal. Varje kanal 

har egna störnings-/brus faktorer som kan påverka och förvanska budskapet (ibid). Tobbs & 

Moss (2008) skiljer på två typer av brus: technical interference och Semantic interferance3. 

Technical interference innefattar fysiska störningar som till exempel en dålig telefonlinje, att 

sändaren mumlar eller att ljudnivån är så hög att det är svårt att uppfatta vad sändaren säger. 

Den andra typen av brus, semantic interferance, är av en annan karaktär. Det inträffar när 

mottagaren inte tolkar budskapet på samma sätt som sändaren (ibid). Detta uppstår av olika 

anledningar, som till exempelvis skilda språkvanor. Ett ord har sällan exakt samma betydelse 

för två olika människor och det gäller även den icke-verbala kommunikationen då en gest kan 

ha varierande betydelse. En gest som betyder en sak för sändaren kan ha en helt annan 

betydelse för mottagaren (ibid). I förståelsen av budskapet påverkar även de sociala 

skillnaderna mellan sändare och mottagare. De sociala skillnaderna kan försvåra 

kommunikationsprocessen och kan leda till att budskapet misstolkas (Jarlbro 2004).  

                                                
3 I brist på en rättvis översättning bevaras de engelska orden technical interferance och semantic interferance. 

Kanal

Störning/brus

SÄNDARE /

MOTTAGARE (2)

Filter

Budskapkanal

Störning/brus

Filter

SÄNDARE /

MOTTAGARE (1)

Budskap



9 

 

Interkulturell kommunikation   

En aspekt av kommunikation är interkulturell kommunikation. Med detta menar man 

kommunikation mellan personer med olika kulturell bakgrund (Tubbs & Moss 2008). Med 

kulturell bakgrund avses inte bara etniskbakgrund utan även skillnader i socioekonomisk 

bakgrund, det kan således vara personer med samma etniska bakgrund men med olika 

socioekonomisk bakgrund (Nilsson & Waldemarson 2007; Svederberg, Svensson & 

Kindeberg red. 2001; Tubbs & Moss 2008). Människor från olika kulturer har generellt skilda 

sätt att kommunicera på, men man bör även ha i åtanke att det ibland kan finnas större 

skillnader inom en kultur än mellan två olika kulturer (Nilsson & Waldemarson 2007).  

Det finns inga skarpa gränser mellan en kultur och en annan, en kultur är således inte en 

homogen grupp (ibid). Kultur är inte något medfött utan något föränderligt som påverkas av 

yttre och inre omständigheter (ibid; Tubbs & Moss 2008). Stier (2004) menar att kulturen och 

språket är ”den resonansbotten mot vilken känslor, tankar och beteende ges en mening” 

(s.113). Utifrån sina kulturella värderingar ämnar människan att göra omvärlden mer förstålig 

och förutsägbar, Stier (2004) hävdar att otillräcklig förståelse samt oförutsägbarhet i 

livsvillkoren frambringar existentiell oro, ångest, rädsla och ängslan. Människan vet hur 

vardagliga situationer fungerar och hanteras i sin egen kultur, exempelvis hur man köar, när 

man kan tala eller när man ska lyssna. Att komma till ett nytt land och en ny kultur och att 

lämna en invand och självklar miljö kan då vara omvälvande. Vid möten med främmande 

människor kan sålunda en osäkerhet och ängslan uppstå utan att det egentligen finns några 

reflekterade skäl för detta (Nilsson & Waldemarson 2007).  

Interkulturell kompetens 

För att kunna bemästra kulturmöten krävs en viss kompetens, den omnämns ofta som 

interkulturell kompetens (Stier 2004). Nilsson & Waldemarson (2007) skriver att man för att 

hantera det främmande bör ha en viss inre trygghet. Stier (2004) menar att öppenhet och 

nyfikenhet underlättar interkulturell kommunikation, samtidigt anser han att de egenskaperna 

handlar mer om attityder. En viktig faktor för interkulturell kompetens menar han är förståelse 

för andra kulturer. Att en interkulturellt kompetent person bör besitta färdigheter och 

kunskaper som bidrar till att personen lyckas undvika alltför stora missförstånd och konflikter 

i mötet med personer från andra kulturer (ibid). Svederberg (et al. 2001) menar att det 

mångkulturella samhället utgör en utmaning för informatörer och rådgivare som bör reflektera 
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över sitt eget förhållningssätt. Att mottagarens kulturellt grundade värderingar och 

erfarenheter måste respekteras av sändaren (ibid). 

MOTIVATION 

Motivation är något som förekommer i många olika sammanhang och det finns en mängd 

olika teorier och definitioner (Ahl 2004). Själva ordet motivation härstammar från latinets 

movere, som betyder att röra på sig (ibid). Enligt Jenner (2004) skulle 

motivationsforskningens huvudfråga kunna lyda: ”vad är det som får människor att röra på 

sig?” (ibid. s.37). Ahl (2004) summerar betydelsen av orden motiv, motivation och 

motivationsfaktor till “det som får människan att göra något” (ibid. s.20). Hollyforde & 

Whiddett (2002) är inne på samma spår när de hävdar att motivation är ”the drive behind 

human behaviour” (s.3). I diskussioner angående motivationsarbete och motivation 

förkommer frågeställningar som ”vad är att vilja lära” och ”vad är vilja till förändring?” 

(Jenner 2004 s.37). Det är således svårt att göra en universell definition eftersom 

motivationsbegreppet är mångtydigt (Ahl 2004; Jenner 2004). 

Inre och yttre motivation 

Både i motivationsteorier och i allmänt tal förekommer ofta en differentiering mellan inre och 

yttre motivation (Ahl 2004). Inre motivation beskrivs som något som kommer inifrån, en 

naturlig motivering som är ursprunget till handling eller aktivitet (Granbom 2004). Jenner 

(2004) skriver att motivation bygger på tre samverkande faktorer, där en beskrivs som en inre 

faktor. Inre motivering kan vara drivkraft som sätter igång beteendet eller handlingen 

oberoende av yttre belöningar eller straff (Ahl 2004; Jenner 2004). Människan upplever att 

hon väljer själv och har kontroll (Ahl 2004). Naturlig motivering är således inget man skapar 

utan den uppenbarar sig då svar sökes av privat intresse (Granbom 2004). Motivationen kan 

dock förhöjas om det egna initiativet och ansvaret uppmuntras (ibid; Arborelius 2001). 

Enligt Ahl (2004) kan den yttre motivation handla om faktorer som är utanför den egna 

personen, som till exempel belöningar, sociala normer, hot eller straff. Men yttre motivation 

kan även handla om att tillfredställa fysiologiska behov som hunger och törst (ibid). En risk 

med att påverka beteenden, genom till exempel hot, är enligt Arborelius (2001) att beteendet 

endast består så länge hotet kvarstår. Jenner (2004) använder inte orden yttre motivation men 

talar om en aspekt av motivation som handlar om en målsträvan hos individen. Han menar att 
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det kan handlar om yttre mål eller belöningar: andra människors uppskattning, pengar eller 

höga betyg. Jenner förklarar vidare att det även kan handla om inre mål: känsla av 

självförverkligande, glädje, stolthet. Ahl (2004) menar att det inte är så lätt att differentiera 

begreppet inre och yttre motivation då dessa kan kombineras i oändlighet och att en person 

kan påbörja ett beteende utifrån yttre motivation som sedan leder till inre motivation och vice 

versa. En människa kan till exempel inleda något utifrån sociala påtryckningar och sedan 

fortsätta av eget intresse. 

Angel & Hjern (2004) skriver att motivation förmodligen är den viktigaste faktorn för 

flyktingars språkinlärning. Delander (et al. 2005) menar exempelvis att möjligheten att få 

arbete och således en inkomst kan motivera en migrant att lära sig migrationslandets språk, 

vilket kan leda till en snabbare integration. En nyanländ flyktings första kontakt med Sverige 

består ofta av möten med den apparat som byggts upp för själva flyktingmottagandet (ibid). 

