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Sammanfattning 

Vid invandring sker en kontextförändring, invandrarna möter ett nytt land, språk och kultur. 

Det bildas nya erfarenheter genom hela livet och genom detta sker ett lärande, 

kontextförändringen och erfarenheterna kan påverka invandrarnas hälsa. Syftet var att 

identifiera unga invandrares uppfattning av fenomenet hälsa och ohälsa. Detta för att få en 

förståelse om hur invandrarungdomar tänker kring hälsa och ohälsa. Vilket identifierades 

utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Urvalet var första generationens invandrare i åldern 

15- 17 i ett län i Mellansverige. Undersökningen genomfördes på två fritidsgårdar där de 

ansvariga på respektive gård valde personer som uppfyllde studiens kriterier. Metoden var 

intervju, respondenterna fick på ett mer berättande sätt svara på frågorna. Resultatet utgår 

ifrån fyra beskrivningskategorier gemenskap, utanförskap, tvång och frihet som grundas på 

respondenternas erfarenheter. Genom deras erfarenheter identifierar vi uppfattningar av 

fenomenet, dessa uppfattningar kan sedan tydliggöra respondenternas attityder och 

värderingar och därmed hur de uppfattar fenomenet hälsa och ohälsa. Slutsatsen var att familj, 

vänner, socialt nätverk, skola, fritid, bakgrund, saknad av hemlandet och möjligheter till en 

bättre framtid var de viktigaste komponenterna för uppfattningen av hälsa och ohälsa. 

Respondenterna valde att se viljan att kämpa för en bättre framtid vilket medför att de 

uppfyller känsla av sammanhang.  
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Abstract 

Immigration is a change of context, through life new experiences will be formed and this 

creates learning. Immigrants’ face a different country, language and culture, and these 

elements could affect immigrants’ health. The purpose of this study was to identify young 

immigrants’ perception of the phenomenon of health and unhealth. To identify these we 

started from a phenomenographic perspective. The sample was first generation immigrants 

aged 15-17 in mid Sweden. The study was conducted at two community youth centers where 

the employees of the youth centers chose individuals who filled the study criteria. Interview 

was the method used and by that the respondents had the opportunity to answer the questions 

in a more descriptive way. The results are based on four categories, fellowship, alienation, 

restraining and liberty, these are based on the respondents' experiences. Through their 

experiences we identified the perceptions of the phenomenon, these perceptions may clarify 

the respondents' attitudes and values and how they perceive the phenomenon of health and 

unhealth. The conclusion was that learning can be created through family, friends, social 

networking, school, leisure, background, homesickness and opportunities for a better future. 

These elements were key components for perceptions of health and unhealth. Respondents 

chose to see the will to fight for a better future, which means that they fulfilled a sense of 

coherence.  
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1. Inledning 

Vid invandring sker en kontextförändring som exempelvis kultur, omgivning, tradition och 

språk. Detta kan bidra till ohälsa bland invandrare eftersom samhället de ankommer till lever 

under andra villkor än hemlandet. Utvandring kan ske då det förekommer krig och oroligheter 

i hemlandet vilket kan påverka hälsan. Detta kan bero på hur individens livsförhållanden och 

bakgrund ser ut. Trauman från exempelvis krig kan vara en erfarenhet som påverkar hälsan 

negativt (Hessle 2009) och barns livsstilsförhållanden påverkar vilka förhållanden de har i 

vuxen ålder (Statens Folkhälsoinstitut 2012). I tonåren är det ”normalt” att ha hälsoproblem, 

därför kan det vara svårt att mäta ungdomars hälsa. De bestämningsfaktorer som har betydelse 

för mätingen av ungdomars hälsa kan vara socialt nätverk, socialt stöd, fritid och kultur 

(Pihlblad och Åberg 2011). 

Med tanke på att invandrare genomgår en stor livsstilsförändring vid ankomsten till 

värdlandet kan deras hälsotillstånd lätt påverkas. Integration och tillhörighet i samhället kan 

påverka deras hälsa och detta är intressant i förhållande till deras bakgrund och erfarenheter i 

livet. En uppbyggnad av en ny social kontext startar vid ankomsten till värdlandet, vilket 

exempelvis kan vara att finna nya vänner, lära sig språket och känna tillhörighet i samhället. 

Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, är en viktig del för att kunna uppnå hälsa 

(Antonovsky 2005). Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre komponenter som 

bör uppfyllas för att nå ett starkt KASAM.  Ett svagt eller starkt KASAM avgörs genom 

individens sätt att uppfatta sin egen tillvaro (a.a).  

Då ungdomars hälsa beskrivs som svår att mäta fann vi ett intresse i att studera deras 

uppfattningar av ett fenomen. Genom erfarenheter tolkas uppfattningar av ett fenomen och 

utifrån dessa kan attityder och värderingar av fenomenet synliggöras. Det ansågs därför att ett 

fenomenografiskt perspektiv var relevant att använda till studien. Fenomenografi undersöker 

ett visst fenomen, hur det framstår och vilken innebörd den har för en grupp människor 

(Larsson 1986). Därför blev vårt syfte att identifiera unga invandrares uppfattning av 

fenomenet hälsa och ohälsa, detta för att få en förståelse för hur invandrarungdomar tänker 

kring hälsa och ohälsa. Som hälsopedagoger är vi intresserade av att förstå invandrarnas 

situation vid ankomsten till ett nytt land och vad som kan ha påverkat deras uppfattning av 

hälsa och ohälsa. Det län som studien genomfördes i arbetar för att öka kunskapen hos 

personalen som bemöter invandrare i olika sammanhang. De strävar efter att invandrare ska 

känna en delaktighet i det svenska samhället. Utifrån detta vill vi finna ytterligare lösningar 

som kan bidra till ett bättre välmående och en tidigare socialisering.  
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2. Bakgrund 

Denna studie utgår ifrån den fenomenografiska ansatsen där uppfattningar av ett fenomen 

identifieras. I bakgrunden förklaras hälsans bestämningsfaktorer och de som beskrivs är bland 

annat socialt nätverk, skola, fritid och dess betydelse för hälsa och ohälsa. Erfarenheter och 

livslångt lärande redogörs i förhållande till fenomenet hälsa och ohälsa. Utifrån erfarenheter 

skapas ett lärande och detta påverkar i sin tur uppfattningen av hälsa och ohälsa. Detta kan 

även ses i relation till KASAM, känsla av sammanhang och dess tre komponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa begrepp kommer vara centrala i den 

teoretiska referensramen då hälsa och ohälsa påverkas av KASAM. I bakgrunden nämns även 

antalet invandrare i det undersökta länet och på vilket sätt de agerar kring invandringen.   

 

2.1 Socioekonomiska faktorer i relation till erfarenheter  

Fenomenografens intresse är att undersöka uppfattningar av ett fenomen, hur fenomenet 

framstår och vilken innebörd den har (Larsson 1986). Det är erfarenheter som bildar 

uppfattningar vilket sker omedvetet, uppfattningar tydliggör individers värderingar och 

attityder av ett fenomen (a.a). Marton och Svensson (1978) menar att uppfattningar är något 

underförstått, det reflekteras inte kring uppfattningar, de behöver inte nämnas och de kan inte 

nämnas. Detta sätter grunden för kunskapen individer erhåller och hur deras resonemang 

kring fenomenet är (a.a). Kunskap är att som individ få insikt i något eller att implicit 

(underförstått) och explicit (tydliggjort) förstå ett fenomen genom erfarenheter, upplevelser 

eller iakttagelser (Kroksmark 2007). 

 

Erfarenheter kan påverka en individs möjligheter och hinder i livet. En erfarenhet kan leda till 

att en individ förhärdar sig vilket kan bidra till minskad medkänsla och känslighet hos 

personen. Detta kan i sin tur leda till att minska personens möjligheter att utvecklas och få 

ytterligare erfarenheter (Dewey 2004). Fenomenografi beskrivs genom att människornas 

erfarenheter ska bli förstådda och att tyngdpunkten av förståelsen sker i personernas 

beskrivning av erfarenheten (Marton 1981). Genom att begränsa utvecklingen av erfarenheter 

kan i sin tur leda till en slapp och vårdslös attityd hos personen, vilket återigen kopplas till 

begränsningen av att utveckla möjligheter hos människor (Dewey 2004). Attityder, ageranden 

och humör kan i sin tur påverkas av vad personerna erfar och hur de uppfattar erfarenheten 

(Marton 1981). Olika uppfattningar av verkligheten kan inte endast skapas mellan människor 
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utan även inom dem. Det är i verkligheten olika komponenter av erfarenheter skapas och 

uppfattas (a.a).  

  

I en studie fick högstadieelever redovisa hur deras intag av substanserna alkohol, droger och 

tobak såg ut de senaste 30 dagarna (Chau, Baumann, Kabuth & Chau 2012). Detta kan vara 

faktorer som påverkar invandrare från Europeiska och icke-Europeiska länder. 

Högstadieeleverna svarade även på en enkät där de fick redogöra för familjeförhållanden, 

familjens inkomst, sociala nätverk, psykisk och fysisk hälsa. Resultatet visade att icke-

Europeiska invandrare har en högre risk för skolprestation, inlärningssvårigheter och för att 

hoppa av skolan. Även bruk av olika substanser, sömnsvårigheter, våld och hot kan vara 

risker som påverkar dem. Riskerna förklarades genom vilken familjestruktur de har men även 

andra faktorer som socialt nätverk och psykisk hälsa. Många av dessa ungdomar lever under 

svåra uppväxtvillkor och deras mentala hälsa påverkas lättare i ung ålder. Detta har lett till låg 

skolprestation, socioekonomiska förhinder, socialt nätverk, fysisk och psykisk ohälsa. Dessa 

faktorer fanns även bland Europeiska invandrare men visade sig vara lägre då de påverkades 

mer av sociala klasskillnader (a.a). 

  

Människan anpassar även beteende och personlighet utifrån samhället. Den sociala faktorn 

har stor betydelse för hur personen utvecklas och samhället påverkar människan till 

förändring (Vygotskij 2001). Detta påminner om begreppet immanent pedagogik som är en 

konstant företeelse i våra liv och en smygande inlärningsprocess (Ödman 2006). Genom att ta 

del av andras ord, beteenden och ageranden skapas det en självuppfattning. Om dessa 

situationer eller händelser sker ofta kan detta påverka individens självupplevelse, vilket i sin 

tur skapar en identitet hos individen. Den immanenta pedagogiken är infiltrerad i våra 

vardagliga liv, dess påverkan är osynlig och sker undermedvetet. Denna påverkan kan vara 

både påträngande och lömsk då den integreras genom olika händelser. Det kan påverka 

individen på ett positivt eller negativt sätt beroende på hur individens självuppfattning och 

självupplevelse karaktäriseras (a.a). 

 

Erfarenheter konstruerar människans uppfattningar av ett fenomen, människan ställs ständigt 

inför nya erfarenheter och sinnesintryck vilket påverkar individens livsvärld. Erfarenheter kan 

endast erfaras en gång, individen kan uppleva en situation flera gånger men erfarenheten kan 

inte skapas på nytt. Den erfarenhet en person besitter kan inte förändras utan endast bytas ut 

helt (Kroksmark 2007).    
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Det finns två grundläggande principer för att en erfarenhet ska kunna bildas (Dewey 2004). 

Dessa principer är interaktion och kontinuitet och det sker i de flesta vardagliga situationer, 

tillsammans med dessa skapas den sociala kontrollen. Social kontroll innebär kontrollen av de 

individuella handlingarna, dessa verkställs genom den situation individen befinner sig i, är 

delaktiga i och om de är deltagande eller deltar integrerande i. I en deltagande situation 

upplever individen inte att den styrs av någon specifik person eller att de känner underläge. 

Ett vardagligt exempel kring familjeförhållanden kan vara där det finns ömsesidigt förtroende 

till varandra. Här är det inte viljan eller önskan hos en person som skapar ordning utan det är 

gruppandan, individen är en del av gemenskapen och kontrollen är social (a.a).  

 

Komponenter som språk, hälsokunskaper, kultur och socioekonomiska hinder kan förekomma 

vid undervisning om hälsa till invandrare. Detta kan innebära vissa svårigheter i lärandet, 

förståelse för de olika komponenterna är det viktigaste för att lärandet ska kunna införlivas 

hos individen. Genom att använda sig av olika inlärningstekniker ökar även chansen att fler 

individer internaliserar kunskapen, då alla lär sig på olika sätt och härmed ges den bästa 

möjligheten till kunskap (Zou & Parry 2012).  

 

Att se människan utifrån ett humanistiskt perspektiv med detta menas det att människan har 

en medfödd kapacitet reflexmässigt och psykologiska funktioner. Utifrån denna utgångspunkt 

utvecklas människan genom kulturella verktyg, exempelvis språket. Människan är i en ständig 

förändringsprocess, utifrån interaktion med andra människor skapar vi erfarenheter och lär av 

varandra och därmed förändras individens levnadsvanor (Vygotskij 2001). Friheten hos en 

individ har att göra med egna bedömningar utifrån observationer, målsättningar och personlig 

utveckling (Medin & Alexanderson 2000). Frihet är både en frihet till personliga mål och 

önskningar men kan även vara en tankefrihet (Dewey 2004). 

