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Sammanfattning 
Syftet bakom föreliggande studie var att undersöka och analysera vilka förkunskaper som fanns 

hos kvotflyktingar innan de kom till Sverige. Därefter belysa deras upplevelser av det 

professionella mottagandet och sin första tid i Sverige, utifrån förkunskaperna de hade. Med den 

kvalitativa forskningsintervjun som utgångspunkt intervjuades sju individer i Örnsköldsviks 

kommun. Resultaten har sedan förklarats och förankrats med hjälp av etablerade teorier som 

människans behovshierarki och en känsla av sammanhang. Studiens huvudsakliga resultat är att 

intervjupersonerna hade väldigt begränsade förkunskaper om Sverige innan ankomst. Bland 

förkunskaperna återfanns viss kunskap om Sveriges demokrati, geografi, samt lagar och regler. 

Den begränsade förkunskapen hade enligt dem ingen negativ inverkan på deras upplevelse av 

det professionella mottagandet eller deras första tid i landet. Av störst betydelse för en positiv 

upplevelse av första tiden var istället, hur väl man kan ta till sig information om Sverige efter 

ankomst. Samt att få ett välutformat stöd för att utveckla de verktyg som behövs för att känna sig 

tillfreds i det nya landet. 
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Bakgrund  
 

Everything will be okay I think, if we find a way for people to feel at home. (Josef) 

 

Varje år anländer flyktingar från olika delar av världen till Sverige som är i behov av skydd undan de 

förhållanden de levde under i hemlandet. Flyktingar som väljs ut av FNs flyktingkommissariat 

(UNHCR) benämns som kvotflyktingar. Dessa individer beviljas permanent uppehållstillstånd på 

plats och får komma direkt till Sverige. Det totala antalet kvotflyktingar som kommer till Sverige är 

årligen ca 1700 individer. Individerna sprids ut i landets kommuner och Örnsköldsviks kommun, där 

vår studie har ägt rum, tog år 2013 emot 124 personer (Migrationsverket, 2014).  

 

Vi intresserade oss för målgruppen med anledning av att omständigheterna under vilka de kommer 

till Sverige ofta är svåra och påfrestande. De genomgår även stora livsförändringar genom flytten till 

ett nytt land som i många avseenden är viktiga att studera. Samhällsgruppens utsatta situation är av 

stor relevans inom socialt arbete då behovet av stöd i början är stort. I syfte att skaffa en uppfattning 

kring vad som kan vara av nytta att undersöka närmare, så kontaktades integrationsenheten i 

Örnsköldsvik. Detta för att relatera studiens frågeställningar till forskningsbehovet som finns på 

fältet. Från personal fick vi intrycket att det finns anledning att studera vilka förkunskaper individer 

har som kommit till kommunen som kvotflyktingar. Förslaget var sprunget ur en uppfattning om att 

en del människor som de möter i arbetet, har skeva förkunskaper och förväntningar på det liv de 

kommer att få i Sverige. Dessa förväntningar är ofta orealistiska vilket också resulterar i att individen 

tvingas omvärdera sina föreställningar efter ankomst. Av intresse att nämna är att socialarbetare i 

Nya Zeeland uttrycker en liknande uppfattning vilket enligt vår mening understryker nyttan av att 

studera detta närmare.    

 

Expectations about life in New Zealand can impact on resettlement experiences,  

especially if those expectations are not met. Some refugee service providers who  

took part in focus groups felt that refugees often came to New Zealand with high  

or unrealistic expectations, such as, that they will have a house on arrival or have 

minimal difficulty finding a job.  

    (New Zealand Immigartion Service, 2004 s. 98)  

 

Vår ambition är att lyfta upp frågor i anknytning till ovanstående, för att på så sätt få en fördjupad 

förståelse samt förhoppningsvis ge grund till optimering av integrationsprocessen för de människor 

som kommer till Sverige som kvotflyktingar.  

 

Information om Sverige innan flytt  

I arbetet med att överföra flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) till Sverige kan ett 

så kallat Sverigeprogram genomföras i syfte att informera och förbereda flyktingar om svenska 

förhållanden. Detta program genomförs om möjlighet finns till att, personal från Migrationsverket, 

Arbetsförmedlingen och kommunen är på plats på flyktingförläggningen för informationsmötet 

(Migrationsverket, 2014). Detta innebär alltså att en del kvotflyktingar kan ha tagit del av 

information innan flytt och andra inte.    
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Etableringsreformens uppkomst och syfte 

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) trädde i kraft 1 

december 2010. Det innebar en förflyttning av samordningsansvaret från kommun till 

arbetsförmedling. Syftet bakom lagändringen var att påskynda nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. I målet för det nya upplägget ingår att professionellt stöd, tillgång till utbildning i 

svenska samt att få kännedom om de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige 