Detta är ett mycket viktigt möte då den första tiden fungerar som ett pånyttfödande, ”ur askan 

ska en ny identitet resa sig” (ibid. s.127). Att den första tiden har betydelse för den nyanländes 

motivation stärks utifrån Jenners (2004) tankegångar: ”En annan utgångspunkt för 

resonemanget är att motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får” (s.9). 

Maslows behovshierarki 

En av de mest berömda motivationsteorierna skapades av psykologen Abraham Maslow. 

Maslow antog att människan har grundläggande behov som är hierarkiskt organiserade (Ahl 

2004). Behoven illustreras vanligtvis i en trappa eller en pyramid varför man ibland talar om 

Maslows behovstrappa eller behovspyramid (ibid). Längst ner finner man de mest basala 

behoven och enligt teorin uppfylls de olika behoven i ordning där de mest basala behoven 

kommer först (ibid). Ett exempel på ett basalt behov kan vara föda, om en människa inte får i 

sig föda fokuserar den endast på detta och kan således inte koncentrera sig på behoven högre 

upp i hierarkin (ibid). Behoven högt upp i hierarkin kan följaktligen bara fungera om de lägre 

behoven är tillfredställda eller om det inte finns intresse att tillfredställa dem (Granbom 

2004). Enligt Ahl (2004) kan ordningen i behovshierarkin även påverkas av omständigheter i 

omgivningen som inverkar på beteendet. Granbom (2004) skriver att det inte är nödvändigt att 

de underliggande behoven uppfylls till fullo för att det ska vara möjligt att gå vidare uppåt i 

behovshierarkin.  



 

Nedan följer en illustration över Maslows behovshierarki i form av en pyramid, den så kallade 

behovspyramiden. 

Figur 4. Maslows

Fysiologiska behov är det primära behovet som 

överlevnad. Efter fysiologiska behov följer trygghet. Under trygghetsbehovet ryms en strävan 

efter att vara fri från fruktan, till exempel ångest, oro och kaos. Även upplevelsen av stabilitet, 

ordning och skydd ingår. Trygghetsbehovet uppkommer vid exempelvis krig, sjukdom, 

nedstämdhet och katastrofer (Granbom 2004). Det tredje behovet Tillhörighet och kärlek är 

ett socialt behov. Eftersom människan är en social varelse är detta ett starkt behov och handlar 

om att söka sociala relationer, att känna kärlek och tillhörighet, att tillhöra flocken helt enkelt

(ibid). Sedan följer behovet av uppskattning, både att uppskatta sig själv och att få 

uppskattning från andra har betydelse (ibid). Att uppskatta sig själv 

kompetens, självförtroende, duglighet, oberoende och frihet

erhålla uppskattning från andra handlar om prestige, uppmärksamhet, erkännande och 

värdighet (ibid). Självförverkligande är högst i hierarkin 

det hon är ämnad och kapabel för, att hon är sann mot sin egen natur och helt enkelt blir mer 

av det hon redan är (ibid). 

  

en illustration över Maslows behovshierarki i form av en pyramid, den så kallade 

Maslows behovshierarki. Ljung (2009). Utifrån Granbom (2004)
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RISK- OCH FRISKFAKTORER 

Nedan presenteras risk- och friskfaktorer som påverkar hälsan hos människor. Det är inte 

fråga om att presentera en fullständig förteckning över risk- och frisk faktorer, utan dessa 

faktorer är utvalda utifrån den litteratur som studerats samt utifrån den första intervjun som 

genomfördes med en flyktingsamordnare.  

Känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) grundades av sociologen Aaron Antonovsky. 

Antonovsky etablerade begreppet efter att han genomfört en studie på israeliska kvinnor 

(Rydqvist & Winroth 2008). Samtliga deltagare i studien hade genomgått någon form av 

dramatisk livskris som rimligtvis borde gett dem psykiatriska symtom. Det som väckte 

Antonovskys intresse var att cirka en tredjedel av dessa kvinnor bedömdes ha en 

tillfredställande psykisk och fysisk hälsa, trots att de genomgått allvarliga kriser. Han inledde 

ett arbete för att försöka kartlägga varför just dessa kvinnor klarat sig så bra (ibid). 

Antonovsky kom då fram till att de deltagare som lyckats bemästra de tidigare livskriserna var 

de som hade en hög känsla av sammanhang (KASAM) (ibid).  

Känsla av sammanhang består av tre komponenter: Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky 1987). Hög begriplighet innebär att människan upplever inre och 

yttre stimuli som begripliga, att informationen är ordnad och strukturerad i motsats till kaotisk 

och oförklarlig. Det behöver inte vara önskvärd stimuli, det kan vara död och krig men en 

person med hög begriplighet lyckas ändå göra det gripbart (ibid). Den andra komponenten 

hanterbarhet handlar om att människan upplever att hon har förmågan att möta de krav och 

påfrestningar hon möter. Med en hög hanterbarhet upplever hon sig inte som ett offer för 

omständigheterna, utan kan istället hantera situationen och gå vidare (ibid). Den tredje 

komponenten meningsfullhet betraktar Antonovsky som ”begreppets motivationskomponent” 

(ibid. s.45). Meningsfullhet har med delaktighet att göra och att man upplever en känsla av att 

kunna påverka sin situation (Rydqvist & Winroth 2008). Antonovsky (1987) hävdar att de 

som upplevde hög meningsfullhet hade saker i livet som var viktiga för dem och värda 

känslomässig investering och engagemang. En hög känsla av sammanhang innebär att man 

har större möjligheter att klara påfrestningar (Rydqvist & Winroth 2008).   

Vid introduktion för flyktingar bör introduktionsmiljön utgå från begreppet känsla av 

sammanhang (Integrationsverket 2004a). Verksamhetens insatser bör således vara 
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meningsfulla och anpassade efter introduktionsdeltagrens behov (ibid). Låg känsla av 

sammanhang tycks ha ett samband med bristande integration i det svenska samhället, psykisk 

stress och ekonomiska svårigheter hos invandrare (Statens Folkhälsoinstitut 2002).   

Socialt stöd 

Människan har sedan urminnes tider levt tillsammans med andra människor och detta är en 

betydande faktor för vårt välbefinnande, att ge och ta emot socialt stöd, feedback och 

konstruktiv kritik (Ekman & Arnetz red. 2005). Goda sociala nätverk tycks ha en skyddande 

effekt mot ohälsa av varierande karaktär (ibid). I vilken utsträckning en individ är integrerad i 

samhället och har ett socialt nätverk har visat sig påverka hälsan i form av bland annat förtidig 

död, mindre chans att överleva en stroke eller hjärtinfarkt och en ökad stress (Naidoo & Wills 

2000). Stressen kan i sin tur påverka och försvaga immunförsvaret (ibid). De sociala 

nätverken kan bestå av familj, vänner och bekanta men det kan även handla om engagemang 

och delaktighet i samhället (Carlson 2007). 

”Kontakter mellan människor utgör en central del i allas liv, men också ett viktigt kitt för 
att hålla ihop grupper och samhällen. Bristande sociala relationer utgör därmed ett problem 
för den enskilde i form av ensamhet, isolering och utanförskap, men kan samtidigt också 
vara ett samhällsproblem i form av marginalisering, social desintegration och minskande 
tillit människor emellan” (SOU 2000 s.107). 
 

Enligt en svensk studie har vanligtvis invandrare ett sämre socialt stöd än svenskfödda 

(Statens Folkhälsoinstitut 2002). Det är även fler svenskfödda än invandrare som uppger att 

de har en nära vän (Lindencrona et al. 2005). Migration kan medföra en förlust av socialt 

sammanhang och många viktiga relationer från födelselandet kan brytas. Det kan leda till ett 

litet nätverk och ett svagt socialt stöd i det nya landet (ibid; Integrationsverket 2004a). 

Lindencrona (et al. 2005) skriver att ”Personliga kontakter med människor som växt upp i 

Sverige verkar ha en positiv relation till hälsa.” (s.10). Socialt stöd kan påverka invandrares 

och flyktingars upplevelse av tillhörighet och utanförskap (Kelaher, Potts & Manderson 

2001). Enligt en undersökning gjord på vietnamesiska flyktingar som varit bosatta i Norge tre 

år hade endast 17 procent kontakt med personer födda i Norge (Hauff & Vaglum 1997). 