 

Stress är en komponent som påverkar människors inlärning, stress kan bero på en mängd olika 

faktorer (Eriksson-Sjöö, Ekblad & Kecklund 2010). Faktorer som kan bidra till stress och 

mental ohälsa bland invandrare kan vara ekonomi, trauma, våld, hot, diskriminering, ankomst 

till ett nytt land och status i samhället. En annan viktig faktor som kan leda till stress är en 

väntan om att bli beviljad permanent uppehållstillstånd i Sverige (Lindencrona, Ekblad & 

Hauff 2007). Sociala och ekonomiska svårigheter förkommer ofta bland nyanlända 

invandrare, men den faktor som bidrar till psykisk ohälsa är oftast utanförskap. När dessa 

personer fått permanent uppehållstillstånd sätts därför ett åtgärdsprogram in som då bidrar 
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med bland annat ekonomiska bidrag. De framkom att det är många faktorer som kan leda till 

stress, men det är personens förmåga att hantera stress som avgör vilket välmående personen 

har (a.a).  

 

De faktorer som leder till stress kan även bidra till koncentrationssvårigheter som i sin tur 

bidrar till inlärningssvårigheter. Invandrare som kommer till Sverige är en relativt liten grupp 

och behöver bli bemötta med kunnig personal som har en hög kompetens om människors 

rättigheter (Eriksson-Sjöö, Ekblad & Kecklund 2010). Mobbning kan ske bland särskilt 

utsatta grupper och det kan ske i form av social utsatthet och ensamhet. De särskilt utsatta 

grupperna kan baseras på bland annat religion, annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet, 

exempelvis att kvinnor nekas bära slöja. Även om skolan arbetar hårt för att förebygga 

mobbning är det vanligt förekommande att elever känner en social utsatthet (Johansson, 

Lindgren & Hellman 2013).  

 

Det är många faktorer som spelar in vid barns psykiska hälsa därför bör den mätas med 

försiktighet (Pihlblad & Åberg 2011). Mätningen ställs i relation till vilken ålder de befinner 

sig i, i tonåren är det tillexempel “normalt” att ha hälsoproblem. Bestämningsfaktorerna som 

visas i figur 1 kan påverka hälsan både positivt och negativt, detta nämns som skyddsfaktorer. 

Om insatserna reducerar en riskfaktor benämns det som förebyggande, men om insatsen 

bidrar till att stärka skyddsfaktorer benämns det som hälsofrämjande (a.a). Barn kan påverka 

vuxnas hälsa och hur vuxna kan påverka barns i relation till de socioekonomiska faktorerna. 

Beroende på barnets socioekonomiska status vid uppväxten påverkas barnets hälsa även i ett 

senare skede i livet. Barns uppväxtvillkor har under de senaste decennierna ändrats och de har 

andra förutsättningar för hälsa idag. Har barnet sämre hälsa är detta en stressfaktor för 

resterande familjemedlemmar, här påverkas bland annat föräldraskapet och hälsan (Gabarski 

& Witt 2012).  

 

Figur 1 beskriver barns bestämningsfaktorer för att uppnå hälsa. Den yttersta och första 

halvcirkeln representerar faktorer i omgivningen så som miljö, samhällsekonomi och 

kulturhistoria. Den andra halvcirkeln representerar barnens livsvillkor i förhållande till var de 

bor, tillgång till hälso- och sjukvård, socialförsäkring, fritid och kultur. Den tredje beskriver 

levnadsvanor och livsstil genom bland annat tobak-, alkohol-, och narkotikavanor, motion, 

mat- och sömnvanor. Den innersta och sista halvcirkeln representerar det sociala nätverket 

barnet har. Individen själv bär på de icke påverkbara faktorerna som ålder, arv och kön. De 
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bestämningsfaktorer som är viktigast under barnets uppväxt är familjen, vänner och det 

sociala nätverket då dessa kan bidrar till ökad hälsa och bättre levnadsvillkor (Philblad & 

Åberg 2011).  

 

 

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. (Pihlblad & Åberg 2011, Figur 1, s. 17. Region Gotland. 

Bearbetad illustration efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original).  

 

2.2 Sociokulturella aspekter i relation till erfarenheter 

Människors medvetande fylls ständigt med intryck, intryck som skapar minnen och fantasier. 

Dessa intryck tolkas omedvetet och erfarenheter och lärande bildas. Utifrån de ständigt 

pågående intrycken och ageranden lär sig individen både omedvetet och medvetet, detta är 

livslångt lärande. Livslångt lärande är något som sker under hela livet i olika utsträckningar 

(Gustavsson, Larsson & Ellström 1996). Färdigheter behövs för att erhålla och utveckla ett 

effektivt livslångt lärande. Dessa färdigheter sker både på kognitiv och metakognitiv nivå 

utifrån individen. De två nivåerna har olika åldersstadier de utvecklas på, vid ungdomsålder 

anses de inte vara färdigutvecklade i lärandet men att god kompetens behövs för att det 

livslånga lärandet ska bli effektivt. Kognitiv och metakognitiv nivå innebär även utveckling 

av individen själv, både genom lärande och utveckling av kunskap men även på individuell 

nivå (Cornford 2002). Livslångt lärande beskrivs genom att människan består av resurser och 
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det individen lär sig i olika åldrar kan senare förenas till en helhet (Gustavsson, Larsson & 

Ellström 1996).  

 

Det sker många förhandlingar mellan barnen i relation till deras lekar, vilket kan resultera i 

ändrade förutsättningar och innehåll i leken. Genom detta skapas och ändras den sociala 

kontext barnen befinner sig i under leken. Barnen vill gärna delta i varandras lekar och de vill 

ha möjligheten att delta. Detta resulterar i att barnen är subjektet i den givna situationen och 

subjektskapandet finns inom de sociala relationerna. Att få tillhöra en grupp betyder för 

barnen att vara ense om rollfördelningen och innehållet i den sociala relationen (Hellman 

2010).  

 

Vissa barn kan ha svårt att delta i sociala kontexter, dessa barn var de som bland annat var 

blyga, tystlåtna och använde sig av försiktiga rörelser (Hellman 2010). Vid en observation 

mellan barn och dess sociala relation framkom det att vissa barn kunde befinna sig utanför 

den sociala kontexten. De försökte då undermedvetet hitta en gemensam nämnare med något 

av de andra barnen, de tar då kontakt med denne för att kunna delta i den sociala kontexten 

och en uppfattning av tillhörighet skapas (Johansson, Lindgren & Hellmans 2013). Lärande 

kan ske inom tre områden, fritid, skola och arbetslivet, men barriärer som kan finnas för 

lärande kan vara sociologiska, kulturella och institutionella. Den kulturella innebörden för 

livslångt lärande innebär att individer från olika kulturer ska få lära av varandra. De ska få 

utbyta erfarenheter med varandra för att erhålla framgång, lärandeutveckling och att 

uppmuntra positiva attityder mellan de skilda kulturerna (Gustavsson, Larsson & Ellström 

1996). 

 

2.3 Livsstilsförhållanden i relation till hälsa och ohälsa 

Barn och ungdomars hälsa prioriteras i dagens läge och Statens Folkhälsoinstitut [FHI] (2012) 

beskriver att vilka livsstilsförhållanden en person har som barn påverka vilka 

livsstilsförhållanden personen har i vuxen ålder. Desto bättre psykisk och fysisk hälsa en 

person har i ung ålder desto större är chansen att personen kommer att ha det i vuxenålder 

(a.a). I en studie om ungdomar i åldern 16- 18 var syftet att undersöka deras upplevda stress, 

psykiska och subjektiva hälsa. Resultatet visade på att ungdomarna har upplevda 

hälsoproblem som exempelvis sömnsvårigheter, stress i skolan, huvudvärk, muskelsmärta, 

sorg och ångest. Det konstateras att hälsoproblem, så som psykiska och stressrelaterade är 
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vanligt förekommande hos ungdomar i tonåren. Stress kan vara en av de faktorer som kan 

förklara varför ungdomarna har hälsoproblem, en ständig stress att prestera både i skolan och 

på fritiden (Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund 2012). 

 

Begreppet invandrare beskriver en person som har kommit till Sverige från ett annat land (Ds 

2000:43). Invandrare kan definieras på olika sätt, det kan vara en person som är född i Sverige 

men tillexempel mamman har sitt ursprung från ett annat land. Detta kan beskrivas med olika 

generationssteg, mamman är första generationens invandrare medan hennes barn som är född 

i Sverige blir andra generationen. För att betraktas som invandrare i Sverige måste personen 

vara folkbokförd i landet (a.a). En studie om invandrare i åldern 16-34 visar på att ju längre 

tid första generationens invandrare har befunnit sig i Sverige desto högre självuppskattad 

hälsa har dem. Utifrån resultatet framkommer det att hälso- och sjukvården bör öka 

uppmärksamheten till invandrare som nyligen kommit till värdlandet, då deras 

självuppskattade hälsa oftast är låg (Saraiva Leão, Sundquist, Johansson & Sundquist 2009).  

 

Under 2012 fick ungefär 115 000 personer arbets- eller uppehållstillstånd i Sverige 

(Migrationsverket 2013.01.04). I ett län i Mellansverige var det cirka 4 600 personer i åldern 

15-24 år som fick permanent uppehållstillstånd år 2011 (Statistiska centralbyrån [SCB] 

2012).  Detta län är av intresse att undersöka då de arbetar med att öka kunskapen bland 

personalen som möter invandrare i olika kontexter (XX Landsting 2011). De arbetar för att 

invandrare ska känna delaktighet i det svenska samhället och att utveckla sina 

arbetslivserfarenheter. I detta län finns det ett Migrationsverk där personer som ansökt om 

asyl kan befinna sig, länet har även engagerat sig i att skapa boenden för flyktingar. Hur 

individen uppfattar sin egen hälsa beror inte enbart på individen själv utan även vilka 

förutsättningar personen har. Utifrån vilken uppväxt och vilka levnadsvanor personen lever 

under skapas det en uppfattning om hur ett bra liv ser ut. De beskriver att hälsan beror på vem 

som får frågan och hur personens förutsättningar ser ut (a.a).   

 

World Health Organization [WHO] (2013) nämner vissa bestämningsfaktorer som avgör den 

mentala hälsan hos individen, dessa faktorer kan vara sociala, psykologiska och biologiska. 

Den mentala hälsan kan även påverkas av en snabb social förändring, social utslagning, risker 

för våld och fysisk ohälsa av mänskliga rättigheter och ohälsosam livsstil (WHO 2013). 

Invandrare i Sverige har en tendens att drabbas av psykiska hälsoproblem, detta kan bero på 

tidigare livserfarenheter och bakgrund (Hessle 2009). Trauman från krig, sociokulturella 
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skillnader och språk är några av de faktorer som påverkar hälsan. Detta kan bidra till 

koncentrationssvårigheter vilket påverkar inlärningen negativt i relation till hälsa (Zou & 

Parry 2012). År 1948 bildades WHOs definition av hälsa; “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(WHO 2013). “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt mentalt, fysiskt och socialt välmående och 

inte endast frånvaro av funktionshinder eller sjukdom” (Nationalencyklopedin [NE] 2013). 

Välmående och mental förmåga är de förutsättningar som krävs för att uppfylla sina vitala 

mål både socialt, kulturellt och ekonomiskt (Medin & Alexandersson 2000).  

 

Migrationen påverkar invandrarnas hälsotillstånd, “den friska invandrareffekten” minskar då 

de förut tenderade att vara friskare än personer från värdlandet. Att främja hälsan bland 

invandrargrupper är svårt då skillnader i kultur, språk och kunskapen om hälsa är olika. 

Undervisningen måste vara tekniskt olika och involvera olika yrkesgrupper, detta för att se till 

personens individuella förmåga att lära sig utifrån sin egen kunskapsgrund (Zou & Parry 

2012).    

 

Sammanfattningsvis beskrivs det att ju längre tid första generationens invandrare befunnit sig 

i Sverige, desto högre självuppskattad hälsa har de. Däremot bör hälso- och sjukvården 

uppmärksamma när de ankommer till Sverige då den självuppskattade hälsan oftast är låg vid 

den tidpunkten (Saraiva Leão, et.al 2009). Hälsa är både ett mentalt, fysiskt och socialt 

välmående och inte endast sjukdom eller ett funktionshinder (NE 2013). Välmående och 

mental förmåga är det som krävs hos individen för att nå sina mål (Medin & Alexandersson 

2000). Det finns olika bestämningsfaktorer som avgör den mentala hälsan, dessa faktorer är 

sociala, psykologiska och biologiska. En annan faktor som kan påverka den mentala hälsan 

kan vara om en snabb social förändring sker för individen. Invandrare i Sverige har en 

tendens att drabbas av psykiska hälsoproblem beroende på deras tidigare bakgrund och 

livserfarenheter (Hessle 2009). 