(Samhällsorientering), skall erbjudas den nyanlände så snart som möjligt utifrån dennes individuella 

förutsättningar. En så kallad etableringsplan upprättas i ett tidigt skede för att strukturera och 

planlägga de målsättningar som individen arbetar fram tillsammans med Arbetsförmedlingen, i 

denna plan är SFI (Svenska För Invandrare) och Samhällsorientering obligatoriska inslag (om inte 

särskilda skäl föreligger). Som komplement till insatserna i etableringsplanen så har en ny aktör 

införts, etableringslotsen. Lotsarnas uppgift är att stödja de nyanlända i etableringsprocessen och 

verka som arbetsförmedlingens förlängda arm ut på arbetsmarknaden. På det ekonomiska planet så 

har reformen medfört en ny form av ersättning till nyanlända. Den så kallade etableringsersättningen 

är den samma i samtliga av landets kommuner. Trots att det övergripliga ansvaret för nyanlända 

vuxna förflyttats till Arbetsförmedlingen, så ansvarar kommunerna fortfarande för några stora 

områden. På kommunens ansvar ligger bostadsförsörjning, samhällsorientering, SFI, samt insatser 

för minderåriga som bland annat skola och förskola (Helling & Wahlgren, 2013) 

 

Mottagandet och hjälpen första tiden i Örnsköldsvik  

Migrationsverket bär det övergripande ansvaret att fördela kvotflyktingar i landets kommuner. De 

skickar profiler på familjer/individer som behöver boende, och har kommunen kapacitet så skickar 

de ett jakande svar och individerna kan flytta till kommunen. Personal på integrationsenheten åker ut 

och möter upp på flygplatsen. Därefter förser de familjen med det allra nödvändigaste och hjälper till 

med att söka ekonomiskt stöd för att kunna köpa mat och utrusta lägenheten. Under de första 

veckorna sker även kontakt med myndigheter, folkbokföring samt hälsosamtal på vårdcentral. Om 

det finns barn i familjen så hjälper kommunen till med att skriva in dem i skola/förskola. På 

kommunen finns även så kallade Brobyggare vilka finns som stöd på modersmål under barnens 

första tid i skolan. Så snart som möjligt efter ankomst träffar individen arbetsförmedlingen för 

utformande av den etableringsplan, som innefattar två år stödinsatser för påskyndande av etablering 

på arbetsmarknaden och samhällslivet i Sverige. Efter två år upphör stödet och enligt obekräftade 

uppgifter kan detta, i kombination med olika förkunskaper, medföra betydande problem för en del av 

dem som kommer till Sverige (Å. Nargell, integrationshandläggare, personlig kommunikation 11 

mars 2014). 
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Syfte och frågeställningar 
 

Internationell forskning gällande kvotflyktingar visar att sneda förkunskaper om det nya landet kan 

ha en negativ inverkan på integrationsprocessen. Problem uppstår när sneda förkunskaper genererar 

orimliga förväntningar som inte kan tillmötesgås efter ankomst till det nya landet (New Zealand 

Immigration, 2004). Forskning kring detta är bristande på nationell nivå, vilket har föranlett 

genomförandet av föreliggande studie.  

 

Syftet var att undersöka och analysera vilka förkunskaper som fanns hos kvotflyktingarna före 

ankomsten till Sverige. Därefter belysa upplevelsen av det professionella mottagandet, samt sin 

första tid i Sverige utifrån förkunskaperna de hade. Studien var av explorativ art och 

frågeställningarna var följande:  
 

 Vilka förkunskaper hade intervjupersonerna om Sverige innan ankomst?  

 Hur förvärvade intervjupersonerna sina eventuella förkunskaper? 

 Upplevde intervjupersonerna en avsaknad av förkunskaper om Sverige efter ankomst? 

 Hur upplevde intervjupersonerna det professionella mottagandet de fick när de kom till 

Sverige? 

 Hur upplevde intervjupersonerna sin första tid i Sverige utifrån de förkunskaper de hade 

innan ankomst? 

 

Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts kring studiens deltagare grundar sig i en önskan att hitta individer över 

18 år, som har kommit till kommunen på liknande premisser. Detta på grund av de då har blivit 

erbjudna samma typ av hjälp den första tiden. Tydliga avgränsningar har därför gjorts i urvalet av 

intervjupersoner. Valet föll på individer som kommit till Örnsköldsvik som kvotflyktingar från 

årsskiftet 2010/2011 och framåt. Anledningen till det är, etableringsreformen som trädde i kraft i 

december 2010, vilket har medfört betydande förändringar i hur mottagandet av nyanlända 

struktureras. Vi anser därför att det är av intresse att undersöka upplevelser hos individer, som 

kommit till Örnsköldsvik inom ramarna för det nya systemet.  