Theorell (red. 2003) menar att man vid introduktionen för flyktingar bör arbeta med att 

utveckla och förstärka sociala nätverk. Sociala nätverk är även viktiga vid 

rekryteringsprocesser till arbete då hälften av alla rekryteringar i Sverige sker via nätverk och 

informella rekryteringskanaler (Darvishpour & Westin 2008). 
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Kunskaper i det svenska språket 

När en person migrerar till ett annat land uppstår ofta påfrestningar som en konsekvens av 

pressen och/ eller viljan att genomföra de omställningar som krävs för att etablera sig i det 

nya samhället (Lindencrona et al. 2005). I forskningssammanhang kallas detta för ackulturativ 

stress, denna stress kan handla om i vilken utsträckning individen lärt sig värdlandets språk 

och därigenom kan ta del av samhällets resurser (ibid). Det finns forskning som visar på att 

den dålig självskattad svenska är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa (ibid). Dalgard 

& Bahadur (2007) bekräftar bilden och menar att bristande kunskap i värdlandets språk kan 

leda till negativ stress och psykisk ohälsa. 

Arbete 

Att vara yrkesaktiv kan påverka hälsan på ett flertal sätt. Vid en undersökning då man 

jämförde hälsan mellan yrkesaktiva och andra fann man att de yrkesaktiva generellt har en 

bättre hälsa (Folkhälsorapport 2005). Lindencrona (et al. 2005) är inne på samma spår och 

nämner arbetslöshet som en riskfaktor för hälsa. Statens folkhälsoinstitut (2002) menar att 

”Arbetslöshet och marginalisering är viktiga sociala faktorer som är relaterade till en ökad 

ohälsa” (s.12). Även om att man allmänt ser arbete som en friskfaktor finns det undantag och 

arbetet kan under vissa omständigheter således bli en riskfaktor (Folkhälsorapport 2005). 

Många arbeten är underbetalda och i vissa fall kan slitsamma och enformiga arbeten skada 

den anställdes hälsa och öka oron (Sapolsky 2006).  

En påtaglig friskfaktor med arbete är att det leder till en bättre ekonomi. Enligt Ljung (et al. 

2005) finns det starka samband mellan ekonomiska förutsättningar och hälsa, “results show 

that in Sweden one-third of the burden of the diseases studied is unequally distributed” (s.96). 

Ekonomisk och social trygghet lyder det andra av Sveriges elva folkhälsopolitiska 

målområden (Ågren 2003). Ågren (2003) skriver ”Ekonomi och hälsa hör samman. Fattigdom 

och dålig hälsa följs åt” (s.8). Inkomsten påverkar även vilka möjligheter människan har att 

påverka sin situation och sin livsstil (Naidoo & Wills 2000). Fler exempel på friskfaktorer 

med arbete är att det kan leda till ett större sociala nätverk och en upplevelse av 

meningsfullhet (se rubrik Känsla av sammanhang) (Lindencrona et al. 2005).   

Enligt Vogel & Hjerm (2002) står invandrare i större utsträckning utanför arbetsmarknaden än 

svenskfödda. Flyktingar är de som drabbats hårdast och skillnader kvarstår även för de som 

varit bosatta Sverige längre än tio år. Även bland yrkesaktiva finns skillnader då utlandsfödda 
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generellt har både sämre fysisk och psykosocial arbetsmiljö än de svenskfödda (ibid). I en 

studie av arbetslösa invandrade kvinnor från Somalia och Irak framkom att svårigheten att 

finna arbete i Sverige enligt vissa handlade om diskriminering (Integrationsverket 2002). En 

diskriminering orsakad av till exempel svenska myndigheters bemötande (ibid). 

Diskriminering 

Ordet diskriminering härstammar från latinets discri’mino vilket betyder ungefär att avskilja 

(Darvishpour & Westin 2008). Begreppet är fortfarande under utveckling och det finns 

således ingen tydlig och gemensam definition (ibid). Darvishpour & Westin (2008) utgår från 

att diskriminering innebär en särbehandling som är orättvis enligt allmänt accepterade normer 

och det är en tolkning som även används i detta arbete. Diskriminering förekommer inom 

många områden i Sverige, bland annat inom arbetslivet, media, skolan, rättväsendet och 

utbildningen (Vogel & Hjerm 2002; Integrationsverket 2002). Ett exempel på diskriminering i 

arbetslivet kan vara att utbildad arbetskraft från en grupp anvisas till okvalificerade 

arbetsuppgifter (Darvishpour & Westin 2008). Diskriminering kan ske på grund av varierande 

orsaker som etnicitet, religion, språk, kön och funktionshinder (Lindencrona et al. 2005). I 

denna uppsats ligger fokus på diskriminering som förekommer främst vid migration. En 

persons personliga egenskaper utvecklas i balans med det omgivande samhället och det 

sociala nätverket (ibid). Vid migration sker ofta ett uppbrott med den etablerade omgivningen 

och risken finns att de personliga egenskaperna som utvecklats i den gamla miljön inte 

stämmer överens med förväntningarna i det nya samhället. I värsta fall förstärks de eventuella 

etnokulturella identitetsproblemen ytterligare av diskriminerande attityder bland allmänheten 

samt myndigheter (ibid). Det yttre ifrågasättandet av den etnokulturella identiteten kan leda 

till att man upplever att de tidigare egenskaperna och fungerande mönstren inte uppskattas 

eller ses som negativa i den nya miljön. En följd av denna problematik kan bli en allvarlig 

identitetskris vilken kan orsaka stress och kriser som leder till psykisk ohälsa (ibid).  

Diskriminering är dock inte så enkel att undersöka och mäta. I Sverige har bland annat 

arbetsförmedlingen använts för att försöka kartlägga diskriminering bland arbetssökande 

(Integrationsverket 2007b). I en enkätundersökning, genomförd av integrationsverket och 

riktat till handläggare på arbetsförmedlingen och brukare av arbetsförmedlingens tjänster, 

visade det sig att en fjärdedel av handläggarna inte tycker att personer med olika etnisk 

bakgrund får en likvärdig behandling (ibid). Enligt handläggarna beror detta främst på de 

sökandes dåliga svenska kunskaper samt att handläggarna är dåliga på att bedöma kompetens 
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förvärvad utomlands. Brukarna anser och andra sidan att den icke likvärdiga behandlingen 

beror på personalens fördomar mot invandrare (ibid). För att motverka diskriminering arbetar 

myndigheter med lagstiftning för att på så vis motverka den olika behandlingen, men detta är 

inte tillräckligt utan det krävs samtidigt en attitydförändring i samhället (Statens 

Folkhälsoinstitutet 2005). 

3 ANSATS OCH SYFTE 

Studien utgår ifrån olika faktorer som kan påverka hälsan positivt eller negativt, dessa 

faktorer benämns som risk- respektive friskfaktorer. Jag har valt att fördjupa mig i en 

flyktingsamordnare syn på ett introduktionsprogram för flyktingar. Syftet är att ur ett 

kommunikationsperspektiv ta reda på hur denne uppger att de arbetar och utifrån detta försöka 

identifiera hur de utvalda risk- och friskfaktorerna kan påverkas, samt vilka 

kommunikationskanaler som används och mot vilka kommunikationen riktar sig?  

Ur min synvinkel handlar arbetet som flyktingsamordnare i den valda kommunen i stor 

utsträckning om pedagogik: om lärande, kommunikation och påverkan. Jenner (2004) 

uttrycker sig på följande vis angående pedagogik: 

”Pedagogik associeras ofta med uppfostran och undervisning. Men det kan också ges en vidare 

innebörd. Rent allmänt handlar pedagogik om människors lärande och om sociala och kulturella 

integrationsprocesser. Eller enkelt uttryckt: det handlar om delaktighet, om hur människor blir 

delaktiga i sitt eget liv och i det omgivande livet. Men ingen blir delaktig av sig själv – det måste 

ske i dialog med andra (s.18). 