 

 

3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår ifrån Antonovskys (2005) begrepp KASAM, känsla av 

sammanhang, i förhållande till unga invandrares hälsa och ohälsa. Eftersom KASAM grundas 

på livserfarenheter och bakgrund avgör detta om individen har ett starkt eller svagt KASAM.  
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En studie beskriver hur ensamkommande asylsökande flyktingbarn hanterar sina livsvillkor 

och utmaningar efter ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studien fokuserade på stress, 

trauma, livsvillkor, socialisering och kulturmöten, resultatet visar att många barn mår psykiskt 

dåligt och behöver stöd när de kommer till värdlandet. Barnen beskriver att de har känt en 

stress, smärta och osäkerhet både vid flytten från hemlandet och vid ankomsten till värdlandet 

(Hessle 2009). Detta placerar vi in i jämförelse med begreppet KASAM, då det finns en 

koppling mellan livsvillkor, utmaningar och KASAM (Antonovsky 2005).  

 

KASAM betyder känsla av sammanhang och består av tre komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2005). Begriplighet innebär upplevelser av 

både inre och yttre stimuli som är begripbara och förnuftiga. För att känna begriplighet ska 

informationen vara ordnad, strukturerad och sammanhängande (Antonovsky 2005). Detta kan 

sammankopplas till situationen som barnen befinner sig i vid migration och då kontexten inte 

är sammanhängande för tillfället. Barnen som ankommer till ett värdland kan må psykiskt 

dåligt och behöver omedelbart stöd, de upplevde stress och osäkerhet både vid flytten från 

hemlandet och vid ankomsten till värdlandet (Hessle 2009).  

 

Hanterbarhet innebär att människan upplever kontroll över en situation, att personen har det 

som krävs för att hantera situationen, eller upplever att nära anhöriga kan hantera situationen 

(Antonovsky 2005). Samtidigt visas det att många av de ensamkommande barnen förenades 

med familjen eller släktingar relativt snabbt i värdlandet (Hessle 2009). Att barnen snabbt 

återförenades med familjen eller släktingar visar på att de får hjälp av dessa närstående 

personer som kan hantera situationen barnet befinner sig i.  

   

Personer som får en diagnotiserad sjukdom får ett svagt KASAM. Totalt sett finns en markant 

minskning av KASAM bland människor med sjukdom i relation till hälsa, ju längre tid 

ohälsan finns desto svagare KASAM har personen (Nilsson 2002). En tidig socialisering kan 

hjälpa de ensamkommande barnen då de kan känna sig trygga och tidigt lära sig att anförtro 

sig till människor. Detta kan medföra att de ensamkommande barnen uppnår en bättre 

livskvalitet (Hessle, 2009). Detta kan förstås genom begreppet meningsfullhet som innebär att 

individen upplever det som känns viktigt och betydelsefullt i livet (Antonovsky 2005). Hälsa 

och välbefinnande kan studeras utifrån KASAM. Kategorier som studeras kan vara olika delar 
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av livet och hur de hänger samman i relation till hälsan, arbetet, det sociala livet och familjen 

(Nilsson 2002).  

 

En studie i Israel jämför personers bakgrund och erfarenheter i relation till begreppet KASAM 

och de tre komponenterna (Antonovsky 2005). Personerna som deltog hade på olika vis 

genomgått trauman och KASAM delades in i en skala från 1-10 med kategorierna stark, 

måttlig och svag. Majoriteten av personerna placerades i kategorin starkt KASAM, medan ett 

mindre antal var ganska jämt fördelade i kategorierna måttligt och svagt KASAM. Det som 

skiljde dem åt var personernas sätt att se på livet och hur de uppfattar den egna tillvaron. De 

personer med starkt KASAM uttryckte att de var tvungen att kämpa, inte ge upp och hitta 

lösningar på problem som uppstår. Personerna med svagt KASAM beskrev att livet var fullt 

av problem, de hade ingen tro kvar och de kämpade inte för framtiden (a.a).  

 

Det är relationen mellan begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten som bygger 

upp KASAM och det är återkommandet av livserfarenheter som stärker personens KASAM 

(Antonovsky, 2005). Barn är beroende av vilka livserfarenheter de besitter och hur dessa 

påverkar dem (Hessle 2009). Beroende på individens sätt att se på livet, vilken bakgrund och 

vilka livserfarenheter personen har påverkar den uppnådda nivån av KASAM som individen 

besitter (Antonovsky 2005).  

 

4. Problemformulering 

Svenskars hälsa är ett beforskat område, det finns även studier om hur invandrare som bosatt 

sig i Sverige upplever sin hälsa. Däremot är det svårt att finna forskning om hur invandrare 

uppfattar fenomenet hälsa och ohälsa. Har ankomsten till ett helt nytt land påverkat dem, hur 

upplever invandrarungdomarna att ankomsten till Sverige var, hur är det att lämna sina vänner 

i hemlandet, hur upplever de skolan och de svenskfödda ungdomarna? Genom erfarenheter 

skapas ett lärande och det är utifrån detta som uppfattningar kan identifieras. Detta skulle vi 

vilja utforska och finna svar på eftersom det saknas forskning om detta ämne. Därför vill vi i 

denna studie undersöka hur unga invandrare uppfattar fenomenet hälsa och ohälsa. Detta är 

intressant då invandrare kan ha olika bakgrund och erfarit olika händelser i livet. 

Integrationen och tillhörigheten i samhället kan även påverka invandrarnas 

erfarenheter och i sin tur uppfattningar av fenomenet hälsa och ohälsa. En förhoppning 

om att finna en variation i utsagorna finns då alla människor kan ha olika erfarenheter.  
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4.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att identifiera unga invandrares uppfattning av fenomenet hälsa och ohälsa, detta för 

att få en förståelse om hur invandrarungdomar tänker kring hälsa och ohälsa. 

 

Utifrån syftet och problemformuleringen formades följande frågeställningar: 

 

- Hur tänker de unga intervjuade invandrarna om fenomenet hälsa och ohälsa?  

 

- Vad kan ha påverkat de unga intervjuade invandrarnas uppfattning av  fenomenet   hälsa och 

ohälsa? 

 

5. Metod 

Avsnittet inleds med metoden som använts i studien och den fenomenografiska ansatsen som 

är studiens utgångspunkt. Sedan förklaras urvalsprocessen, hur vi gick till väga för att finna 

studiens population, var vi fann dem och hur de kontaktades. Detta avsnitt innehåller även 

metodens tillvägagångssätt, bearbetning av data och hur vi förhållit oss till de etiska 

förhållningssätten. Avslutningsvis beskrivs studiens trovärdighet, noggrannhet och giltighet. 

 

5.1 Val av metod 

Undersökningen studerar unga invandrares uppfattningar av hälsa och ohälsa som fenomen, 

genom respondenternas erfarenheter kan vi synliggöra deras uppfattningar av hälsa och 

ohälsa. Genom dessa uppfattningar kan i sin tur respondenternas attityder och värderingar 

kring hälsa och ohälsa framhävas, därför valde vi att utgå från en fenomenografisk ansats. 

Genom den fenomenografiska ansatsen kan uppfattningar, värderingar och attityder av ett 

fenomen synliggöras (Larsson 1986). Fenomenografi beskriver hur ett fenomen framstår och 

vilken innebörd den har (a.a). Människan utgår från sin egen syn på omvärlden då var 

människa är unik (Marton 1981). Människan är i en ständigt pågående livsprocess och 

berättar sina erfarenheter i form av uppfattningar ur olika sammanhang.(a.a). 

 

Utifrån undersökningens syfte valdes intervju som metod, intervju kan ge ett djupare samtal 

med respondenten och personens attityder och värderingar kring hälsa och ohälsa kan 
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synliggöras (Kvale & Brinkmann 2009). Samtal kan beskrivas som ett sätt att lära känna 

andra människor. Vidare ger samtal kunskap om individens uppfattning av världen, 

erfarenheter, attityder och känslor (a.a). I vår studie utformades en intervjuguide, bilaga 2, 

som bestod av frågor som var till stöd för intervjuaren. Frågorna var utformade på så vis att 

respondenten kunde ge ett berättande svar, en fråga var exempelvis berätta, vem är du? 

Genom respondenternas utsagor kunde uppfattningar om hälsa och ohälsa identifieras, utifrån 

detta synliggörs respondenternas attityder och värderingar av fenomenet. En intervju kan vara 

strukturerad, ha öppna frågor och samtidigt vara informell (Trost 2010).  

 

Med strukturerad intervju menas det att intervjun behandlar ett specifikt fenomen, vilket i 

denna studie var fenomenet hälsa och ohälsa. Öppna frågor inte har ett givet svarsalternativ, 

det finns inget rätt eller fel svar på frågorna som ställs (a.a). Eftersom det inte fanns några 

klara svarsalternativ kunde respondenterna tala utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser.  

Informell intervju kan innebära att intervjuaren ska få förståelse för hur respondentens 

attityder och värderingar ser ut, vilka erfarenheter den har, hur personen tänker och känner 

kring ett fenomen (Trost 2010). Utifrån vilka erfarenheter respondenterna har tolkar vi som 

forskare deras uppfattningar av hälsa och ohälsa. Vilket i sin tur synliggör deras attityder och 

värderingar kring fenomenet, uppfattningarna kommer framhävas utifrån det transkriberade 

intervjumaterialet.   

 

Intervjun bör vara öppen då intervjupersonen får tillfälle att på ett mer beskrivande sätt svara 

på frågorna. Detta intervjusätt ger en överblick på hur respondenten uppfattar omvärlden och 

hur den är beskaffad hos individen (Cohen, Manion & Morrison 2011). Vid öppen intervju 

tolkar individen frågorna utifrån sin egen självbild och förståelse av ett fenomen, detta syftar 

till att individens egna uppfattningar synliggörs i svaren vid intervjun (Starrin & Svensson 

1994). Intervjuguiden som användes i undersökningen var utformad på så vis att det inte fanns 

något rätt eller fel svar på frågorna. Intervjufrågorna berörde respondenternas barndom, nutid 

och framtidsvisioner, detta för att kunna synliggöra deras erfarenheter i relation till hälsa och 

ohälsa. De kan därför utgå från sin egen världsbild och genom detta identifierar vi deras 

uppfattningar av fenomenet hälsa och ohälsa. 

  

Innan intervjuerna kunde äga rum genomfördes en pilotintervju med en person som 

invandrade till Sverige i ungdomsåren. Pilotintervjun genomfördes för att upptäcka eventuella 

formuleringsfel på intervjufrågorna eller att de inte gav de berättande svar som eftersökts. 
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Efter att pilotintervjun ägt rum valdes det att inte genomföra några revideringar på frågorna då 

de gav det berättande svaren som efterfrågats. Svaren som framgick i pilotintervjun 

medverkar inte i undersökningen eftersom det endast var en test av frågornas relevans.  

  

5.2 Urvalsprocess 

Ett strategiskt urval genomfördes för att nå näst intill en total variation i urvalet (Trost 2010). 

I denna undersökning valdes det att förhålla sig till Trosts (2010) urvalsstrategi. Urvalet består 

av fyra olika steg, det första steget var att utse ett visst antal variabler eller kategorier som 

hade en teoretisk betydelse för studien (a.a). I denna studie valdes variabeln unga invandrare, 

då detta urval är ett mindre beforskat område i relation till uppfattningar av hälsa. Ett intresse 

fanns även då vi båda är intresserade av invandrares bakgrund och erfarenheter i livet. Trost 

(2010) redogör att i det andra steget ska specifika platser där variablerna befinner sig hittas, 

platser som skola eller köpcentrum kan förekomma (a.a). Platser där de unga invandrarna 

befann sig kunde vara alternativ som skola, fritidsgårdar eller i köpcentrum. Den specifika 

plats som valdes var fritidsgårdar då detta anses som en trygg miljö för ungdomarna. Detta för 

att vi så lätt som möjligt skulle få kontakt med personer som ville delta i studien. Trosts 

(2010) tredje steg går ut på att välja variabelvärden eller kategorier, exempelvis, kön och ålder 

(a.a). I denna undersökning valdes det att fokusera på första generationens invandrare i åldern 

15-17 och för att få ett så brett variabelvärde som möjligt fokuserades det på båda könen. Med 

variabelvärde menas hur stor variationen är bland de unga invandrarnas uppfattningar av 

fenomenet hälsa och ohälsa. I det fjärde steget kategoriseras det fram skillnader och likheter i 

egenskaper bland variablerna (Trost 2010). Det fjärde steget genomfördes av de ansvariga på 

respektive fritidsgård då de frivilligt valde att utse ungdomar som kunde delta i studien. De 

fick förhålla sig till olika urvalskriterier där de valde personer med olika egenskaper så som 

tystlåten, social, blyg och öppen för att berätta om sitt liv.  