 

Begreppsförklaringar 

Flyktingkvot ett system där FN:s flyktingkommissariat UNHCR väljer ut ett specifikt antal 

flyktingar som blir erbjudna skydd genom en förflyttning till andra länder. Den svenska 

flyktingkvoten fastställs av regeringen och varierar från år till år. 2014 års kvot har fastställts till 

1750 individer från olika håll i världen. Dessa flyktingar befinner sig till stor del i flyktingläger men 

platserna finns även till för personer i påtaglig fara för livet, politiska fångar, tortyroffer, 

handikappade och krigsskadade (NE, 2014). 

Kvotflykting en person som fått rätt att bosätta sig permanent i ett land inom ramen för landets 

flyktingkvot. Personen i fråga genomgår ingen asylprocess utan får sitt permanenta uppehållstillstånd 

omgående (NE, 2014). 
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Permanent uppehållstillstånd innebär att individens rätt att leva bo och arbeta i Sverige permanent, 

fastställs. Resor in och ut ur landet kan även ske obehindrat vid uppvisande av svenskt pass. 

Individen erhåller ett uppehållstillståndskort som bevis för sina rättigheter (NE, 2014). 

Första tiden i Sverige definieras i vår bemärkelse av den totala tiden som studiens deltagare vistats i 

Sverige. Detta på grund av att deltagarna inte bott i Sverige mer än tre år som längst. Detta innebär 

det en variation mellan ett och tre år. 

Asylsökande är en person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av skydd 

(asyl), men som ännu inte fått sin ansökan avgjord. I de flesta europeiska länder har asylsökande rätt 

att stanna i avvaktan på att skyddsbehovet prövas (NE, 2014). 

 

Litteratursökning  
Databasen SocINDEX samt googlescholar.se har varit de huvudsakliga sökmotorerna i arbetet med 

att samla in närliggande forskning av betydelse för studien. Sökord som använts är: quota refugee, 

integration program, resettlement, establishment, previous knowledge, kvotflyktingar, mottagande, 

etableringsreformen, integration och flyktingars förkunskaper om Sverige. När det gäller litteratur 

sökning på området så har Umeå universitets arkiv använts.  

 

Utöver detta så har Migrationsverkets, Länsstyrelsens, Ministry of Business Innovation and 

Employment’s (Nya Zeeland) och stadskontorets webbplatser varit till stor hjälp.  
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Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras internationell och nationell forskning som relaterar till föreliggande 

studie. Efter en omfattande litteratursökning så upptäcktes att förekomsten av tidigare forskning på 

området var näst intill obefintlig på nationell nivå. Framförallt i avseende på kvotflyktingars 

förkunskap om det nya landet och dess inverkan på hur de upplever den första tiden efter ankomst. 

Detta kan enligt oss, bero på att området inte har studerats i så stor omfattning tidigare och att 

uppfattningen att förkunskaper om det nya landet har en inverkan på upplevelsen av den första tiden i 

Sverige är relativt ny. Den enda tidigare forskning som funnits gällande detta har erhållits från Nya 

Zeeland som presenteras i inledningen av detta avsnitt. Vidare introduceras en kort sammanfattning 

av en engelsk modell, innehållande faktorer som krävs för en lyckad integration. Därefter presenteras 

nationella studier vad gäller både utomnordiska invandrares erfarenheter av introduktion och 

integration i Norrland. Samt en uppföljning av etableringsreformen, sedan verkställandet av denna.  

 

Den forskning som valts ut syftar till att understryka vikten av att belysa kvotflyktingars åsikter och 

erfarenheter av flyktingmottagandet. Samt vad förkunskaperna individerna hade om det nya landet 

hade för inverkan på den första tiden och integrationsprocessen. Att en uppföljning av 

etableringsreformen är av relevans för föreliggande uppsats är på grund av att vi inledningsvis gav en 

beskrivning om etableringsreformens syfte och uppkomst, även vill ge en aktuell bild över hur väl 

stödet fungerar utifrån regeringens förväntade effekt av införandet.    

 

Då tidigare forskning på området är sparsam, så har fokus lagts på att beskriva det funna materialet 

mer ingående, i syfte att styrka dess trovärdighet.  