Beskrivning av problemet 

Det finns flera utredningar som pekar på att introduktionen för flyktingar är bristfällig i 

Sverige (Integrationsverket 2007a; Integrationsverket 2007b; Lindencrona 2008). Dessutom 

finns det undersökningar som visar på att invandare och flyktingar generellt har en sämre 

hälsa en den inrikesfödda befolkningen (Vogel & Hjerm 2002; Statens Folkhälsoinstitut 

2002). Det finns i dagsläget få konkreta ramar för hur arbetet med introduktionsprogrammet 

för flyktingar ska genomföras och varje kommun har således stora möjligheter att skapa sitt 

eget upplägg (Lindencrona 2008). På många håll är det dock en mycket bristfällig uppföljning 

av introduktionen och det är svårt att finna konkreta exempel hur man arbetar 

(Integrationsverket 2007a). Min förhoppning med arbetet är att finna exempel på hur man kan 
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arbeta med kommunikation för att påverka hälsan hos deltagarna i introduktionen för 

flyktingar. Det finns dock inte möjlighet att dra slutsatser huruvida de fungerar eller inte då 

tidsbegränsningen och arbetets ringa omfattning omöjliggör en sådan konklusion. 

4 METOD 

Nedan presenteras rubrikerna val av metod, urval, etiska övervägande, genomförande samt 
bearbetning och analys.  

Val av metod 

Inför studiens genomförande studerades litteratur som behandlade olika metoder för 

vetenskapliga undersökningar. För att uppnå syftet valdes att undersöka hur en 

flyktingsamordnare uppgav att denne arbetade med introduktionsprogrammet för flyktingar. 

Enligt Cohen, Manion & Morrison (2008) är intervju en metod som tillåter flexibilitet och där 

forskaren har möjlighet att fördjupa undersökningen med hjälp av till exempel följdfrågor. 

Kvale (1997) menar att en av intervjusamtalets grunder är att forskaren lyssnar till vad 

intervjupersonen berättar angående sin livsvärld och situation. Utifrån detta valdes intervju 

som metod då det ansågs vara ett utmärkt verktyg för att fördjupa sig i flyktingsamordnarens 

syn på introduktionsprogrammet. Cohen, Manion & Morrison (2008) menar att intervju är en 

tidskrävande metod och för att minimera risken att inte hinna med att analysera data valdes att 

endast intervjua en flyktingsamordnare.  

Det genomfördes två halvstrukturerade intervjuer. Med halvstrukturerade menas att de byggde 

på teman och att det fanns förslag på relevanta frågor (se bilaga 2 och 3), samtidigt som det 

fanns möjligheter att ställa spontana följdfrågor (Kvale 1997). Halvstrukturerade intervjuer 

ger således en möjlighet att förändra frågornas form och ordningsföljd under pågående 

intervju (ibid). Under intervjuerna användes till största del öppna frågor. Öppna frågor 

innebär att intervjupersonen inte får några givna svar att välja mellan utan måste komma med 

egna personliga svar (Cohen, Manion & Morrison 2008). En av avsikterna med intervjuerna 

var att försöka skapa spontana samtal kring upplägget av introduktionsprogrammet. Med ett 

spontant tillvägagångssätt under intervjun menar Kvale (1997) att sannolikheten blir större att 

få livliga, spontana och oväntade svar. Utifrån intervjuerna gjordes kopplingar till risk- och 

friskfaktorer som flyktingsamordnaren uppgav sig vilja påverka identifierats samt vilka 
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kommunikationskanaler som används. Under samtalen erhölls en inblick i 

flyktingsamordnarens egna uppfattningar om introduktionens upplägg. 

Urval 

Då intervjuerna var djupgående undersöktes endast ett introduktionsprogram, det vill säga en 

kommun, utifrån intervjuer med en flyktingsamordnare. Valet föll på en kommun med cirka 

20 000 invånare. Anledningen till att en relativt liten kommun valdes var att färre skulle vara 

inblandad i upplägget av introduktionen. Ett annat krav var att tjänstemannen skulle ha arbetat 

åtminstone två år som flyktingsamordnare och således ha en viss erfarenhet av uppdraget. För 

att ta reda på mer om hur det fungerade med introduktion genomfördes först en överblickande 

intervju. Där fördes samtal med en flyktingsamordnare och det visade sig att 

flyktingsamordnarna var de som hade ansvaret för introduktionens upplägg i vald kommun. 

Därefter beslutades att genomföra ytterligare en intervju med denne flyktingsamordnare. 

Etiska överväganden 

Arbetet har utgått ifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav angående forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjuerna informerades deltagaren om undersökningens 

syfte och fick därefter ge sitt samtycke att deltaga i intervjun. Den första kontakten skedde via 

telefon och följdes sedan upp med ett missivbrev via e-post. I brevet informerades deltagaren 

att medverkan var frivillig samt att denne hade rätten att när som helst avbryta sin medverkan. 

Deltagaren fick även samtycka till att intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon. I 

missivbrevet framgick även att deltagandet skedde under anonymitet så till vida att inga namn 

finns med i transkriberingen av intervjun eller i uppsatsen. Detta för att skydda deltagarens 

identitet då det inte fyller något syfte att offentliggöra deltagarens namn. Alla insamlade 

uppgifter har endast använts till uppsatsen och ingen obehörig har haft möjlighet att ta del av 

det insamlade materialet. Deltagaren har givits ett fingerat namn för att inte avslöja dennes 

riktiga namn, ”Erik” valdes då flyktingsamordnaren var man och Erik är Sveriges vanligaste 

mansnamn (SCB 2008b).  
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Genomförande 

Arbetet inleddes med en litteraturundersökning. Till en början studerades mycket av det 

numera nerlagda integrationsverkets rapporter och utifrån dessa påträffades ytterligare studier. 

Även böcker användes och valdes efter sökningar via Högskolan i Gävles bibliotekssök. 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna: PubMed, PsycINFO och 

Academic Search Elite. Sökorden som användes var: refugees, Immigrants, health, health 

promotion och social support. I samband med litteraturfördjupningen valdes även en kommun 

ut och undersökningspersonen kontaktades via telefonsamtal. Efter samtalet skickades ett 

missivbrev (bilaga 1) via e-post.  

Enligt Trost (1993) bör platsen för intervjun vara ostörd samt trygg för den intervjuade. 

Utifrån detta samt deltagarens egen önskan genomfördes intervjuerna på deltagarens 

arbetsplats i ett avskilt och ostört kontor. Den första intervjun var allmänt hållen och 

fungerade delvis som en förstudie. Intervjun genomfördes med hjälp av en intervjuguide men 

hade karaktären av ett öppet samtal för att i största möjliga utsträckningen undvika att påverka 

intervjupersonens svar. Samtalet handlade om arbetet som flyktingssamordnare, vilken typ av 

arbetsuppgifter och vilket ansvar de har. Detta var för att ta reda på den valda kommunens 

tillvägagångssätt, eftersom det kan skilja sig kommuner emellan. Vidare diskuterades 

upplägget av introduktionen för flyktingar. Detta skedde genom öppna frågor och 

flyktingsamordnaren fick mycket plats att själv berätta om verksamheten och sin syn på den. 

Samtalet spelades in med hjälp av en mobiltelefon och de digitala ljudfilerna överfördes 

senare till en dator. Därefter transkriberades intervjun och studerades ånyo. Anledningen till 

att intervjun spelades in var för att undvika anteckningar och således ha möjlighet att fokusera 

på att lyssna på intervjupersonens resonemang. Intervjupersonen fick innan intervjun ge sitt 

godkännande till att samtalet spelades in. Enligt Ryen (2004) är inspelning av intervju ett bra 

sätt att garantera att man får med allt. Annars finns risken att delar av samtalet konstrueras i 

efterhand (ibid). Inspelningsutrustningen testas innan för att på så vis minimera risken för 

tekniska missöden. 

Den andra intervjun hade en tydligare intervjumall och kan betraktas som mer strukturerad. 

Frågorna utgick mestadels från informationen som erhållits under den första intervjun och det 

resulterade i ytterligare en fördjupning där intervjupersonen utvecklade sina tidigare svar. 
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Proceduren gällande inspelning och transkribering skedde på samma sätt som i den första 

intervjun.  