 

För att finna ytterligare variation i urvalet kontaktades två olika fritidsgårdar då chansen kan 

varit större att finna variation i respondenternas erfarenheter och bakgrund. I en 

fenomenografisk studie är syftet att finna en variation av uppfattningar i materialet om det 

angivna fenomenet (Starrin & Svensson 1994). Det handlar inte om hur stor del av en 

population som har en viss uppfattning, därför är det viktigt att undersöka en population med 

så varierande erfarenheter som möjligt. Olika kön, ålder, socialbakgrund och olika 

erfarenheter om fenomenet är några av de skillnader som eftersträvas (a.a). 
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Som nämnts ovan var det de ansvariga på fritidsgårdarna som frågade ungdomarna om de 

ville delta i studien. Detta underlättade urvalet då det lätt kan kännas påtryckande att få en 

förfrågan från okända personer om att delta i en studie. Det valdes att endast utföra intervjun 

med en person som intervjuade då situationen kunde uppfattas som känslig för respondenten. 

Detta kan medföra en känsla av underläge hos respondenten (Trost 2010).  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

När de ansvariga på fritidsgårdarna gett sitt godkännande för genomförandet av 

undersökningen skickades ett missiv, bilaga 1, ut till de ansvariga. Missivet innehöll 

information om undersökningens handling och hur genomförandet av intervjun skulle ske. 

Det innehöll även information om etiska rättigheter vid genomförande och deltagande av 

undersökningen. Vi och de ansvariga på respektive fritidsgård bestämde ett datum som 

passade bäst för genomförandet av intervjuerna, kvällstid ansåg fritidspersonalen vara bäst 

lämplig eftersom det var då ungdomarna befann sig på platsen.  

 

Vid intervjuns början fick respondenterna ta del av missivet, aningen läste respondenten 

missivet själv eller så läste intervjuaren högt för respondenten. Intervjuaren förklarade för 

respondenten att samtalet skulle spelas in med hjälp av en diktafon men att inspelningen 

raderades omgående när samtalet var transkriberat. Under intervjun fick respondenterna den 

tid de behövde för att svara på frågorna. Tiden varierade mellan 20 till 40 minuter beroende 

på hur mycket respondenten pratade och ville svara på frågorna. Vid två intervjutillfällen var 

det ett störningsmoment som avbröt intervjuerna. Den ena intervjuaren och en respondent 

passerade rummet där en intervju fortfarande pågick, detta medförde att de fick göra ett 

uppehåll och kom av sig i samtalet.   

 

Mellan intervjuerna fick vi vänta på att de utvalda respondenterna skulle infinna sig på 

platsen, under tiden spenderades det tid med ungdomarna på fritidsgården. Genom detta kan 

en avslappnad stämning ha bildats, aktiviteter som kortspel, trolleritrix, konsol spel, biljard 

och arbete vid cafeterian ägde rum. Genom detta skapades en lugn och trygg stämning mellan 

intervjuarna och ungdomarna som befann sig på platsen. När intervjuerna var genomförda 

kunde inga nya tolkningar i deras utsagor ses. Alexandersson (1994) beskriver detta som att 

materialet var mättat. Han anser att tolkningen av materialet redan börjar under 
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intervjutillfället, de utsagor och företeelser respondenterna beskriver kan redan här formas till 

uppfattningar (a.a). Under våra intervjuer gjordes en viss tolkning, hur personerna uttryckte 

sig och utifrån vilka erfarenheter de hade skapades en bild av deras uppfattningar. Därför 

utbytte vi materialet med varandra och fick två tolkningar utav det transkriberade materialet.    

 

5.4 Databearbetning 

När intervjuerna hade genomförts på fritidsgårdarna började arbetet med materialet som 

samlats in. Med hjälp av inspelningen av intervjuerna på diktafonerna lyssnade vi av samtalen 

och transkriberade dem i Microsoft Word (2010). Vi valde att transkribera intervjuerna för att 

kunna läsa samtalen flera gånger, detta för att sedan kunna urskilja respondenternas 

erfarenheter i materialet. Utifrån detta tolkas och identifieras uppfattningar av fenomenet 

hälsa och ohälsa från respondenternas svar. En fördel med transkribering är att materialet kan 

läsas flera gånger och på så vis framhäva likheter och skillnader i respondenternas svar (Kvale 

& Brinkmann 2009). Transkriberingen utfördes mestadels enskilt, på så vis kunde vi lugnt 

lyssna på våra egna intervjuer och skriva ned samtalen utan att bli störda av varandra.   

 

Efter att transkriberingen hade slutförts lästes innehållet ett par gånger för att på så sätt få ett 

sammanfattande intryck av materialet, vi diskuterade sedan materialet med varandra och 

tydliggjorde upprepande erfarenheter. Genom en fenomenografisk ansats kan uppfattningar av 

ett fenomen identifieras utifrån en grupp människors erfarenheter (Marton 1981). En 

beskrivning, analys och förståelse måste skapas av individens erfarenheter av ett fenomen för 

att uppfattningarna av fenomenet ska kunna tydliggöras (a.a).  

 

Utifrån materialet skapas beskrivningskategorier som är relevanta till de fenomen som 

diskuteras och kategorierna ska skilja sig ifrån varandra (Alexandersson 1994). 

Beskrivningskategorierna minskar materialet och gör det lättare att bearbeta och placera i en 

figur (Kvale & Brinkmann 2009). Det förekom enn diskussion om vilka 

beskrivningskategorier som kunde skapas utifrån respondenternas erfarenheter. Dessa 

beskrivningskategorier är de centrala uppfattningar vi identifierat utifrån respondenternas 

erfarenheter. Det som ansågs mest relevant för bearbetningen av data var att utse två 

beskrivningskategorier med varsin motsättande kategori, dessa placerades in i en figur, figur 

2. Detta gjorde det lättare för oss att identifiera respondenternas uppfattningar av hälsa och 

ohälsa. Beskrivningskategorierna som formades var gemenskap med motsättande kategori 
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utanförskap, frihet med motsättande kategori tvång. För att stärka uppfattningarna i materialet 

utsågs citat från det transkriberade materialet. 

 

5.5 Etiska förhållningssätt 

I forskning får det inte förekomma någon som helst kränkning eller förödmjukelse, varken 

fysiskt eller psykiskt (Vetenskapsrådet [VR] 2002), detta ingår i individskyddskravet och är 

självklara förhållningssätt inom forskning. Individskyddskravet innehåller fyra allmänna 

huvudkrav som var och ett innehåller regler om hur undersökningen bör ske och vad som är 

viktigt att förhålla sig till (a.a). I denna studie tas det hänsyn till de fyra etiska 

förhållningssätten som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. I forskning är de etiska 

förhållningssätten viktiga att ta hänsyn till då undersökningen innehåller information om 

enskilda individer och deras identitet (a.a). Det är svårt att få ut så mycket information som 

möjligt om respondenternas liv utan att inkräkta på deras integritet (Kvale & Brinkman 2009). 

Det är därför viktigt att respektera respondenterna och låta dem få tid att tänka vid svar under 

intervjutillfället, att låta det finnas tystnad är därför viktigt att ta hänsyn till. Under 

intervjuerna valdes det därför att tillåta en tystnad då respondenterna fick tid att tänka på hur 

de skulle svara.  

 

Genom att förhålla oss till informationskravet och samtyckeskravet har respondenterna 

informerats om studiens innehåll och etiska rättigheter genom ett missiv, bilaga 1. Missivet 

innehöll information om undersökningens syfte och hur den skulle genomföras, i missivet 

framkom det även att det var frivilligt att delta i undersökningen. Respondenterna hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst och materialet skulle då behandlas på det sätt som var 

överenskommet mellan intervjuaren och respondenten. Det var viktigt för oss att poängtera att 

det var respondenterna själva som beslutade om de ville delta i studien eller inte. Därför 

frågade vi innan varje intervju ägde rum om respondenten gav samtycke till att delta i studien.  

 

Samtyckeskravet måste inhämtas om undersökningen sker med en aktiv insats så som intervju 

(Vetenskapsrådet 2002). Om respondenten valde att avbryta sin medverkan eller valde att inte 

alls delta gjordes inga påtryckningar från intervjuaren. Respondenterna fick även veta att de 

uppgifter som framgick i deras svar inte skulle användas vid något annat tillfälle än till denna 

specifika studie. Uppgifterna som deltagarna delger sparas på Högskolan i 1 år och den 
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färdiga uppsatsen publiceras i DIVA. DIVA är en publikationsportal där vem som helst kan 

söka efter uppsatser och ta del av dem.  

 

Konfidentialitetskravet utgår ifrån att ta hänsyn till tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002). Vi 

har förhållit oss till detta genom att inte diskuterat deltagarna eller deras lämnade uppgifter 

med personer som inte har rätt till det. Respondenterna meddelades även att de inte skulle 

kunna identifieras i studien och heller inte kunna spåras utifrån studiens innehåll. Vi har valt 

att inte benämna vilket län denna studie genomfördes i, detta för att respondenterna inte ska 

kunna identifieras på något sätt. Referenser som kan spåra vilket län undersökningen 

genomfördes i har därför märkts med benämningen XX.  

 

Nyttjandekravet användes då respondenterna meddelades att de uppgifter de lämnar vid 

intervjutillfället endast kom att används i syftet för detta forskningsendamål och inget annat. 

  

5.6 Trovärdighet, noggrannhet och giltighet 

Inom den fenomenografiska forskningen används vanligen begreppen trovärdighet, 

noggrannhet och giltighet i förhållande till intervjufrågorna (Starrin & Svensson 1994). 

Genom intervjufrågorna ska forskaren göra en tolkning av de svar intervjupersonen 

förmedlade vid intervjutillfället, tolkningarna blir uppfattningar av ett fenomen. Därefter 

skapas det olika beskrivningskategorier och en diskussion påbörjas om trovärdigheten, 

noggrannheten och giltigheten. Detta sker utifrån vilken mån materialet kan placeras in i de 

angivna beskrivningskategorierna (Starrin & Svensson 1994). Vid val av metod ansågs 

intervjuguide vara det bästa alternativet för undersökningen då intervjuguiden innehöll frågor 

som gav ett mer berättande svar. Genom detta framkom respondenternas attityder, 

värderingar, känslor och erfarenheter. Det var vår uppgift som forskare att tolka och förstå 

respondenternas erfarenheter, på så sätt tydliggörs respondenternas uppfattningar av 

fenomenet hälsa och ohälsa. Efter att uppfattningarna har identifierats kan attityder och 

värderingar synliggöras. Uppfattningarna delades in i olika beskrivningskategorier för att lätt 

kunna redovisa resultatet. Vi valde att visa kategorierna utifrån figur 2, figuren förevisar vilka 

uppfattningar som framkom i resultatet och hur de förhåller sig till varandra. Utifrån detta 

redovisningssätt stärks undersökningens trovärdighet, noggrannhet och giltighet.  
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Starrin och Svensson (1994) frågar dock om kategorierna speglar intervjupersonernas 

uppfattningar eller om det endast är forskarens tolkningar av intervjupersonens svar. Men det 

finns olika tillvägagångssätt inom fenomenografin som kan stärka att det är 

intervjupersonernas uppfattningar som forskaren tolkat utifrån dess utsagor. Ett 

tillvägagångssätt kan exempelvis vara att använda sig av citat som stärker kategorierna och 

det är även lättare att följa forskarens upptäckter och ståndpunkter i datamaterialet (a.a). I 

resultatdelen av denna studie visar vi i följd med de givna kategorierna olika citat från 

respondenterna, detta för att styrka respondenternas svar.  

 

Övrigt som kan ha påverkat trovärdigheten, noggrannheten och giltigheten negativt var vissa 

störningsmoment. Störningsmoment kan vara exempelvis förbipasserade människor eller 

störande ljud (Trost 2010). Vid ett intervjutillfälle var en intervjuare och dess respondent 

tvungna att gå igenom ett rum där den andra intervjuaren hade en aktiv intervju. Ett annat 

störningsmoment var att vid vissa intervjuer på en fritidsgård spelades det musik i rummet 

bredvid.  

 

6. Resultatanalys 

Materialet som framkom genom intervjuerna delades in i fyra kategorier, gemenskap, 

utanförskap, tvång och frihet, genom respondenternas svar kunde dessa 

beskrivningskategorier skapas. Utifrån respondenternas utsagor formades figur 2, detta för att 

lätt kunna urskilja de identifierade uppfattningarna av hälsa och ohälsa. Respondenternas svar 

sorterades efter erfarenheter i tidsbandet barndom till nutid. Figuren är uppbyggd genom att 

placera motsättande kategorier vid motsvarande slut på linjen, gemenskap och utanförskap är 

de första motsättande kategorierna, tvång och frihet är de andra. När respondenternas utsagor 

var placerade i kategorierna sågs ett samband mellan dessa kategorier. Pilarna i figuren 

redogör på vilket sätt kategorierna hör samman. Sambandet mellan kategorierna kan ses i 

tidsbandet som startar mellan kategorierna utanförskap och tvång och fortsätter sedan 

medsols. Alla respondenter finns placerade i varje fält, genom detta ses ett samband mellan 

respondenternas upplevelser och erfarenheter i förhållande till fenomenet hälsa och ohälsa. 