 

A journey towards resettlement  
Nya Zeeland har likt Sverige, ett omfattande kvotflyktingprogram där de varje år tar emot ca 750 

kvotflyktingar i samarbete med UNHCR (New Zealand Immigration Service, 2004). År 2004 

färdigställdes en omfattande studie som ingick i ett forskningsprojekt som det Nya zeeländska 

arbetsdepartementet (Department of Labour) genomförde. Syftet med studien var att beskriva 

flyktingars upplevelser av att bosätta och etablera sig i Nya Zeeland. Det empiriska materialet bestod 

av intervjuer med 398 individer samt kompletterande fokusgrupper där även socialarbetare som 

arbetar inom fältet deltog. Studien inkluderade en stor mängd områden bland annat flyktingarnas 

Bakgrund, Förkunskap om Nya Zeeland innan ankomst, Upplevelser av mottagandet, Hälsa, 

Språkinlärning, Finansiellt stöd, Sociala nätverk, samt Etablering i Nya Zeeland (New Zealand 

Immigration Service, 2004).  

Studiens resultat speglar som tidigare nämnts en mängd olika områden som är relevanta för att få en 

bild över intervjupersonernas totala upplevelse av att bosätta sig i Nya Zeeland. De områden som 

varit av särskilt intresse att studera närmre i anknytning till föreliggande studie var Vilken förkunskap 

individerna hade, Upplevelser av första tiden samt upplevelser av etablering i Nya Zeeland. 

Kunskap innan ankomst 

Resultaten visade att de allra flesta av intervjupersonerna hade en mycket begränsad förkunskap om 

Nya Zeeland innan ankomst. I stort så beskrev gruppen att förkunskapen bestod av basala kunskaper 

så som klimat och geografi samt att landet är tryggt och att människor har omfattade fri- och 
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rättigheter. Gemensamt för deltagarna var att den information man hade, till största delen inhämtats 

från olika medier och böcker samt från Nya Zeelands immigrationsservice och UNHCR (New 

Zealand Immigration Service, 2004). 

Oavsett hur vida förkunskapen var begränsad eller hög så uttryckte intervjupersonerna att den lilla 

kunskap man hade, bidrog till de förväntningar man hade på det nya landet. Hur vida 

intervjupersonerna upplevde att deras förväntningar på Nya Zeeland stämde överens med 

verkligheten varierade. Några nämnde att det varit svårare att hitta jobb än vad de trott samtidigt som 

andra upplevde att de förväntat sig att komma till ett lugnt och tryggt land vilket de också tyckte att 

de gjorde. 

Upplevelser av mottagandet 

Den flyktinggrupp som har det mest omfattande stödet i Nya Zeeland är kvotflyktingar. När de 

anländer så spenderar alla 6 veckor på ett center för flyktingmottagning som heter Mangere och som 

ligger i Auckland. Centret finansieras av arbetsdepartementet och erbjuder boende, orienterande 

information, kurser i engelska samt medicinsk undersökning och behandling (New Zealand 

Immigration Service, 2004). Av studiens tillfrågade kvotflyktingar var det 87 procent som upplevde 

att tiden på centret var mycket bra och förberedde dem väl för livet i Nya Zeeland. Den medicinska 

hjälpen och språkundervisningen var det som flest individer lyfte upp som positivt. Några tyckte 

dock att tiden på centret var för kort. Efter de sex första veckorna tar the Refugee and Migrant 

Service (MRS) över och stödjer flyktingarnas process utanför centret runt om i landet. Detta stöd 

finns tillgängligt i sex månader. Utöver detta så har Nya Zeeland även ett sponsorprogram som 

innebär att privatpersoner kliver in som volontärer och kan erbjuda extra stöd. Upplevelsen av dessa 

två stödfunktioner var även de övervägande positiva hos intervjupersonerna. Trots detta så påpekas 

att insatserna som erbjuds under den första tiden inte möter alla människors behov, framför allt vad 

gäller omfattning tidsmässigt. Ett förbättringsförslag var därför att den bör individanpassas 

ytterligare (New Zealand Immigration Service, 2004). 

Etablering i Nya Zeeland  

För att få en bild över hur väl etableringsprocessen fortlöpte så tillfrågades intervjupersonerna kring 

hur väl de trivs i Nya Zeeland och vilka deras första intryck av landet var. Här svarade majoriteten 

att de trivdes bra och att de kände sig trygga från att skadas fysiskt då de upplever att de bosatt sig i 

ett fridfullt och lugnt land (New Zealand Immigration Service, 2004). 

Studien i sin helhet belyste hur etableringsprocessen fungerar i Nya Zeeland. Detta gav goda 

möjligheter till jämförelser med Sverige samt att den ger en omfattande inblick i nyanlända 

flyktingars upplevelse av den första tiden i landet. 