Mellan den första intervjun som var relativt allmänt hållen och den andra mer strukturerade 

intervjun passerade sju veckor. Anledningen till detta var att det skulle finnas tid för analys av 

den första intervjun och ytterligare fördjupning i den teoretiska bakgrunden. 

Bearbetning och analys 

Efter att intervjuerna transkriberats skrevs de ut på papper. Enligt Kvale (1997) bör man göra 

en så kallad klarläggning av materialet och detta genomfördes med hjälp av en 

överstrykningspenna. Pennan användes för att markera de väsentliga delarna i intervjuerna 

utifrån syftet. Efter detta användes papper och penna för att strukturera upp materialet och se 

vilken typ av kommunikation som förekom och mot vilken/vilka den riktade sig till. 

Dessutom studerades hur risk- och friskfaktorer eventuellt kunde påverkas. Utifrån skissen 

(bilaga 4) kunde sändare, mottagare och kanaler identifieras och en struktur för analys och 

presentation av insamlad data växte fram.  

5 RESULTAT/ANALYS 

Nedan presenteras resultat från de genomförda intervjuerna med Erik. Avgränsningar har 

gjorts eftersom hänsyn inte tagits till speciella gruppers behov, som till exempel barn och 

äldre. Resultatet fokuserar främst på insatser riktade mot myndiga flyktingar i arbetsför ålder. 

Därmed inte sagt att barns och äldres situation inte är viktiga, tvärtom. Men med tanke på 

ämnets komplexitet och arbetets omfattning ansågs avgränsningen nödvändig. 

I analysen av insamlad data återfanns tre kategorier som Erik uppgav att personalen på 

flyktingenheten kommunicerar med. Resultatet presenteras i tre underrubriker som var och en 

representerar en kategori. Den första inriktar sig på kommunikation med den egna 

organisation, den andra på kommunikation med allmänheten och slutligen den tredje som tar 

upp kommunikation med deltagarna i introduktionsprogrammet, det vill säga flyktingar. 
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föreställa sig att en minskad diskriminering och ett bättre bemötande kan skydda mot 

eventuell ohälsa. Jenner (2004) menar att en individs motivation påverkas av vilket 

bemötande man får. Enligt det synsättet kan ett bra bemötande stärka motivation precis som 

ett dåligt kan försvaga motivation. Motivationen är förmodligen den viktigaste faktorn för 

flyktingars språkinlärning (Angel & Hjern 2004). Erik menade även att bemötandet kan 

påverka flyktingens upplevelse av sitt nya hemland. 

En av de myndigheter som informerades av flyktingenheten var arbetsförmedlingen. Där finns 

det enligt Integrationsverket (2007b) problem med en diskriminerande behandling av personer 

med olika etniskbakgrund. Enligt brukarna av arbetsförmedlingens tjänster beror den 

behandlingen främst på fördomar bland personalen gentemot invandrare (ibid). Personalen 

och andra sidan anser att den diskriminerande behandlingen beror på att de är dåliga på att 

bedöma kompetens som vissa av brukarna förvärvat utomlands (ibid). Kommunikation mellan 

flyktingenheten och arbetsförmedlingen kan leda till en ökad förståelse för invandrare och ett 

ökat kunnande i att bedöma kompetens förvärvad utomlands. Detta skulle kunna betyda en 

ökad delaktighet för invandrare på arbetsmarknaden. Invandrare står i större utsträckning 

utanför arbetsmarknaden än svenskfödda personer och detta innebär en social orättvisa (Vogel 

& Hjerm 2002). Om fler invandrare kunde komma in på arbetsmarknaden skulle det innebära 

många fördelar både för samhällets struktur, som skulle bli mer jämlikt, samt för individers 

hälsa, då yrkesaktiva generellt har en bättre hälsa (Folkhälsorapport 2005). Arbete har även 

samband med ekonomisk trygghet, bättre ekonomi, socialt stöd samt en större upplevelse av 

meningsfullhet (Lindencrona et al. 2005). Alla dessa faktorer har ett positivt samband med en 

bättre hälsa (ibid). 

Allmänheten 

Med allmänheten åsyftas den inrikesfödda delen av lokalbefolkningen samt näringslivet.  

Erik talade om att de försökte nå ut till den inrikesfödda lokalbefolkningen samt 

arbetsmarknaden. För att nå dessa grupper använde de sig främst av media som 

kommunikationskanal. Stier (2004) skriver att denna typ av kommunikation kallas för 

masskommunikation och riktar sig ofta till ett stort antal människor. Enligt Erik var nyttjandet 

av media som kommunikationskanal en medveten del av strategin att informera. Dessutom 

menade han att de på så vis når ut till många människor samtidigt. Detta sker genom att den 

lokala tidningen tipsas när det händer något som flyktingenheten anser värt att 
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uppmärksamma, det är alltså inte fråga om att köpa reklamplats. Enligt Erik hade de ett bra 

samarbete med pressen som publicerat mycket material om flyktingmottagande och liknande. 

Ändamålet är att sprida positiva exempel och på så vis påverka allmänhetens syn på 

flyktingmottagande. Kanske kan detta försök att påverka allmänheten bidraga till den 

attitydförändring i samhället som enligt Statens Folkhälsoinstitut (2005) är nödvändig för att 

motverka diskriminering.  

Ibland kontaktades pressen innan introduktionsdeltagarna skulle ut på praktik. Erik berättade 

ett exempel när de hade en grupp flyktingar som genomförde en lärlingsutbildning och snart 

skulle ut på praktik så informerade de pressen om detta, dels för att företag skulle informeras 

men även för att statuera konstruktiva exempel för allmänheten. Det har även publicerats 

artiklar om situationen i olika länder där majoriteten av kommunens flyktingar härstammar 

ifrån. Det kan leda till en större förståelse för flyktingarnas situation. Precis som i arbetet med 

den egna organisationen hoppades Erik att detta skulle kunna leda till ett bättre bemötande 

och mindre fördomar från allmänheten. Att folk kanske skulle få en större förståelse för 

respekt och förståelse för olikheter och inte se det som något negativt. Om allmänheten får en 

större kunskap och mer empati för flyktingarna kan det leda till nya och förstärkta sociala 

nätverk mellan inrikes- och utrikesfödda. Ett bra socialt stöd är generellt hälsofrämjande och 

tycks ha en skyddande effekt mot ohälsa (Ekman & Arnetz red. 2005).  

Ett annat sätt att försöka etablera kontakt mellan den inrikes- och den utrikesfödda 

befolkningen var att försöka hitta frivilliga som vill vara så kallade kontaktpersoner4. 

Flyktingenheten förmedlar då kontakt mellan kontaktpersonen och en flykting. 

Kontaktpersonen ska fungera som en extra kontakt och en möjlighet att fortare etablera ett 

socialt nätverk för flyktingen. Viktigt att påpeka är att detta inte bara gynnar flyktingens 

sociala nätverk utan även kontaktpersonen, då även denne får ett större socialt nätverk. Enligt 

Erik har det varit relativt svårt att hitta frivilliga kontaktpersoner men samtidigt påpekade han 

att bland de som deltagit har det varit mycket positivt. I de lyckade fallen hävdar Erik att det 

påskyndat och hjälpt deltagande flykting att etablera ett ”svenskt” social nätverk. Erik menar 

att i kommunen som är relativt liten betyder kontakter jättemycket, ”det är liksom kontakter 

och nätverk som gäller”. Erik nämner rent praktiska saker som att hitta en lägenhet, ett arbete 

eller att köpa en begagnad bil. Som berörts tidigare har socialt stöd en skyddande effekt mot 

                                                
4 Det kallas egentligen för något annat i verkligheten. Men av konfidentialitetsskäl har ett annat ord valts. 
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ohälsa och Lindencrona (et al. 2005) skriver att ”Personliga kontakter med människor som 

växt upp i Sverige verkar ha en positiv relation till hälsa” (s.10). Dessutom hävdar 

Darvishpour & Westin (2008) att hälften av alla yrkesrekryteringar i Sverige sker via nätverk 

och informella rekryteringskanaler, vilket tyder på att ett större socialt nätverk ökar chanserna 

att finna ett arbete.  