Uppfattningarna kan ses som både hälsa och ohälsa utifrån respondenternas erfarenheter, 

fenomenet hälsa och ohälsa är det som är centralt i figuren och befinner sig i alla kategorier.  
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Figur 2, Systematisering av uppfattningar om hälsa och ohälsa.  

 

Resultatet presenteras inledningsvis utifrån kategorierna utanförskap och tvång, dessa 

kategorier representerar respondenternas barndom och känsla vid ankomst till Sverige. Sedan 

presenteras tvång och gemenskap, en känsla av tvång för att lära sig det svenska språket fanns 

bland respondenterna, samtidigt skapade språket en samhörighet med andra människor. Detta 

följs av kategorierna gemenskap och frihet, vänner och familj beskrivs som en viktig del i 

respondenternas liv. Slutligen redogörs kategorierna frihet och utanförskap. Här beskriver 

respondenterna att de vill kämpa för ett bättre samhälle och hjälpa personer i liknande 

situationer som de själva befunnit sig i. Det svenska språket nämner respondenterna som en 

viktig komponent att lära sig då språket medför tillhörighet och gemenskap i samhället. 

Respondenterna saknar personer som fortfarande befinner sig i hemlandet, men de anser att 

Sverige är möjligheternas land och känner en frihet till att nå sina drömmar. 

 

6.1 Utanförskap och tvång i relation till hälsa och ohälsa  

Respondenterna invandrade till Sverige då det var krig och oroligheter i respektive hemland, 

en otrygghet och rädsla präglade några av respondenternas uppväxt i hemlandet. En av 

respondenterna blev utvald till barnsoldat mot sin vilja vid 5 års ålder, respondenten blev 

hämtad av soldater och tvingades att utföra handlingar mot sin vilja. Personen upplever sig ha 

mist sin barndom och känner sig arg och ledsen över situationen, även lek med andra barn var 

förbjudet under denna period som barnsoldat. En annan respondent utsattes för dödshot av 

soldater och beskriver en situation då de hotade med att döda någon i personens närhet. 

Respondenterna flyttade till Sverige med sina familjer, ingen av dem ankom ensam, det var 
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däremot vanligt att släkt och vänner redan var bosatta i Sverige. En respondent förklarade att 

familjen var splittrad då pappan härstammade från ett annat land. Dessa länder hade tidigare 

varit i krig och detta medförde att de som inte tillhörde landet inte fick befinna sig där. 

Pappan var den som ankom först till Sverige och några år senare kom resterande av familjen. 

Många av respondenterna har inget minne utav sin barndom i hemlandet, men vissa kommer 

ihåg ett fåtal händelser.  

 

“Asså jag tycker bara... asså de som tog oss för att vi skulle vara barnsoldater, jag tycker att 

dem är så dumma, hur kunde de göra så? Jag blir arg av det, jag blir ledsen att jag förlorade 

min... asså jag kunde inte leka som andra barn och så”.  

 

 

“....där är en arabgrupp... om dom kom fram till mig o sa jag kommer döda han, det är fucked 

up grejer, jag vill inte att man dödar folk”. 

 

 

“..så här dom hade krig 1998, länge sen, så det, dom som Eritrea får inte komma in i Litopia. 

Så min pappa är i Eritrea, så vi får inte träffa varandra, så vi flyttade hit istället”. 

 

 

“Ja eller min pappa var här 2 år före oss men annars kom resten sen... men asså... jag tror eller 

jag vet att det var något positivt när mina föräldrar fick se varandra igen”.  

 

 

Respondenterna var allt mellan 3-14 år vid ankomsten till Sverige och många av dem ankom 

vintertid, att snö existerade var det inte alla som visste. En av respondenternas familj trodde 

att snö var farligt och stannade därför hemma från skolan. Läraren ringde hem till dem och 

frågade varför personen inte var i skolan och förklarade då att snö inte var farligt. Känslorna 

vid ankomsten beskrevs som kall, nytt och hoppfullt men även en känsla av otrygghet 

förekom. En av respondenterna ville inte befinna sig i Sverige, en stark hemlängtan förekom 

och respondenten vågade inte förklara detta för sin pappa då han såg Sverige som ett bättre 

land.  
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“Med skolan första dagen...det snöade du vet vi visste inte om det fanns snö, sen du vet..vi 

gick inte till skolan, dom baa, varför kom ni inte till skolan? Dom ringde “varför kom ni 

inte?” vi baa “nej de e farligt, snö är farligt vi får inte komma ut”. 

 

 

“Jag har alltid klagat pappa de, jag säger, jag vill säga till han jag vill tillbaka, eehh, jag kan 

inte bo här”. 

 

 

“Men i början var det lite svårt att lita på dem man ba, man känner bara... man vill bara 

tillbaka till sitt hemland som du alla känner till och sånt”.  

 

 

Språk och tillhörighet upplevdes som barriärer för respondenterna, detta medförde en känsla 

av ensamhet och utanförskap. Känslan av att vara den enda individen som härstammar från ett 

visst land förekom, vissa upplevde sig utpekade och en föreställning om att personer i 

omgivningen pratade bakom ryggen på dem förkom. Detta gjorde det svårt att känna 

tillhörighet i samhället och även känna tillit till andra människor. Det förekom även hoppfulla 

känslor vid ankomsten, det fanns en nyfikenhet för andra kulturer och den nya omgivningen. 

Språket benämns som ett av de största hinder för respondenterna vid ankomsten och den 

första tiden i Sverige. Detta försvårade både kommunikationen med andra människor och 

känslan av tillhörighet i samhället. Innan de lärt sig det svenska språket försökte de uttrycka 

sig på engelska eller via kroppsspråket. Respondenterna uttrycker att det var en fördel att 

komma till Sverige vid ung ålder, språket ansågs då vara lättare att lära in.  

 

“Att jag va såhär invandrare och att jag inte var som alla andra speciellt om man inte kan 

språket då var det svårt att komma in i samhället och så”. 

 

 

“...kännas så här jobbigt när alla pratade, man trodde att alla pratade om mig”. 

“...ni är kompisar och det var svårt att hitta människor som är snälla och sånt... och trevliga 

och sånt...”. 
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“När man är liten, då får man mer svar, asså när man är liten lär man sig mer, man snackar 

med folk, ehh andra folk och så”.  

 

Respondenterna nämner rökning som något hemskt. Deras mödrar är noggranna med att 

uppmana dem att inte umgås med personer som röker, då de framstår som omotiverade och 

stökiga. 

 

 

“...när folk röker runt om mig, de känns inte bra heller..” 

 

 

“...dom är här och röker oså de e därför. Man ska också sköta skolan .” 

 

 

6.2 Tvång och gemenskap i relation till hälsa och ohälsa 

Språket bidrog till svårigheter i uppbyggnaden av det sociala nätverket både i skolan och på 

fritiden. Respondenterna byggde upp sitt sociala nätverk genom att ta kontakt med personer 

som de fann en gemenskap med. Dessa personer befann sig oftast i samma kontext som 

respondenterna, något de kunde ha gemensamt var liknande bakgrund och språk. Dessa 

individer hjälpte respondenterna att påbörja inlärningen av det svenska språket vilket i sin tur 

bidrog till ett utökat socialt nätverk. Det sociala nätverket bestod till en början av personer 

med liknande etnisk bakgrund. För vissa av respondenterna var den första kontakten med 

personer svår, då blyghet och bristande språkkunskap fanns bland respondenterna. Men dessa 

personer valde senare att övervinna sin rädsla för att ta kontakt med nya människor, vilket 

medförde att det sociala nätverket utvidgades och bestod av fler etniciteter. Respondenterna 

som flyttade hit vid skolålder började i en klass för invandrare, detta för att lära sig det 

svenska språket och kulturen. Läxor och prov anser respondenterna vara en stressande faktor 

som kan påverka deras hälsa. En respondent anger sig ha ändrat sin dröm om att bli läkare då 

språket är ett hinder från att läsa på den nivå som utbildningen kräver. Respondenten menar 

att omvägar till drömmen måste göras för att nå det mål individen har. Genom att kämpa och 

aldrig ge upp ökar chansen till att nå det personliga målet.  
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“..ja va blyg först, men ja va tvungen att vara..våga snacka med dom. Men kunde inte..ja..bra 

svenska”.  

 

 

“Ja för jag trodde att dom... att dom flesta skulle kunna engelska och sånt men det var vad jag 

trodde, men man måste kunna svenska”.  

 

 

“...för jag började i förberedelseklassen och det var asså alla var typ från utomlands, och så 

var det många eritreaner och många araber osså man kan hitta lätt vänner”. 

 

 

“Jag vill jobba inom något med politik eller något inom samhället, typ jag vet inte, advokat 

eller jag vet inte. Kämpa för något jag gillar”.  

 

 

“Kämpa, att ta ut 100% man ska inte ge upp”.   

 

 

6.3 Gemenskap och frihet i relation till hälsa och ohälsa 

Glädjen till skolan var något alla respondenter hade gemensamt, en vilja till eftergymnasiala 

studier var stor. De såg möjligheten att sträva efter sitt drömyrke, vilket några respondenter 

inte hade gjort innan de ankom till Sverige. För några av respondenterna kostade det pengar 

att studera i hemlandet, vissa familjer hade inte råd med denna kostnad. Några gick i skolan 

någon dag i veckan och andra hade en mer regelbunden skolgång. En tid efter ankomsten till 

Sverige sågs skolan som en frihet, det var gratis att studera och det fanns en mängd 

möjligheter till en bättre framtid. En av respondenterna ville inte befinna sig i Sverige, men 

såg en bättre framtid här och skolan fick respondenten att ändra uppfattning. Det sågs en 

möjlighet till utbildning och på så vis lyckas få sitt drömyrke.  

 

“Jag har ju här frihet, jag kan göra vad jag vill. Allting!” 
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“...vi kan göra någonting här, vi har... vad heter det... bra framtid här”. 

 

 

Genom skolan breddade respondenterna sitt sociala nätverk. De ser vänner som en trygg 

punkt och de känner tillit till dem, de benämner även vänner som riktiga vänner. 

Respondenterna menar att alla kan ha många vänner men att det finns ett fåtal riktiga vänner 

som alltid finns där för att stötta och motivera. En vän benämns som en syster eller bror, en 

vän kan ses som en familjemedlem.  

 

Kärleken till familjen är stor bland alla respondenter, respekt och givmildhet är något som 

värderas högt i familjen. Hjälpsamhet prioriteras inom familjen exempelvis att hjälpa till med 

matlagning och andra hushållssysslor, de menar att detta oftast bidrar till en bättre vardag. 

Många anger att de kan berätta allt för varandra inom familjen, både bra och dåliga händelser 

diskuteras. Familjen är en motivationsfaktor för respondenterna, familjen bidrar till att vilja 

kämpa till sin egen fördel. De menar att det är upp till var individ att välja om eller hur 

mycket det är värt att kämpa för att nå sitt mål, det är endast individen som styr och avgör 

motivationsnivån. Respondenterna upplever att det är värt att kämpa för en bättre framtid då 

de anser sig ha fått den möjligheten i Sverige. De ser Sverige som ett tryggare land där de 

utvecklats som person och fått lära känna många nya människor. Gemenskap och frihet har 

skapat uppfattningen om att alla är lika värda. En respondent menar att det inte fanns något 

förutbestämt i livet, utan det är händelser som påverkar livets resa.  

 

“En vän är någonting som kan vara där för dig, en vän är någonting som är hälften av dig 

liksom, någonting som du har bra kontakt med, någonting som du kan kalla till och med en 

syster eller en bror”. 

 

 

“Vänner är bra för att dela problem med, dom kan, man kan hjälpa varandra. När jag inte är 

med vänner- tiden går inte!” 

 

 

“..det är nog mamma...hon är alltid den personen som motiverar mig, göra bättre ifrån mig. Så 

hon tror på mig”. 
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“Dom är dom absolut bästa, min idol kan man säga, de e lika dom har lärt mig att inte kunna 

ge upp asså att kunna kämpa, liksom, och att det aldrig är försent. Asså de gäller bara dig som 

människa, det är du som styr, om du vill att allt det här ska vara slutet, om du vill ge upp eller 

om de e de, är du som bestämmer om du vill fortsätta och kämpa vidare”. 

 

 

“Hmm, det är att alla som bryr sig, familjen, vi i familjen är väldigt nära vi kan prata om allt, 

de... ja men asså, de visar kärlek asså, det är svårt för mig att säga till dem att jag älskar dem, 

det känns pinsamt nu men de kan säga det till mig och det känns riktigt bra”.  

 

 

“Utan min familj skulle jag inte varit här, och ehh, min familj är dom absolut viktigaste som 

finns i mitt liv”.  

 

 

“Att det är just såhär och så, det är inte samma sak som i mitt land, här man får göra precis 

som man vill, och så man får bestämma vilken väg man ska gå”.  

 

 

“...jag tror inte det finns något bestämt om att jag har det så, då kanske jag mår bra utan livet 

är en resa och det är på vägen de som uppfyller den psykiska lyckan”.  