 

Understanding integration: A Conceptual Framework   
Begreppet integration används frekvent i många olika sammanhang och inte minst inom det sociala 

arbetet med invandrare och flyktingar. Då föreliggande studie belyser det inledande skedet av 

kvotflyktingars integrationsprocess så anser vi att det är av stor vikt att skaffa en djupare förståelse 

för integrationens innebörd. Begreppet har väldigt varierande betydelse i olika kretsar och 

litteraturen i ämnet är väldigt tvetydig (Ager & Strang, 2008; Westin, 2009).  
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Författarna till studien Understanding integration: A Conceptual framework såg nyttan med att finna 

en gemensam utgångspunkt i diskussionen kring integration. De utformade därför en modell som 

definierar begreppet en framgångsrik integration (se figur 3).  De menar att lyckad integrationen är 

uppbyggd av ett flertal faktorer som i modellen delas in i tio domäner. Dessa domäner/faktorer har 

en inverkan på varandra och är av vikt för en god integrationsprocess (Ager & Strang, 2008). 

Modellen användes som teoretisk utgångspunkt i vår studie och förklaras mer utförligt under 

teoriavsnittet.  

 

Utomnordiska invandrares erfarenheter av introduktion och integration i 
Norrland 
Studien genomfördes på uppdrag av länsstyrelserna i Norra Sverige (Gävleborg till Norrbotten). 

Syftet med studien var att kartlägga och belysa hur utomnordiska invandrare och flyktingar ser på 

sina möjligheter att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden, och ett fortsatt liv i Norrland. 

Kartläggningen innefattade en mängd olika områden som syftar till att ge en helhetsbild. Studiens 

datamaterial inhämtades för det första genom att studera dokumentation och statistik inom området, 

för det andra genom enkätintervjuer med 411 individer med invandrar-/flyktingbakgrund, och för det 

tredje genom intervjuer med ansvariga för introduktion och integration i de fem länen. 

(Länsstyrelsen, 2008) 

Studiens övergripande resultat visade att individerna som intervjuats var nöjda med sin första tid i 

Sverige. Faktorer som ansågs vara bidragande till att intervjupersonerna skulle trivas i Sverige var 

familjen, arbete, bostad, hälsa, trygghet, svenska språket och vänner. Den vanligast förekommande 

upplevelsen hos intervjupersonerna var att, introduktionen och aktiviteterna kopplade till denna i 

allmänhet var väl utformade och viktiga. Den generella uppfattningen var även att de har känt sig 

vänligt bemötta. Utöver de positiva synpunkter som lyftes fram så sammanställdes även förslag på 

förbättringsmöjligheter av introduktions- och integrationsarbetet, utifrån intervjupersonernas och de 

verksamma inom fältets synpunkter: 

 Att lära sig svenska – en grundförutsättning för ett bra liv i Sverige  

 Många invandrare och flyktingar upplever att de har för lite kontakter med svenskar, 

viktigt för integrering  

 Aktiviteter under introduktionen viktiga att anpassa efter villkor i arbetslivet,  

heldagsundervisning och mer löneliknande ersättningsformer att föredra  

 Samhälls- och arbetslivsinformation, SFI och praktik ju tidigare ju bättre  

 Systematisk validering leder till ökade möjligheter att anpassa utbildningsinsatser och praktikplatser 

efter invandrare och flyktingars kompetens             
            (Länsstyrelsen, 2008 s.63) 

Sammanfattningsvis så var en utav studiens slutsatser, att tidigt vänja personer vid att de får sin 

försörjning i form av försörjningsstöd, kan motarbeta en snabb integrering. Då det kan leda till 

passivitet hos individerna  
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Uppföljning av etableringsreformen  
Regeringen gav i november 2010 Statskontoret i uppdrag att följa genomförandet av 

etableringsreformen, samt bedöma samverkan mellan myndigheter. I december 2011 fick de även i 

uppdrag att bedöma hur väl etableringslotsar och kommuner bidrar till ett effektivt arbete av 

etableringsreformen. En kort sammanfattning av relevans för föreliggande studie av Statskontorets 

uppföljning redogörs nedan.  

 

Statskontorets uppgift var att följa upp om regeringens förväntade effekter uppfylls, inte målen med 

etableringsreformen. Den övergripande bedömningen var, att de förväntade effekterna uppfylldes 

endast till en viss del. Bland många förbättringsmöjligheter lyfter Statskontoret upp följande:  

 

 Etableringslotsarna har inte bistått med jobbfrämjande insatser enligt förväntningarna. 