Flyktingar 

Under denna rubrik kommer den kommunikation som riktar sig direkt till deltagarna i 

introduktionen för flyktingar att presenteras. Den tidigare delen av resultatet har visat på 

kommunikationen som på något sätt syftar till att ”bana vägen för flyktingarna” (Erik). 

Mycket av det arbetet kan ses som ett sätt att försöka effektivisera själva introduktionen och 

undvika dåligt bemötande och negativa attityder från andra myndigheter eller allmänheten. 

Men en stor del av kommunikation i arbetet med introduktionen riktar sig naturligtvis direkt 

till deltagarna. Mycket av denna kommunikation är så kallad interpersonell kommunikation. 

Det första Erik uppgav att de fokuserade på vid ankomsten av nyanlända flyktingar var att 

”bygga en relation”. Erik berättade att de arbetar medvetet med att försöka vara ”både 

personliga och professionella” i sin roll som flyktingsamordnare. Det första som sker är att 

personalen läser på lite om det land som flyktingarna kommer ifrån och de kanske lär sig 

något ord på deras språk. Detta kan tolkas som en förberedelse inför den interkulturella 

kommunikationen genom att de försöker få en förståelse för flyktingarnas ursprung och 

således förbättra den interkulturella kompetensen (Stier 2004). Sedan försöker de alltid äta 

tillsammans med flyktingarna och en tolk. Erik ansåg att ”äta tillsammans är fantastiskt för att 

bygga upp en relation”. Fördelen om man lyckas bygga en relation menade Erik var att det är 

lättare att vara öppen och ärlig i kommunikationen, och samtidigt påpekade han att just 

öppenheten och ärligheten ofta förstärker relationen ytterligare. Om deltagarna i 

introduktionsprogrammet litar på flyktingsamordnarna så menar Erik att det leder till att de 

ringer dem och berättar om de har bekymmer eller frågor. På så vis förenklas även arbetet för 

flyktingsamordnarna samtidigt som det gynnar flyktingarna och invandrarna. Om de lyckas 

etablera en god relation får introduktionsdeltagarna ett tidigt socialt stöd i Sverige. Detta 

ligger i linje med vad Theorell (2003) skriver angående att man i introduktionen för flyktingar 

bör försöka utveckla och förstärka sociala nätverk. Detta blir speciellt viktigt då studier visat 

att invandrare generellt har ett sämre socialt stöd i Sverige (Lindencrona et al. 2005; Statens 
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Folkhälsoinstitut 2002). Bristande nätverk är många gånger en konsekvens av migrationen 

(Statens Folkhälsoinstitut 2002). Apropå att bygga en personlig relation berättar Erik att de lär 

sig samtliga deltagares namn, vet var de bor, barnens namn, i vilken klass de går, att de ofta 

även kan deras telefonnummer. Erik menar att detta är en medveten strategi som möjliggörs 

tack vare kommunens storlek. Han tror att det är svårt att göra på samma sätt i större städer. 

Erik berättade att han och hans kollegor måste försöka vara ”bron” mellan deltagarnas gamla 

samhälle och det nya, i det här fallet Sverige. Att utöver att vara tjänstemän så uppgav Erik att 

de vill etablera en mer personlig relation och visa att de vill väl.  

Innan man börjar kommunicera och informera om det svenska samhället, framtiden eller 

språkkunskaper försöker de fokusera på de nyanländas basala behov. Erik anser att de inte är 

mottagliga för någon information förrän man löst de basala behoven som till en början kan 

vara mat, dryck och sömn. Sedan handlar det om att förklara hur boendet fungerar, eventuella 

kläder och andra praktiska saker. Här ses en tydlig koppling till Maslows behovspyramid. 

Maslow menar att man måste tillfredställa vissa behov innan andra och de basala behoven är 

de som måste tillfredställas först, så länge de inte är det är det svårt att gå vidare i 

behovshierarkin (Ahl 2004).  

Efter att de mest basala behoven tillgodosetts uppgav Erik att de går vidare med mer 

kommunikationsinriktade insatser. I kommunen där Erik arbetar inleds alltid introduktionen 

med en så kallad förberedelsekurs5. Det är en kurs som genomförs innan praktik eller studier 

vid SFI6. Förberedelsekursen är ett lokalt initiativ och skapades då de såg att många deltagare 

som gick direkt in på SFI hade svårt att koncentrera sig på studier i svenska när det var så 

mycket i omgivningen som de inte kände till. Förberedelsekursen pågår under tio till tolv 

veckor och är mest inriktad på kunskap och information om det samhälle som de hamnat i. 

Erik menade att det är bra om folk kan ”orientera sig någorlunda i det sammanhang som de 

har hamnat i”. Själva förberedelsekursen är upphandlad och ett privat utbildningsföretag har 

ansvaret för genomförandet av kursen. Syftet med kursen är inte främst undervisningen i 

svenska, utan istället ligger fokus på hur samhället och vardagen i Sverige fungerar. Kursen 

ska bidraga till att deltagarna får en ökad begriplighet om det nya samhället, samtidigt som de 

                                                
5 Namnet på kursen är fingerat på grund av att den är ett lokalt initiativ. Med det riktiga namnet skulle det 
eventuellt vara möjligt att finna vilken kommun Erik arbetar i. 

6 Svenska För Invandrare 
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eventuellt ser sin tidigare omgivning med nya ögon. I kursens upplägg finns tydliga 

kopplingar till KASAM och kursen kan sägas vara ett försök att stärka deltagarna känsla av 

sammanhang. Antonovsky (1987) menar att begriplighet handlar om att människan upplever 

inre och yttre stimuli som begripliga. En person med hög begriplighet upplever information 

som ordnad och strukturerad i kontrast till kaotisk (ibid). Vid migration förändras 

omgivningen dramatiskt och vissa beteende som varit självklara och uppskattade kan i det nya 

landet ses som annorlunda eller till och med negativa (Lindencrona et al. 2005). Då kan 

undervisning om det svenska samhället möjligen hjälpa flyktingen till ökad begriplighet och 

således underlätta etableringen i Sverige. Med en ökad begriplighet stärks även möjligheten 

att uppleva hanterbarhet som är andra komponenten i begreppet KASAM (Antonovsky 1987). 

Enligt Antonovsky (1987) handlar hanterbarhet om att ha förmågan att kunna hantera de krav 

och påfrestningar hon möter. Vid migration uppstår ofta påfrestningar som en följd av de 

omställningar som man måste göra för att etablera sig i det nya samhället (Lindencrona et al. 

2005). Utifrån detta dras slutsatsen att om deltagarna i introduktionsprogrammet får en bättre 

hanterbarhet så ökar chansen att de kan ta sig an de eventuella påfrestningar som de möter. 

Den tredje komponenten i begreppet KASAM handlar om meningsfullhet (Antonovsky 

1987). Enligt Rydqvist & Winroth (2008) innebär meningsfullhet att man upplever 

delaktighet och att man har möjligheter att påverka sin situation. Antonovsky (1987) menar 

att meningsfullhet är KASAM-begreppets motivationskomponent. Om en flykting finner en 

mening med migrationen och introduktionsprogrammet kan även motivationen stärkas. 

Förberedelsekursen kan då även vara förebredande inför de kommande svenska studierna vid 

SFI. Angel & Hjern (2004) menar att motivation förmodligen är en av de viktigaste faktorerna 

för flyktingars språkinlärning. Det finns studier som pekar på att bristande kunskap i 

värdlandets språk är en riskfaktor för hälsa (Lindencrona et al. 2005; Dalgard & Bahadur 

2007). Enligt den tankegången är det således hälsofrämjande att lära sig svenska för flyktingar 

i Sverige.  

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2002) finns det samband mellan invandrares känsla av 

sammanhang och integration i det svenska samhället, låg känsla av sammanhang har samband 

med bristande integration i det svenska samhället. Lyckas förberedelsekursen stärka 

deltagarnas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan det leda till att deltagarnas blir 

mer medvetna om de val som de gör och dessutom uppleva en större delaktighet i processen. 