 

 

6.4 Frihet och utanförskap i relation till hälsa och ohälsa 

En respondent menar att språket aldrig tar slut, det är en oändlig process som pågår hela livet. 

Respondenterna förklarar att i framtiden vill de hjälpa andra invandrare att komma in i det 

svenska samhället då språket var en av de komponenter de själva ansåg som viktigast vid 

ankomsten. De upplevde ett utanförskap när de först kom till Sverige, därför vill de hjälpa 

andra invandrare i liknande situationer för att de lättare ska känna tillhörighet och gemenskap 

i samhället. Men det är inte endast språket som de vill hjälpa andra invandrare med, utan även  

att finna lycka i livet. Att ha en meningsfull vardag, tak över huvudet och mat på bordet är 

någonting alla förtjänar menar respondenterna.  
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“De finns många invandrare, ja många olika problem. Vi liksom hjälpa varann, kanske vi..det 

finns inte nån som kan hjälpa oss, aa, ja mena på samma sätt kan man hjälpa varandra”.  

 

 

“Hur Sverige är, hur går det med Sverige, hur kan man vara och att vara bättre person och så”. 

 

 

“Asså man känner bara så här jätteglad och att man har någonting eller någon här. Man kan 

hjälpa till eller kan få hjälp från”.  

 

 

“I framtiden så vill jag liksom kunna engagera mig och kunna få hjälpa människor som har 

svårt”. 

 

 

“...den psykiska lyckan, som för mig är att hjälpa andra och försöka göra andras vardag lika 

bra som min”. 

 

 

“Jag tänker bara nu liksom jag vet att språket tar aldrig slut asså, om man ska prata om 

språket, för i ett språk det spelar ingen roll om det är svenska, engelska, arabiska, vad som 

helst, det tar aldrig slut, det är liksom, ja det gäller bara att kämpa vidare, ja mena resan tar 

aldrig slut heller”. 

 

 

Vissa av respondenterna saknar släktingar och vänner som fortfarande bor kvar i hemlandet. 

Några har kontakt med vänner och släkt via telefon, däremot har de flesta ingen saknad till 

hemlandet då de ser en bättre framtid i Sverige. En respondent nämner att mamman kände en 

stark längtan till det som familjen byggt upp i hemlandet, men visste att familjen skulle få en 

tryggare framtid i Sverige. Att vara invandrare i Sverige har haft sina motgångar. Vissa 

känner ett utanförskap i samhället då de har en annan tro, kultur eller ett annat utseende. En 

respondent nämner att skillnader existerar om du som individ väljer att se dem. Samhället 

kommer inte vara jämnlikt fram tills skillnader inte existerar längre, man måste acceptera 

varandra för den man är.  
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“Främst den bilden man fick av exempelvis muslimer så det har varit det här med motgångar 

att man alltid måste deala med de här frågorna om hur ser människor på mig, hur reagerar 

människor när min mamma går ut och har slöja”. 

 

 

“Det är såhära tänker man på olikheter och skillnader då kommer de existera tänker man inte 

på det existerar det inte. Men ibland så kan man inte undvika det...bara för att jag ser ut som 

jag gör betyder det inte att jag inte är svensk medborgare”. 

 

 

“Det är bra här i alla fall, det är bättre än i mitt hemland men asså man känner att man saknar 

mina kusiner men ja samtidigt vill jag inte tillbaka till mitt hemland”. 

 

 

“Vi alla människor är lika så vi behöver bara acceptera varandra så att allt kommer bli enklare 

om man förstår någon”.  

 

 

6.5 Sammanfattande resultat 

I studiens resultat framkom det att alla respondenter invandrat till Sverige utav olika 

anledningar, vissa beskriver att de inte kommer ihåg varför flytten från hemlandet ägde rum. 

Respondenterna kom till Sverige i olika åldrar, de beskriver att i desto yngre ålder en person 

ankom, desto lättare var det att anpassa sig till det svenska samhället. Vissa hade svårt att lära 

sig det svenska språket, de sökte sig därför till personer med liknade etnisk bakgrund. En 

känsla av ensamhet och utanförskap förekom bland respondenterna, vissa upplevde att alla i 

omgivningen tittade och pratade om dem bakom deras ryggar. Respondenterna beskriver att 

via deras okunskap av språket var det svårt att finna vänner, det sociala nätverket bestod till 

en början av personer med likande etnisk bakgrund. Efter en tid i Sverige hade respondenterna 

lärt sig språket och då utvidgades deras sociala nätverk, vilket nu även bestod av svenska barn 

och ungdomar.  

 

Det framkom att skolan var betydelsefull för respondenterna, viljan att studera vidare och nå 

sina mål var stor. De upplevde sig ha en mängd olika möjligheter till en bättre framtid i 
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Sverige än vad de hade haft i sitt hemland. Familj och vänner upplever respondenterna som de 

viktigaste personerna i sina liv, då familj och vänner gör dem glad och motiverar till att 

kämpa för att nå sina mål. Respondenterna beskriver sig som väldigt hjälpsamma i hemmet, 

de hjälper till med bland annat hushållssysslor och andra arbetsuppgifter. Vänner fanns alltid 

där som stöd och det var viktigt att ställa upp för varandra.  

 

Många av respondenterna ville i framtiden hjälpa andra som befinner sig i en likande situation 

som dem själva befann sig i vid ankomsten till Sverige. Att kämpa för att uppnå sina mål, att 

komma in i samhället och känna tillhörighet var något respondenterna ville motivera andra 

till. En respondent förklarade att så länge folk tänker på olikheter och skillnader kommer det 

att existera, tänker inte folk på det existerar det inte.     

 

7. Diskussion 

Under metoddiskussionen tydliggörs olika faktorer som kan ha påverkat studiens resultat, val 

av metod, urvalsprocess och förslag på andra metoder beskrivs. En diskussion framförs kring 

den fenomenografiska ansatsens betydelse i förhållande till studiens syfte, fokus ligger på de 

unga invandrarnas erfarenheter utifrån fenomenet hälsa och ohälsa. Resultatdiskussionen 

kommer utgå från de fyra kategorierna gemenskap, utanförskap, tvång och frihet. Genom 

kategorierna fann vi vilka komponenter respondenterna uppfattar som viktiga för hälsan. Det 

vi tolkat utifrån resultatet är att familj, vänner, barndom, skola och det sociala nätverket är 

faktorer som påverkat hälsan och ohälsan. Sedan kommer även förslag på vidare forskning 

presenteras då vi ser ett intresse att göra en uppföljning av studien. Detta eftersom 

uppfattningar kan förändras i och med att människan ständigt skapar nya erfarenheter i livet. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att utgå ifrån en fenomenografisk ansats då det var unga invandrares uppfattningar 

av fenomenet som var av intresse att undersöka. I den fenomenografiska ansatsen undersöks 

uppfattningar av ett fenomen, uppfattningar synliggörs genom erfarenheter. Detta var av 

intresse då uppfattningar är något som inte kan reflekteras över men som ständigt finns i vår 

omgivning (Marton & Svensson 1978). Vi anser att den fenomenografiska ansatsen har hjälpt 

oss att förhålla oss till det studien avsett att undersöka. Den har bidragit till ramar som vi har 
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förhållit oss till för att kunna synliggöra respondenternas uppfattningar av hälsa och ohälsa. 

Detta sker genom hur respondenterna tolkar sin egen livsvärld, vilka erfarenheter, värderingar 

och attityder de besitter. 

 

Intervju var den metod som användes i studien eftersom det bidrar till ett djupare samtal 

mellan respondenten och intervjuaren (Kvale & Brinkmann 2009). Genom detta samtal 

synliggörs respondenternas erfarenheter och utifrån dessa identifieras uppfattningar av ett 

fenomen. Här synliggörs även attityder och värderingar vilket skapar individens uppfattning 

av världen (a.a). Detta speglar vårt syfte då vi ville undersöka unga invandrares uppfattningar 

av fenomenet hälsa och ohälsa. Ett annat val av metod skulle kunna vara observation under 

genomförandet av intervjun. Detta kan bidra till en tolkning av respondenternas kroppsspråk i 

förhållande till frågorna, vi skulle här kunna se exempelvis nervositet eller om de såg 

situationen som ombekväm. Enkät skulle inte vara ett alternativ då undersökningen syftar till 

att respondenterna ska kunna tala fritt i ett djupare samtal. Under intervjun gavs inga 

svarsalternativ eller ja- och nejfrågor utan de fick utgå från sina egna erfarenheter, 

erfarenheter skapar respondenternas lärande av fenomenet.   

 

Alla intervjuer bör ske på samma sätt, situationen ska vara lika, intervjuaren ska ha samma 

humör under alla intervjuer (Trost 2010). Men detta är enligt oss svårt att uppnå utifrån hur vi 

utförde intervjuerna. För det första var vi två personer som utförde intervjuerna, de ägde rum 

på två olika dagar och de genomfördes i olika rum med olika personer. För det andra kan 

respondenterna ha tolkat intervjufrågorna på olika sätt. Utifrån detta kan inte alla 

intervjutillfällen vara identiska med varandra.  

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuare och en respondent, detta valdes medvetet då en 

känsla av underlägsenhet lätt kan förekomma. Om det hade varit två intervjuare och endast en 

respondent kunde situationen lätt kännas som en maktutövning under intervjun. 

Underlägsenhet kan uppfattas vid denna typ av situation (Trost 2010). Att genomföra 

intervjuerna på fritidsgårdarna var även det ett taktiskt val, detta är en trygg plats och miljö 

för respondenterna.   

 

Urvalet genomfördes delvis av de ansvariga på fritidsgårdarna, de fick utgå från vissa kriterier 

så som ålder, variation av kön och första generationens invandrare. Denna process kan ha 

påverkat resultatet då de ansvariga vet vilka respondenterna är, vilken personlighet de har och 
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vad de varit med om i livet. De ansvariga på fritidsgårdarna hjälpte till att välja ut personer 

som ville delta i studien. Vi var noga med att inte inkräkta på respondenternas integritet, 

därför valde vi att personligen inte peka ut deltagare till studien.  

 

Något som kan ha påverkat resultatet är olika störningsmoment som ägde rum under 

intervjun. Under ett par intervjutillfällen var en intervjuare och en respondent tvungna att 

passera det rum där den andra intervjun genomfördes. Detta medförde att både respondenten 

och intervjuaren tappade fokus och var det befann sig i samtalet. Språket som användes under 

intervjun kan ha anpassats mer till respondenternas fördel. Tillexempel när ordet hälsa 

nämndes kopplade några av respondenterna detta direkt till fysisk aktivitet. Genom 

intervjuguiden kunde vi därför leda in dem på egna erfarenheter kring hälsa och ohälsa. 

Uppfattningar av fenomenet identifieras utifrån erfarenheter och sedan synliggörs värderingar 

och attityder kring fenomenet (Larsson 1986). Genom att använda öppen intervju får 

respondenten chans att tolka frågorna utifrån sin egen livsvärld och förståelse av fenomenet 

(Starrin & Svensson 1994). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar vi vilka uppfattningar som framkom utifrån de 11 intervjuerna som 

genomfördes. Detta med vårt syfte som utgångspunkt samt frågeställningar, diskussionen 

kommer även grundas på den teoretiska referensramen. Referensramen innehåller begreppet 

KASAM i relation till unga invandrares uppfattning av fenomenet hälsa och ohälsa. De tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kommer tydliggöras genom 

respondenternas värderingar, attityder och erfarenheter av fenomenet.  

 

7.2.1 Erfarenheter skapar lärande 

Respondenternas uppfattning av hälsa och ohälsa har genom resultatet påvisats bero på 

tidigare erfarenheter i livet. Respondenterna nämner endast enstaka händelser från uppväxten 

i hemlandet, de har svårt att minnas sin barndom och varför flytten till Sverige ägde rum. De 

minns situationer som skola, vänner, familj och lekar. De uppger sig ha tydligare minnen från 

och med ankomsten till Sverige. Trots att de har svårt att minnas tiden i hemlandet framkom 

det att respondenterna flydde då krig och oroligheter förekom, en otrygghet och rädsla 

uppfattades bland respondenterna. I och med att de tydligare minns tiden i Sverige kan detta 
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tyda på att deras välmående har ökat efter invandringen, de har funnit trygghet, tillit och 

socialt stöd i samhället. Detta kan stärkas då Hessle (2009) menar att invandrare löper en 

större risk att drabbas av ohälsa, det kan bero på tidigare erfarenheter så som trauman. Det är 

därför viktigt att redan vid ankomsten finna ett socialt stöd eftersom detta påverkar personens 

välmående (a.a).  