Statskontoret föreslår att resultatersättningen ändras till förmån till högre garanterad 

ersättning, vilket skulle ge etableringslotsarna mer tid till att ge stöd åt jobbfrämjande 

insatser. Istället som i dagsläget, då stor del av tiden går till socialt stöd till den nyanlände. 

Den förväntade effekten att etableringslotsarna hade incitament att agera så de nyanlända 

snabbt etablerade sig på arbetsmarknaden, hade på så vis beskurits.  

 

 Trots att samverkan mellan kommun och arbetsförmedling upplevdes fungera väl enligt 

uppföljningen, så förelåg en problematik kring att nyanlända invandrare inte visste vart de 

skulle vända sig med olika samhällsfrågor, och att de behövde socialt stöd. Uppföljningen 

visade att det inte är klargjort om vilken aktör som skulle ge socialt stöd men att både 

kommunen och arbetsförmedling (som båda i stor utsträckning ger socialt stöd idag) ansåg att 

denna tjänst borde ligga på etableringslotsarna. Statskontoret gjorde bedömningen att det inte 

skulle gynna genomförandet av reformen att styra ansvaret till en enskild aktör, då detta 

kunde riskera att reformen skulle framstå som byråkratisk och oflexibel, om vissa aktörer kan 

vägra bistå med detta stöd. Däremot bedömde statskontoret att det fanns behov av, att 

förtydliga hur och i vilken utsträckning de berörda aktörerna ska ge ny anlända socialt stöd 

(Statskontoret, 2012). 
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Metod 
 

Datainsamling 
Forskningsansatsen har i förhållande till studiens syfte och frågeställningar varit induktiv. Detta på 

grund av vi som forskare inte hade som ambition att utgå från en redan befintlig teori i skapandet av 

studiens syfte. Arbetet har istället präglats av att vi i största mån möjligt vill besvara våra 

frågeställningar så förutsättningslöst som möjligt (Bryman, 2011). Det empiriska materialet består av 

de analyserade svaren från sju semistrukturerade intervjuer. Individer var i åldrarna 19-47 år och de 

har kommit till Örnsköldsvik som kvotflyktingar efter årsskiftet 2010/2011.  

 

Intensiv forskningsdesign är ofta inriktad för att ”gå på djupet”. Detta syftar till att få fram så många 

nyanser och detaljer som möjligt samt att försöka få en så fullständig förståelse som möjligt av 

förhållandet, mellan personen och den situation han eller hon befinner sig i (Jacobsen, 2012). Inom 

intensiv forskningsdesign står individens egna upplevelser i centrum, vilket lämpade sig väl till 

föreliggande studie med frågeställningarna i åtanke. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av den 

kvalitativa forskningsintervjun där en semistrukturerad intervjuguide användes som verktyg (se 

bilaga 1). En intervju där kunskap skapas i interaktionen mellan forskare och intervjuperson. 

Kunskapen präglas alltså av ett utbyte av erfarenheter, i ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & 

Brinkmann, 2010). Då en insikt i intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser var det 

studien strävade efter att porträttera, så lämpade sig den kvalitativa forskningsintervjun väl (Dalen, 

2008). Forskningsintervjun bygger på en strävan att förstå den intervjuades eget perspektiv, dennes 

livsvärld. Kvale beskriver det på följande sätt: 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, 

formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar (Kvale 2002:15 i Dalen, 2008 s.11)  

 

Frågan blir nu hur forskaren ska få insikt i intervjupersonernas livsvärld? Faktorer som är av 

betydelse är forskarens förförståelse, fenomenet som studeras samt intervjupersonernas 

tillgänglighet. För att kunna få en insikt i hur individerna har upplevt sin första tid i Sverige samt den 

hjälp de fått i relation till den förkunskap de hade om landet. Alltså måste vi få dem att berätta om 

sina erfarenheter och upplevelser. Den semistrukturerade intervjuguiden är ett väl lämpat 

intervjuverktyg i detta avseende då den ger utrymme för att låta intervjupersonen berätta relativt fritt, 

dock inom ramen för några förutbestämda teman och frågeställningar som svarar mot studiens syfte. 

Intervjupersonens frihet att själv utforma svaren och på så vis lyfta fram det denne själv anser vara 

av vikt, bidrar till en djupare förståelse hos forskaren. (Bryman, 2011). 