Erik menade även att detta var viktigt inför den individuella planeringen, för att kunna göra 
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olika val måste deltagarna förstå vad valen innebär. Detta kan även vara viktigt för 

flyktingarnas upplevelse av delaktighet, om man inte förstår de val man ställs inför är det 

svårt att skapa delaktighet. Enligt det resonemanget kan förberedelsekursen, förutsatt att den 

verkligen lyckas stärka deltagarnas känsla av sammanhang, främja deltagarnas hälsa och 

underlätta integrationen i det svenska samhället.  

En annan viktig del i introduktionsupplägget som Erik berättade om är de individuella 

samtalen. Där fastställs den individuella planering där de försöker ta reda på deltagarnas 

tankar kring framtiden. Erik ansåg att detta var en viktig del av arbetet och att det ser väldigt 

olika ut mellan hur individer tänker kring framtiden. Han uppgav att vissa har väldigt tydliga 

mål medan andra inte har tänkt så mycket kring det utan fokuserar på att de är i säkerhet och 

inte behöver frukta för sitt eget eller sin familjs liv. Erik menade att deras arbete handlar då 

om att försöka väcka tanken angående hur man skulle vilja försörja sig i Sverige. Sedan 

uppgav han att samtalen följs upp av en person som arbetar med att vägleda deltagarna och 

försöka bedöma deras kompetens och finna lämpliga praktikplatser eller arbeten. Arbetet med 

att coacha och vägleda deltagarna kan användas för att öka motivationen bland deltagarna och 

Jenner (2004) menar att motivation kan handla om målsträvan. Granbom (2004) menar att 

naturlig motivation inte är något man skapar, men däremot kan motivationen förhöjas om det 

egna initiativet och ansvaret uppmuntras. Här har alla aktörer en viktig roll och om de lyckas 

förhöja deltagarens motivation kan det få positiva konsekvenser för framtiden då motivation 

är ”the drive behind human behaviour” (Hollyforde & Whiddett 2002 s.3). Det är dock 

mycket avgörande vilket typ av bemötande man får, Jenner (2004) menar att motivation inte 

är en egenskap utan ett resultat av vilket bemötande man får samt tidigare erfarenheter. Om 

man lyckas skapa ett bra bemötande så kan det hjälpa individerna i introduktionsprogrammet 

att forma egna mål inför framtiden. Syftet med coachningen är först att försöka se vilken 

kompetens och vilka målsättningar deltagarna har. Sedan berättade Erik att någon ur 

personalen och deltagaren tillsammans försöker komma fram till en individuell handlingsplan. 

Att introduktion bygger på en individuellhandlingsplan är bestämt på riksdagsnivå, 

”samhällets introduktion för flyktingar och andra invandrare syftar till att ge individen 

förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det svenska samhället” 

(Migrationsverket 2004 s.3).  

Erik menade att det generellt är för mycket fokus på att deltagarna ska lära sig svenska, han 

hävdade att det finns många exempel på schablonartade introduktionsprogram där alla 
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studerar på SFI. Erik uppgav att de istället försöker se varje individ och gav exempel på en 

person som anlänt så sent som förra veckan och att de redan funderade på en praktikplats. Den 

nyanlände personen talade engelska och Erik såg då inga problem med att han går in på 

praktik tidigt samtidigt som han studerar svenska på deltid. Även om praktiken inte 

omedelbart innebär en förbättrad ekonomi så kan andra hälsofrämjande faktorer påverkas. Ett 

exempel är socialt stöd som ofta gynnas av ett arbete, praktiken kan innebära mer kontakt 

med inrikesfödda (Lindencrona et al. 2005). Något annat som förknippas med arbetet är 

upplevelsen av känsla av sammanhang (ibid). Erik påpekade att det är extremt viktigt att de 

som planerar praktiken lägger ner tid på att förklara syftet med den så att det blir begripligt för 

flyktingen. Han berättade att det förekommit fall där några deltagare inte blivit tillräckligt 

informerade om praktiken och endast uppfattade det som att de utnyttjades som 

gratisarbetskraft. I sådana fall är det bortkastat, för om de som praktiserar inte ser några 

fördelar med praktiken blir svårt att skapa meningsfullhet och motivation att lära sig svenska 

eller etablera kontakter under praktikperioden. Erik menade att om praktiken förvaltas och 

deltagarna finner en mening med verksamheten så kan praktikperioden fungera som en 

bekräftelse på de kunskaper de besitter.   

6 DISKUSSION 

Sverige och Europa måste i framtiden öka sin invandring för en fortsatt befolkningstillväxt. 

Nio EU-länder uppvisade oroväckande statistik under 2007 då de hade fler dödsfall än 

födslar. Invandringen stod för hela 80 procent av EU:s befolkningstillväxt under 2007 

(Eurostat 2008). Trots behovet av en ökad invandring fokuseras det idag mycket på hur man 

kan förhindra invandringen (Holzmann & Münz 2002). Under arbetets gång har inget 

vetenskapligt stöd påträffats 9för att Sverige och Europa bör minska sin invandring, tvärtom 

så bör den öka. Men däremot så är det av största vikt att introduktionen för flyktingarna 

fungerar och att etableringen i det svenska samhället blir så effektiv som möjligt. Fokus borde 

ligga på hur flyktingmottagandet skulle kunna förbättras och på hur flyktingars och 

invandrares kapacitet och förmågor kan berika Sverige. Där väger det hälsofrämjande arbetet 

tungt, Lindencrona (et al. 2005) skriver att ”En god hälsa är en resurs som är av största vikt 

för att etableringsprocessen skall kunna bli så effektiv och meningsfull som möjligt” (s.97). 

Idag finns inga tydliga riktlinjer angående introduktionsprogrammets procedur och Erik 

menade att alla borde ha rätt till liknande behandling i hela landet istället för att det ska hänga 

på om kommunen har ett bra introduktionsprogram med duktig personal. Under 
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litteraturgenomgången framgick det att introduktionen för flyktingar många gånger är 

bristfällig (Integrationsverket 2007a; Integrationsverket 2007b; Lindencrona 2008). Kanske 

skulle introduktionen kunna förbättras med tydligare riktlinjer. Erik påpekade att han 

uppskattar den frihet som de har över upplägget av introduktionen men att det ibland kunde 

bli för otydligt vad som egentligen gäller. 

Under arbetets gång framgick hur komplext denna fråga är och att de flesta risk- och 

friskfaktorer hänger samman på ett eller annat sätt. Att sedan introduktionen saknade tydiga 

riktlinjer komplicerade situationen ytterligare. Under arbetets gång har hela tiden en önskan 

om ytterligare fördjupning varit närvarande. Men trots detta framkom en del intressanta 

uppgifter. Speciellt den medvetna kommunikationen med media som Erik uppgav vara en 

medveten strategi. Något liknande har inte framkommit i litteraturgenomgången. Men 

däremot påträffades problem med diskriminering i form av negativa attityder hos allmänheten 

(Lindencrona et al. 2005; Statens Folkhälsoinstitutet 2005). Masskommunikation med hjälp 

av media kan tänkas utgöra ett exempel där man försöker påverka negativa attityder hos 

allmänheten och som Erik uttryckte det ”bana väg för flyktingarna”. Det skulle även kunna 

tänkas att det leder till en nyfikenhet bland den inrikesfödda befolkningen och på så vis 

underlätta sociala kontakter mellan inrikes- och utrikesfödda.  