 

Trauman som våld, hot, ankomst till ett nytt land, ekonomi, utanförskap och diskriminering är 

faktorer som kan leda till mental ohälsa och stress bland nyanlända invandrare. Alla 

människor påverkas olika av stress, det är förmågan att hantera stress som avgör personens 

välmående (Lindencrona, Ekblad & Hauff 2007). Stress är en komponent som påverkar 

koncentrationen hos människor vilket i sin tur leder till inlärningssvårigheter (Eriksson-Sjöö, 

Ekblad & Kecklund 2010). De menar att stress påverkar människors inlärning och vidare 

faktorer som påverkar inlärningen kan vara ekonomi och status i samhället. Invandrare har en 

större risk att drabbas av dessa faktorer vid ankomsten (a.a). Till en början kände 

respondenterna en rädsla för det nya samhället. Utanförskap var något de upplevde till en 

början då de inte ansåg sig vara som ”alla andra”. I och med att respondenterna började skolan 

fann de på så vis ett socialt nätverk med vänner från olika kulturer och föreställningen av ett 

utanförskap försvann.    

 

Eftersom respondenterna var tvungna att fly sitt hemland då krig och oroligheter fanns hade 

de en svag känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De flyttade då till Sverige 

och skapade här en begriplighet eftersom de insåg att de inte kunde bo kvar i hemlandet och 

att värdlandet sågs som en bättre framtid. För att känna begriplighet ska situationer vara 

förnuftiga, för att ha en hög begriplighet ska människan kunna lösa och förklara situationen 

(Antonovsky 2005). Ensamkommande barn som befinner sig i en ny kontext, de känner en 

osäkerhet och upplevd stress vid ankomsten och behöver ett socialt stöd för att uppnå hälsa 

(Hessle 2009). De finner här begriplighet genom det sociala stödet.  

 

Människan ställs konstant inför nya erfarenheter och sinnesintryck, vilket påverkar hur de ser 

på deras livsvärld. Genom de nya erfarenheterna och sinnesintrycken påverkas människans 

kunskap av ett fenomen (Kroksmark 2007). Fenomenografins intresse är att studera 

uppfattningar av ett specifikt fenomen och att uppfattningarna synliggörs genom individens 

erfarenheter (Larsson 1986). Uppfattningar är inte något underförstått och det reflekteras inte 

kring dem (Marton & Svensson 1978). Men det är uppfattningarna som sätter grunden för hur 
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resonemanget yttrar sig av fenomenet (a.a). Respondenterna besitter erfarenheter och 

sinnesintryck från tiden i hemlandet, det har även skapats nya erfarenheter i och med flytten 

till Sverige. Det respondenterna erfarit påverkar uppfattningen av fenomenet hälsa och ohälsa, 

sedan synliggörs deras attityder och värderingar av fenomenet. De ser möjligheter till att 

utvecklas i Sverige och har positiva attityder gentemot ankomsten till värdlandet.   

 

Interaktion och kontinuitet med andra människor är ständigt närvarande i det vardagliga livet, 

genom dessa bildas erfarenheter och social kontroll (Dewey 2004). När respondenterna 

ankom till Sverige fanns det ingen tillit eller förtroende gentemot människorna i det nya 

samhället. För att känna gemenskap och tillit var de tvungna att utföra handlingar på eget 

initiativ, som exempelvis ta kontakt med människor från olika kulturer, finna en 

fritidsaktivitet och lära sig språket. Genom dessa initiativtaganden skapas erfarenheter och 

social kontroll. Via respondenternas nya erfarenheter så som språk, kultur och omgivning, 

skapades även ett lärande, detta medförde en känsla av tillit och gemenskap i samhället.  

 

Det var även svårt för dem att hantera situationen vid ankomsten då de befann sig i en ny 

miljö. De visste inte hur de skulle agera eller kommunicera med de nya människorna de 

mötte. Däremot tog de initiativ att ta kontakt med människor och lära sig språket vilket 

antyder till att de utvecklar en hanterbarhet över situationen. Precis som Hessle (2009) 

beskriver om de ensam kommande barnen behöver de ett socialt stöd vid ankomsten för att 

inte känna stress, genom det sociala stödet skapas en hanterbarhet över situationen (a.a). 

Genom att respondenterna tog egna initiativ skapades en egen hanterbarhet vid ankomsten 

och för att känna tillhörighet i samhället.  

 

7.2.2 Familj och fritid i relation till lärande 

Det finns sociala, psykologiska och biologiska faktorer som påverkar den mentala hälsan hos 

individen (WHO 2013). Vid ankomsten till Sverige kände respondenterna en ensamhet då det 

tidigare sociala nätverket inte längre var närvarande. De utsattes för en snabb social 

förändring och var tvungna att bilda ett nytt socialt nätverk för att känna en gemenskap. De 

biologiska faktorerna spelar stor roll då respondenterna ankom med sina familjer. Det 

framkom även att släkt och vänner redan befann sig i Sverige och detta medförde en känsla av 

trygghet. Familjen har visats sig vara en betydelsefull faktor för respondenternas välmående 
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då de ställer upp för varandra och kan prata om både bra och dåliga händelser. Familjen är en 

motivationsfaktor som bidrar till viljan att kämpa för sina mål.  

 

Utifrån hälsans bestämningsfaktorer är familj, vänner och det sociala nätverket de viktigaste 

komponenterna under barnets uppväxt (Pihlblad & Åberg 2011). Hur barnets hälsa är 

påverkar även de vuxna i familjen, har barnet en ohälsa kan det vara en stressfaktor för 

resterande familjemedlemmar (Garbarski & Witt 2012). Respondenterna nämner att 

föräldrarna och resterande familjemedlemmar har en bra relation och att de har en god hälsa. 

Men de framkommer även att vissa föräldrar saknar sitt sociala nätverk och hemlandet i sig, 

men inte oroligheterna och kriget. Själva invandringen bidrar kanske till en starkare 

familjerelation då alla i familjen genomgår en stor förändringsprocess. Detta kan vara en 

bidragande faktor som sammansvetsar familjen och bidrar till en närmare relation.  

 

När respondenterna uppnått en meningsfullhet i situationen och vistelsen i Sverige uppnår de 

ett starkt KASAM. Meningsfullhet är den komponent som tillkommer sist i denna process. 

Genom att skapa ett socialt nätverk, lära sig språket och ha vilja att kämpa känner de en 

meningsfullhet med situationen de befinner sig i. Detta kan stärkas med det Nilsson (2002) 

beskriver om KASAM och hälsa, det som studeras i relation till KASAM och hälsa kan vara 

hur olika delar av livet hör samman med det sociala nätverket och familjen. Respondenternas 

hälsa och ohälsa påverkas av bland annat den sociala kontext de lever i. De ser familj och 

vänner som en viktig del i livet och att de bidrar till hur framtiden yttrar sig, detta ger dem en 

stark meningsfullhet av den uppfattade tillvaron de lever i.   

Uppväxtvillkoren är viktiga då detta speglar deras levnadvillkor i vuxen ålder (FHI 2012). I 

resultatet kan vi se att trots ungdomarnas uppväxt i krigshärjade länder uppfattar de sina 

uppväxtvillkor som positiva, detta kan bero på att de inte längre lever i otrygghet. De 

uppfattar Sverige som ett tryggt land som är fritt från krig och oroligheter. Från hemlandet 

minns respondenterna antingen krig, oroligheter eller glädjen till skolan. De menar att skolan 

var deras fokus, det var något de såg framemot då de fick umgås med vänner och lära sig nya 

saker. Respondenterna ser skolan som en möjlighet till vidare studier och en värdefull framtid, 

de anser att det är Sverige som gett dem denna möjlighet. 

 

Däremot kan respondenterna känna att skolan även bidrar till stress, prov, läxor och en 

ständig press att alltid prestera kan påverka respondenternas hälsa negativt. Trots detta uppgav 

respondenterna att de alltid klarar av skolans press och genomför de uppgifter som de ska. 
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Wiklund et.al. (2012) menar att i tonåren är det normalt att ha hälsoproblem så som stress i 

skolan, sorg, ångest och sömnsvårigheter. Respondenteras stress kanske inte endast 

härstammar från skolan utan även de förträngda minnena från barndomen. En faktor till stress 

kan vara sorg och ångest över vad de lämnade kvar i hemlandet, exempelvis släkt, vänner och 

skola. Stress kanske även kan bero på en bearbetning av olika händelser som erfarits så som 

trauman och krig. Respondenterna nämner sig inte ha ohälsa, utan uppger att de mår bra av 

deras tillvaro i Sverige med familj, vänner och skola.  

 

Utifrån respondenternas erfarenheter och hur de värderar deras livsvärld formas deras nivå av 

KASAM (Antonovsky 2005). Även om de varit med om krig och oroligheter i hemlandet ser 

de sin tillvaro i Sverige som god och att de har hälsa. Detta visar att respondenterna har ett 

starkt KASAM då de väljer att kämpa för framtiden, även om de har en traumatisk bakgrund. 

De största faktorerna till denna vilja att kämpa är skolan, vänner och familj. Detta kan stärkas 

med studien som genomfördes i Israel (Antonovsky 2005). Personer med svagt KASAM var 

de som inte såg en framtid och hade ingen vilja att kämpa för något. De personer med starkt 

KASAM var de som kämpade och såg lösningar på problem. Det som avgjorde om de hade 

starkt eller svagt KASAM var hur de uppfattade sin egen tillvaro (a.a).  

 

7.2.3 Socialt nätverk och lärande 

Mobbning kan ske bland socialt utsatta grupper. Religion och etisk tillhörighet kan vara 

komponenter som bidrar till utsattheten (Johansson, Lindgren & Hellman 2013). 

Respondenterna beskriver att de känt ett utanförskap, det förekom en känsla av att personer 

pratade bakom ryggen på dem. Respondenterna anser att de har ett utseende som skiljer sig 

från de svenskfödda ungdomarnas. Men de poängterar även att tänker man på skillnader 

existerar dem, men tänker man inte på dem existerar de inte. Respondenterna beskriver att vid 

den första tiden i Sverige sökte dem sig till personer som var lika dem själva, personer med 

liknande etnisk bakgrund eller personer som pratade samma språk. Det skapades då en 

gemenskap och en trygg punkt för respondenterna.  

 

Barn som är blyga eller tystlåtna kan ha svårt att ingå i sociala relationer. Barnen söker sig då 

till någon person som de finner en gemensam nämnare med (Hellman 2010). Just detta 

beskriver respondenterna, några var blyga och tvingades ändra sin personlighet för att finna 

ett socialt nätverk, men andra beskriver att det hände automatiskt. Via de personer som de 
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funnit tillit till skapades nya erfarenheter vilket utvecklar värderingar och attityder då dessa 

redan hade tagit del av det svenska samhällets kontext. Genom det sociala nätverket skapades 

ett intresse för respondenterna att lära sig det svenska språket och en vilja att finna ett socialt 

nätverk. Zou och Parry (2012) menar att brister i språket kan vara ett stort hinder vid 

undervisning, att undervisa invandrare kan vara svårt då skillnader i kultur och kunskap om 

hälsa kan vara olika (a.a). I resultatet framkom att respondenterna tog hjälp av sina vänner för 

att förstå undervisningen innan de själva bemästrade språket.  

 

Respondenterna menar att deras mödrar är noga med att förmedla att rökning är någonting 

dåligt, de uppmuntrar dem till att undvika socialisering med personer som röker. Mödrarna 

anser att dessa personer är stökiga och omotiverade och vill därför inte att respondenterna ska 

umgås med dessa. Detta har påverkat respondenterna och de ser rökning som något negativt 

för människan. En studie visar att bruk av tobak, alkohol eller andra substanser kan vara 

faktorer som kopplas samman med övriga faktorer som familjestruktur och familjens ekonomi 

(Chau et.al. 2012). Beroende på hur dessa faktorer yttrar sig påverkas individens inlärning och 

skolprestation. De menar även att icke-Europeiska invandrare har en större risk att drabbas av 

detta då familjestrukturen var en bidragande faktor, även bruk av tobak visade sig vara 

vanligare bland dessa ungdomar (a.a). Som resultatet visar tar de unga invandrarna avstånd 

från rökning, de menar även att de har en mycket god relation till familjen. Vi kan 

understryka detta med att uppväxtvillkor, familjestruktur och bruk av olika substanser 

påverkar ungdomars skolprestation och inlärning (Chau et.al. 2012). Vår studie visar även att 

avståndstagandet från tobak har bland annat att göra med mödrarnas mening om rökning och 

att det är andra barriärer som kan påverka skolprestation och inlärning. För att stärka dessa 

faktorer kopplas dem samman med figur 1, hälsans bestämningsfaktorer (Pihlblad & Åberg 

2011). Det som avgör barnets hälsa i första ledet är det sociala nätverket och familj, i andra 

ledet finns faktorer som tobak, alkohol och narkotika. Beroende på hur dessa faktorer yttrar 

sig har barnet hälsa eller ohälsa.  

 

Språket benämns som den svåraste barriären bland respondenterna. De som ankom till 

Sverige vid ung ålder anser att det har gynnat dem då språk och det sociala nätverket aldrig 

har varit ett problem. De har utvecklats automatiskt via lek och socialisering med andra 

människor. Detta kan jämföras med Saraiva Leão et.al (2009) som anser att desto längre 

första generationens invandrare bott i Sverige desto bättre självuppskattad hälsa har personen. 