 

Att samla in kvalitativa data hör ihop med ett induktivt förhållningssätt, där man försöker gå in så 

förutsättningslöst som möjligt men ändå samla in data på ett fulländat sätt som beskriver 

verkligheten av situationen eller sammanhanget (Jacobsen, 2012).  En variant att samla in sitt 

kvalitativa material inom intensiv design, är genom så kallade litet-N-studier. En litet-N-studie 

innebär att man väljer ut ett fåtal intervjupersoner, som genererar en lätthanterlig mängd data som 

gör det möjligt att gå på djupet av varje individ. Vilket innebär att fenomenet kan belysas ur olika 

synvinklar (Jacobsen, 2012).  
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Urval  

När man som student i det inledande skedet av arbetet med studien inte har hunnit tillgodogöra sig 

tillräckligt omfattade teoretiska kunskaper, för att sätta samman ett teoretiskt urval till det som ska 

studeras, så är ett kriterieurval att föredra (Dalen, 2008). Ett kriterieurval innebär att man i förväg 

sätter upp ett antal kriterier som intervjupersonerna måste uppfylla i syfte att få svar på sina 

frågeställningar till studien. Då ett antal kriterier grundade på studiens avgränsningar, som redogjorts 

ovan, ställts på föreliggande studies intervjupersoner så lämpar sig denna urvalsstrategi väl (Dalen, 

2008). De kriterier som varit obligatoriska gällande våra intervjupersoner för att möta studiens syfte 

är följande:  

 

 Individen ska ha kommit till Örnsköldsvik som kvotflykting efter årsskiftet 2010/2011 och 

framåt  

 Individen måste besitta ändamålsenliga språkkunskaper i svenska eller engelska 

 Individen ska vara över 18 år 

 

I det inledande skedet av studiens urvalsprocess så startades tankeverksamhet kring vart i kommunen 

vi kan hitta intervjupersoner som uppfyller studiens avgränsningar. Svaret på detta återfann vi i 

kommunens upplägg för nyanlända, då samtliga kvotflyktingar har kontakt med Integrationsenheten 

och SFI under sin första tid i kommunen.  Med detta i åtanke så kontaktades kommunens 

integrationsenhet och vuxenutbildning (Komvux), där SFI och grundläggande svenskundervisning 

sker. Detta i syfte att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner för studien. Personal på 

integrationsenheten och vuxenutbildningen delgavs information om studiens syfte, avgränsningar 

samt användningsområde. Detta resulterade i hjälp från integrationsenhetens personal att komma i 

kontakt med fyra frivilliga deltagare. Efter kontakt med vuxenutbildningens personal fick vi 

möjlighet att hålla en information i helklass, där vi kunde informera eleverna om studiens syfte och 

urvalskriterier samt efterfråga intresse till deltagande i studien. På detta sätt lyckades vi värva 

ytterligare tre frivilliga individer till deltagande. I ett kriterieurval är det av stor vikt att kriteriet inte 

bidrar till en skevhet av resultaten, det vill säga att ett antal personer som möter urvalskriterierna 

lämnas ute. Med tanke på att det är obligatoriskt att delta på SFI (om inte särskilda skäl finns) samt 

att kvotflyktingar i kommunen som uppfyller studiens kriterier, har kontakt med integrationsenheten 

så innebär det ett försök till att fånga den variation som finns i målgruppen. På så vis motverka en 

skevhet av studiens resultat (Dalen, 2008). Ytterligare ett sätt att få med den naturliga variation som 

finns i målgruppen är att tillräckligt många deltagare är med i studien. Inom ramen för detta så anses 

sex till åtta stycken intervjupersoner vara tillräckligt för att uppnå en mättnad i sitt datamaterial, om 

inte en jämförelse ska göras, då det i det fallet krävs fler (Ahrne & Svensson, 2011). Med detta i 

åtanke så begränsades antalet intervjupersoner till sju stycken.     

 

Det finns en medvetenhet om att det föreligger en risk att kravet på språkkunskaper som vi ställer, 

kan ha en inverkan på studiens resultat. Vi försvarar detta urvalskriterium med att det var nödvändigt 

med en fungerande kommunikation för att kunna tillgodogöra oss information från deltagarna. En 

diskussion om hur detta kan ha påverkat studiens resultat kommer senare under metoddiskussionen.   
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Tillvägagångssätt 

Som nämnt ovan så genomfördes intervjuerna med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1). Denna utformades på ett sätt så att vi som forskare skulle få en så grundlig bild av 

intervjupersonens livsvärld som möjligt. Guiden inleds med bakgrundsfrågor för att senare utmynna i 

bredare frågeområden där intervjupersonerna uppmanades att berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. Frågorna i guiden användes endast som ett stöd för oss, ifall intervjupersonerna inte 

utvecklade sina svar tillräckligt för att svara på studiens övergripande frågeställningar.  