Under bearbetningen och analysen av intervjuerna drogs slutsatsen att alla områden på ett 

eller annat sätt är relaterade med varandra. Exempelvis ger ett socialt nätverk och ett socialt 

stöd större chanser att finna ett arbete som i sin tur kan öka det sociala stödet. Det kan ibland 

vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Något annat som var intressant var 

det lokala initiativet med den så kalla förberedelsekursen. Där fanns tydliga kopplingar till 

Antonovskys begrepp känsla av sammanhang. Det numera nerlagda Integrationsverket 

(2004a) menade att i introduktionen för flyktingar bör introduktionsmiljön utgå från 

begreppet känsla av sammanhang. Men det har varit svårt att hitta konkreta exempel på vad 

som menas med detta. Förberedelsekursen är dock ett exempel på det, även om den borde 

utvärderas och granskas innan några ytterligare slutsatser kan dras. Detta är något som gäller 

samtliga insatser. Då arbetet utgår från intervjuerna med Erik är det hans version som 

återspeglas i arbetet. Detta är i linje med syftet men det skulle vara intressant att se vilka 

insatser som verkligen får en hälsofrämjande effekt och inte.  
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Metoddiskussion 

Syftet med studien är att ur ett kommunikationsperspektiv urskilja hälsofrämjande element i 

upplägget av ett introduktionsprogram för flyktingar. Efter första intervjun framgick det att 

det inte finns några tydliga riktlinjer för hur introduktionsprogrammens upplägg bör se ut, det 

är istället väldigt mycket upp till varje kommun. Utifrån detta beslutades att urvalet skulle 

bestå av en person som har stort inflytande i planeringen, genomförandet och upplägget av ett 

program i en kommun. Intervju som metod ansågs nödvändigt för att ha möjlighet att fördjupa 

sig i en så komplex fråga. Det föreföll sig naturligt att fortsätta och göra en andra intervju med 

samme flyktingsamordnare. Att det blev två intervjuer med samma flyktingsamordnare var 

inte planerat i förväg utan bestämdes efter den första intervjun. Enligt Trost (1993) kan man 

ofta utöka antalet intervjuer efter hand och han menar att det är viktigt ”att komma ihåg att ett 

fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda” (s.110). 

Detta resonemang beaktades i arbetet och på grund av de genomförda intervjuernas 

omfattning genomfördes inte ytterligare intervjuer. Dessutom skapades en bra relation redan 

vid första intervjun och detta är något som är viktigt för intervjun och således fanns det ingen 

anledning att hitta en annan intervjuperson (Trost 1993). 

Innan intervjuerna gjordes vissa förberedelser avseende upplägget. Speciellt gjordes 

förberedelser inför den andra intervjun. I inspelningen av den första intervjun analyserades 

även min roll som intervjuare och vilka förändringar som kunde göras inför den andra 

intervjun. Till exempel valde jag att fokusera extra mycket på att låta tystnaden framträda 

under den andra intervjun, något som Trost (1993) menar att detta är viktigt och att det kan 

vara skönt för båda parter. Likaså övades motsvarigheter till frågan ”varför” eftersom detta 

kan uppfattas som ett ifrågasättande av ett beteende eller en åsikt, något som inte ska 

förekomma i en intervju (Trost 1993). Detta upplevdes som utvecklande och vissa 

förbättringar i intervjuteknik kunde identifieras i den andra intervjun.  

Kvale (1997) menar att intervjuaren får större möjligheter att koncentrera sig på ämnet om 

intervjun spelas in. Trost (1993) anser att en nackdel med att spela in intervjun med 

bandspelare är att det är mödosamt att spola bandet fram och tillbaka i jakt på rätt ställer. 

Detta undveks i och med att intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon och sparades 

som digitala ljudfiler, där man slipper spola. En annan positiv detalj med att använda 

mobiltelefonen kan vara att det är lättare för intervjupersonen att vänja sig vid 
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”inspelningsutrustningen”, i det här fallet mobiltelefonen. Trost (1993) skriver att det finns de 

som känner sig besvärade av inspelningsutrustningen. I ett sådant fall kan mobilen vara bra då 

den är ett mycket vanligt inslag i de flestas vardag, dessutom behövs ingen synlig mick.  

Validitet/reliabilitet 

Denna studie bygger på två kvalitativa intervjuer och det blir därför inte aktuellt att diskutera 

reliabilitet (Trost 1993). För att nå en hög reliabilitet bör situationen vara standardiserat och 

det är inte möjligt då intervjuerna gick ut på att ta reda på hur en flyktingsamordnare uppger 

sig tänka och handla kring introduktionsprogrammet för flyktingar. Trost (1993) menar att 

människan inte är en statisk varelse utan hela tiden medverkar i en process.  

Med validitet avses att man verkligen mätte det som avsågs mätas, att forskaren verkligen 

undersökte det som skulle undersökas (Trost 1993). Då det genomfördes två intervjuer med 

samma person med sju veckor emellan intervjuerna fanns möjlighet att reda ut eventuella 

frågetecken. Den intervjuade flyktingsamordnaren fick i den andra intervjun möjlighet att ta 

ställning till vad som tidigare sagts för att på så vis minska risken för eventuella missförstånd.  

Framtida forskning 

Betydelsen av olika determinanter för hälsa bör undersökas så lyckade modeller kan förklaras 

men även så att prioriterade områden kan identifieras. De olika kommunernas interventioner 

borde undersökas och kartläggas så de positiva exemplen kan spridas till andra kommuners 

introduktionsprogram. Likaså bör de interventioner som fungerar sämre kartläggas och 

förklaras så att de kan förkastas eller förändras. På så vis skulle ett register med insatser kunna 

sammanställas och fungera som byggklossar för de olika kommunernas 

introduktionsprogram. Registret skulle naturligtvis förändras och uppdateras med tiden, i takt 

med att samhället och omgivningen förändras. 
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Bilaga 1 

 

Gävle, 20 oktober 2008 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi  

 

 

Intervju om introduktionen för flyktingar och ditt arbete 
som flyktingsamordnare. 

 

Du har tidigare medgivit din medverkan i en studie som handlar om introduktionen för 
flyktingar och ditt arbete som flyktingsamordnare. Intervjun beräknas ta ca 1 timme och 
kommer att ske på överenskommen tid och plats. Intervjun kommer, efter att du gett mig 
tillåtelse, att spelas in med hjälp av en diktafon. Intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga personer kan ta del av den informationen. 
Den information som inhämtas kommer endast att användas i undersökningens syfte. 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver 
förklara varför. Resultatet av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i min 
uppsats, inga enskilda svar kommer att redovisas i sin helhet och inga namn kommer att 
nämnas i uppsatsen. Det kan däremot förekomma att jag citerar valda delar ur ett svar. 
Uppsatsen kommer att tryckas och publiceras av Gävle Högskola och finnas tillgänglig för 
andra på internet och vid Högskolebiblioteket.   

Jag som skriver uppsatsen och utformat intervjun heter Magnus Ljung. Jag studerar på 
Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. 

Ett stort tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Magnus Ljung 

 

Student 
Magnus Ljung 
070 252 66 00 
magnus@vidalenta.com 

Handledare 
Gunnar Cardell 
026 648 451 
gcl@hig.se 
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Bilaga 2 

Intervju I 

 

Bakgrund 

- utbildning 

- arbetslivserfarenhet 

Flyktingsamordnare? 

- Arbetet 

- Riktlinjer 

- Målsättningar 

- Prioritering 

- Konkreta exempel 

Lokala initiativ? 

Integration? 

Inrikesfödda? 
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Bilaga 3 

 

Intervju II 

Vad anser du om att varje kommun har så pass stort inflytande över upplägget av 
introduktionsprogrammet?  

- Skulle du föredra att det fanns tydligare riktlinjer och mål? 

Mål: Egenförsörjning och kunskaper i svenska. Vad görs för att nå målen? 

- Hur kommer det sig? 

- Hur arbetar ni med deltagarnas motivation? 

Individuell planering hur görs den? 

- Hur kommer det sig? 

- Eventuella hinder 

I din kommun inleds introduktionen med en tolv veckors förberedelsekurs. Hur 
kommer det sig att ni har valt den vägen? 

- Vi talade även om vikten av samhällsinformation. Varför är det viktigt? 

Ni informerar de svenskfödda i kommunen, hur kommer det sig? 

Du talade om att ni är ett litet samhälle och att ni försöker utnyttja dess fördelar hur ser 
det ut? 

- Fördelar/nackdelar 

Finns det något problem med människor som får sämre hälsa efter ankomsten och i så fall vad 
görs angående detta? 

Kan man genomföra introduktionen på halvtid anpassat efter individens kapacitet? 

Hur ser du på de nya invånarnas delaktighet i samhället? 

- Meningsfull och aktiv fritid. Delaktighet? 

Under förra samtalet berättade du att ni medvetet försöker arbetet med att vara både 
personliga och professionella? Hur menar du då och av vilken anledning gör ni detta? 
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