I resultatet framkom det att respondenterna var allt mellan 3-14 år då de flyttade till Sverige. 
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Alla respondenterna uppfattade sig må bra, men det är svårt för oss att tolka detta då några 

inte varit bosatta i Sverige mer än 2 år. Däremot nämner inte de som flyttade hit i ung ålder att 

de känt sig uttittade eller haft svårigheter att finna ett socialt nätverk. Därför kan det vara 

gynnsamt att invandra till ett nytt land vid ung ålder då inlärningen och socialiseringen sker 

mer omedvetet. 

 

Respondenternas socialisering har delvis skapats omedvetet, till en början sökte några av 

respondenterna vänner medan några fick vänner automatiskt. Detta kan bero på att vissa 

anpassar sig till den sociala kontext de befinner sig i, människan har en tendens att anpassa 

sitt beteende och sin personlighet utifrån detta (Vyotskij 2001). Men vissa anser sig inte ha 

kämpat för att finna vänner utan det har kommit automatiskt, detta kan liknas vid immanent 

pedagogik (Ödman 2006). Immanent pedagogik är något som är konstant i våra liv, den 

smygande inlärningsprocessen grundas på att ta del av andras ord, beteenden och agerande. 

Via detta skapas en identitet hos individen (a.a). Respondenterna kan via den immanenta 

pedagogiken skapa en gemenskap och likhet med personer i dess omgivning. Då de 

omedvetet tar efter språk, attityder och värderingar skapas en känsla av tillhörighet med sin 

omgivning, en vänskap bildas och en ökad socialisering sker.  

 

I figur 1 benämns vilka faktorer som bör vara tillfredsställda för att uppnå en god hälsa, 

socialt stöd och nätverk är några av de (Pihlblad & Åberg 2011). I resultatet redogörs det att 

ett socialt stöd och nätverk är väldigt viktiga för respondenterna. Utan familj och vänner hade 

de inte haft en vilja att kämpa, inte heller den starka motivation som beskrivs hade funnits. 

Respondenterna uppger att hälsa är att ha vänner, de upplever vänner endast som positivt.  En 

vän är någon som kan liknas vid en syster eller bror, de finns alltid där och en vän kan man 

dela både bra och dåliga händelser med. De anger även att många vänner är bra att ha men det 

behövs endast ett fåtal bästa vänner som man kan berätta allt för. 

 

7.2.4 Livslångt lärande och erfarenheter 

WHO beskriver hälsa som “Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity”(WHO 2013). Hälsa är ett tillstånd 

av fullständigt mental, fysikskt och social välmående och inte endast frånvaro av 

funktionshinder eller sjukdom (NE 2013). Respondenterna uppfattar hälsa som att må bra och 

ha ett socialt stöd, att bo i ett land där krig och oroligheter härjar är inte hälsa utan snarare 
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ohälsa. Att ha en bra relation och visa respekt för sina föräldrar är något som beskrivs som 

viktigt. Föräldrarna är en motivationskraft och hjälper respondenterna till att uppnå hälsa. I 

hemlandet hade några av respondenterna mål som de ville uppnå, exempelvis att studera efter 

gymnasiet och att få arbeta med sitt drömjobb. Medin och Alexandersson (2000) anser att 

välmående och en mentalhälsa krävs för att ha en förmåga att uppnå sina mål i livet. Efter en 

tid i Sverige ändrades eller försvann många av respondenternas mål. Vissa uppfattade sig inte 

klara av den nivå av studier som skulle krävas för respektive utbildning. Några ändrade sitt 

drömyrke men hade fortfarande en förhoppning om att på något vis nå de mål som 

förväntades. Trotts denna förändring av de mål respondenterna hade sågs Sverige som 

möjligheternas land, de hade alla möjligheter i världen till en bättre framtid här.  

 

Respondenterna väljer att kämpa för sina mål och sin framtid, de ser livet som en ständig 

process för utveckling. Detta kan stärkas med beskrivningen av det livslånga lärandet, 

människan lär sig i olika åldrar och består av resurser, detta kan senare förenas som en helhet 

(Gustavsson, Larsson och Ellströms 1996). Människor får ständigt nya intryck som skapar 

minnen, dessa tolkas omedvetet och erfarenheter och lärande skapas. Detta är ett livslångt 

lärande vilket pågår under hela livet (a.a). Samtidigt menar Cornford (2002) att det krävs 

färdigheter för att kunna erhålla ett effektivt livslångt lärande, ungdomar har inte denna 

färdighet utvecklad till fullo men att god kompetens behövs för ett effektivt lärande. 

Respondenterna strävar efter att utvecklas, vara välutbildad och ha god kompetens. De ser 

skolan som en möjlighet till att nå eftersträvade mål, utifrån denna strävan skapas nya intryck 

vilket utvecklar färdigheter och det livslånga lärandet.  

Det är återkommandet av livserfarenheter som bygger upp personens KASAM, det är även 

återkommandet av livserfarenheter som påverkar KASAMs nivå. Beroende på individens sätt 

att se på livet, vilka erfarenheter och vilken bakgrund personen har påverkar den uppnådda 

nivån av KASAM (Antonovsky 2005). De faktorer som avgör respondenternas KASAM är 

graden av det sociala stödet och hur de ser på livet. Utifrån att respondenterna ser lösningar på 

problem, de kämpar för att nå mål och de ser en framtid visar detta på att de har ett starkt 

KASAM. Deras starka KASAM ökar deras välmående och hälsa. Nilsson (2002) beskriver att 

ju längre tid en människa går med ohälsa desto svagare KASAM får personen. Men det var 

endast personer med starkt KASAM innan ohälsan förekom som kunde behålla en stabil nivå 

av KASAM (a.a). I och med att respondenterna har byggt upp sitt KASAM under deras tid i 

Sverige får de ett starkare KASAM. Genom detta kommer de sen lättare kunna behålla denna 

nivå av KASAM och detta bidrar till att de kan behålla sin uppfattade hälsa.  
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För att uppnå hälsa krävs även de bestämningsfaktorer Pihlblad och Åberg (2011) nämner, 

även dessa avgör graden av KASAM då varje individ måste uppnå delarna i figur 1, hälsans 

bestämningsfaktorer. Precis som redogjorts i resultatdiskussionen förklaras respondenternas 

uppfattningar av deras tillvaro, deras familj, vänner, skola, språk och hur de ser på framtidens 

möjligheter. Dessa ingår på ett eller annat sätt i figur 1 och påverkar dem i någon riktning mot 

hälsa eller ohälsa. Hur de känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron 

avgör graden av deras KASAM.  

 

Trots tidigare erfarenheter uppfattar respondenterna att de har hälsa och ett välmående. Även 

om språket till en början var en av de största barriärerna vid ankomsten valde de att fortsätta 

kämpa. Genom det sociala nätverket fick de stöd och motivation till att se möjligheterna som 

fanns i Sverige. Som nämns ovan hör KASAM och figur 1 samman, utifrån respondenternas 

erfarenheter av hälsans bestämningsfaktorer skapas ett lärande om fenomenet hälsa och 

ohälsa. Genom det sociala stödet, familj, vänner, levnadsvillkor, fritidsaktiviteter, kultur och 

utbildning har deras uppfattningar av fenomenet identifierats. Tidigare forskning visar att 

invandrare har lättare att drabbas av ohälsa vid ankomst till ett nytt land. Däremot påvisar vår 

studie att ingen av respondenterna nämner att de har ohälsa, det som nämns är stress i skolan, 

saknad av släkt och vänner från hemlandet. De uppger att viljan att kämpa för att nå sina mål 

har funnits eller skapats då Sverige kunnat bidra med mer möjligheter. 

 

8. Slutsats 

Sammanfattningsvis kan kategorierna gemenskap, utanförskap, tvång och frihet identifieras 

som de unga invandrares centrala uppfattning av hälsa och ohälsa. Det sociala nätverket, 

vänner, familj, skola, fritid, saknad av hemlandet, barndom och möjligheter är centrala 

bestämningsfaktorer för de unga invandrarnas hälsa. Men det är inte endast dessa 

bestämningsfaktorer som avgör deras uppfattning av hälsa. Det är erfarenheterna av dem och 

på vilket sätt de väljer att tolka sina erfarenheter som avgör deras uppfattning av hälsa och 

ohälsa. Genom bakgrunden och resultatet har vi kommit fram till att även KASAM bestäms 

utifrån erfarenheter och hur individen väljer att tolka sina erfarenheter. Väljer individen att se 

positivt på erfarenheterna har personen ett starkt KASAM, ser individen inget hopp för 

exempelvis framtiden har personen ett svagt KASAM. 
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De erfarenheter som respondenterna beskriver från hemlandet är krig och oroligheter, vilket 

har skapat en känsla av otrygghet vid uppväxten. De var tvungna att flytta från landet för att 

söka sig till en tryggare miljö och finna en bättre framtid. Krig och oroligheter är trauman 

vilket har påverkat respondenternas uppfattning av hälsa och ohälsa. Eftersom erfarenheter 

innebär ett livslångt lärande har respondenterna genom sina erfarenheter skapat ett lärande. 

Vilka händelser respondenterna erfarit i livet påverkar deras attityder och värderingar av 

fenomenet hälsa och ohälsa. De beskriver Sverige som ett fritt land där de har många 

möjligheter till en bättre framtid. Skolan och vidare studier är en central del för dessa 

möjligheter, de menar även att det är familjen och vänner som finns där och motiverar dem till 

att kämpa vidare.  

 

Utifrån resultatdiskussionen kan vi finna ett intresse för vidare forskning. För att utveckla 

denna studie kan en uppföljning genomföras, denna uppföljning skulle kunna ske inom 5 till 7 

år. De unga invandrarna befinner sig i den ålder då det händer mycket i livet, så som skola, 

fritid, familj och vänner. Vid uppföljningen skulle respondenterna få delta och samma 

intervjuguide skulle användas, här skulle det framkomma om uppfattningarna av hälsa och 

ohälsa har förändrats. Den fenomenografiska ansatsen skulle fortfarande vara grunden för 

studien, eftersom nya erfarenheter ständigt tillkommer i livet och detta i sin tur påverkar 

uppfattningar av ett fenomen.  

 

I resultatet framkom det att många av respondenterna har svårt att minnas sin tid i hemlandet, 

detta var något vi reflekterade över. Att undersöka varför de har svårt att minnas ansågs 

intressant, glömda minnen kan senare i livet framkomma och påverka hälsan. Därför skulle 

det vara intressant att se om de unga invandrarna skulle minnas sin tid i hemlandet om de i 

tidigt skede vid ankomsten fick professionell samtalshjälp. En psykolog speciellt inriktad på 

trauman skulle kanske kunna påverka minnet hos individerna. En jämförelse mellan 

invandrare som får tidig samtalshjälp (grupp ett) och de som inte får den möjligheten (grupp 

två) skulle kunna urskilja hur gruppernas uppfattningar av hälsa och ohälsa skulle tolkas.   
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Bilaga 1 

Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle och påbörjar nu 

vår C- uppsats i pedagogik. 

Uppsatsens syfte är att identifiera unga invandrares uppfattning av fenomenet hälsa och 

ohälsa, detta för att få en förståelse om hur invandrarungdomar tänker kring hälsa och ohälsa. 

Vi vänder oss till dig då målgruppen är unga utlandfödda i Sverige mellan 15-17 år. Vi 

kommer att använda oss av intervjuer. Materialet som framkommer under intervjuerna 

kommer bevaras på Högskolan i 1 år. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i DIVA 

som är en portal där uppsatser kan sökas och läsas.   

I uppsatsen kommer det inte vara möjligt att identifiera personerna som medverkat i studien 

och heller inte vem som sagt vad i intervjun. 

Att delta i studien är frivilligt, deltagandet kan avslutas när helst personen vill. Om du väljer 

att avbryta din medverkan kommer inte materialet att användas i studien. 

Den information som framkommer under intervjun kommer endast att användas i detta arbete. 

 

Med vänliga hälsningar: Norea och Helen 

Vid övriga frågor, kontakta oss vänligen via nedanstående adresser: 

 

Norea Jalkler                                         Helen Eklid 

hhp10njr@student.hig.se                      hhp10hed@student.hig.se 

 

Högskolan i Gävles Växel                    Handledare: Maud Söderlund 

026- 64 85 00                                        msd@hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Berätta, vem är du? 

 

Hur skulle du beskriva din hälsa i dagsläget? 

-        Vad får dig att mår bra respektive dåligt? 

 

Hur var din hälsa när du kom till Sverige? 

-        Intryck, hur mådde du, hur uppfattade du dig själv? 

 

Hur har din hälsa påverkats/ förändrats från när du anlände till Sverige tills nu? 

-        Händelser med/motgångar 

-        Familjen, hur mår de i relation till ankomsten? 

 

Hur har du lärt dig hälsa, ditt sätt att tänka och agera? 

-        Vem tror du har lärt dig detta? 

 

Hur skulle du vilja att din framtida hälsa såg ut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