 

Intervjupersonerna fick möjlighet att vara delaktiga i valet av datum, tid och plats för 

intervjutillfället. Detta medförde att intervjuerna genomfördes på fyra olika ställen. En 

universitetslokal, studierum i universitetsbiblioteket, studierum på Komvux samt på Mångkulturellt 

centrum. Att detta har haft en inverkan på maktförhållandet mellan intervjupersonen och oss som 

forskare är självfallet men det är svårt att säga hur. Förhoppningsvis så inbringade det en känsla av 

trygghet (Ahrne & Svensson, 2011). En annan aspekt som är viktig att beakta är att 

intervjupersonerna var medvetna om studiens syfte i förväg, vilket kan ha påverkat de svar vi fick. 

Det finns en risk att intervjupersonerna berättade det de trodde att vi ville veta, alternativt uteslöt 

sådant som de trodde att vi ansåg var irrelevant (Wigg, 2008). Intervjuerna skedde genomgående på 

svenska med ett undantag. Josef fördrog att besvara våra frågor på engelska. Under en av 

intervjuerna framkom det att en person inte kommit till Sverige som kvotflykting, utan som 

asylsökande. Dock hade personen erhållit permanent uppehållstillstånd vid tiden för intervjun, vilket 

berättigade honom till att ta del av samma hjälp den första tiden i kommunen. Med detta i åtanke, 

bedömde vi att hans erfarenheter och upplevelser var av lika relevans för studien och har därför 

inkluderats.   

 

Alla intervjuer präglades av en öppenhet och en trevlig stämning, detta trots att samtliga 

intervjupersoner inledningsvis upplevdes en aning nervösa. Vi tolkade denna nervositet som en oro 

över otillräckliga språkkunskaper för ändamålet. Vi anser att denna nervositet var obefogad då 

kommunikationen fungerade väl och studiens frågeställningar besvarades.     

 

Intervjuerna bandades och anteckningar gjordes för att underlätta arbetet med den senare 

bearbetningen av empirimaterialet. Inspelningarna transkriberades och analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna varierande i längd och genererade därför olika mycket 

datamaterial (se figur 1). Variationen på intervjuernas längd kan uteslutande härledas till 

intervjupersonernas benägenhet att dela med sig och berätta.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Överblick över intervjuernas disposition  

 

Intervjuperson  Ålder Intervjuns längd  Transkriberat material  
Anja 46 år 00:48:09 16 A4 sidor 
Josef 50 år 01:43:35 19 A4 sidor 
Ali 20 år 00:28:56 12 A4 sidor 
Fadi 35 år 01:10:50 25 A4 sidor 
Sanna 24 år 00:47:37 14 A4 sidor 
Markus 40 år 00:45:45 17 A4 sidor 
Andrei 24 år 00:27:32 12 A4 sidor 
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Analysmetod 
Valet av analysmetod kan härledas till att vi var intresserade av vad intervjupersonerna säger i 

intervjuerna som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Att beskriva variationer genom 

att identifiera likheter och skillnader i datamaterialet är den kvalitativa innehållsanalysens största 

fokus (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), vilket lämpade sig väl för vår studie. Genom denna 

analysmetod har studiens empirimaterial bearbetas genom att meningsbärande enheter har valts ut 

och kondenserats, och därefter abstraherats till koder (se bilaga 4). Datamaterialet genererade 207 

koder som efter innehåll sorterades in i tre olika huvudkategorier. Huvudkategoriernas innehåll kan 

härledas till studiens huvudsakliga frågeställningar. Huvudkategorierna har därefter brutits ner i 

domäner som delar av texten som berör ett specifikt område. Domänerna delas i sin tur ned i 

kategorier och subkategorier (se bilaga 3). Karaktäristiskt för kategorier och subkategorier är att 

deras innehåll ska vara liknande samt skilja sig markant från andra kategorier och subkategoriers 

innehåll. Att kategorierna sedan delades in i subkategorier berodde på att innehållet i kategorierna 

kunde särskiljas i olika komponenter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ovanstående 

analysmaterial tolkades i jämförelse med varandra och har sammanställts i empiriavsnittet. 

   

Presentation av respondenter 
Nedan följer en presentation av studiens deltagare. Med hänsyn till konfidentialitetskravet så har 

bland annat deltagarnas nationalitet anonymiserats, av intresse att nämna är att alla förutom två 

kommer från olika länder. 

 

Fadi- är 35 år gammal och kommer från mellanöstern. Han var på grund av krig och politisk 

förföljelse tvungen att fly sitt hemland. Han kom ensam till Sverige i oktober år 2012 och har sin 

familj kvar i Hemlandet. Fadi har en 5 årig universitetsutbildning (inom medicin) som han jobbar för 

att kunna använda här i Sverige. 

 

Josef- är 50 år gammal och kommer från en utbildad bakgrund. Han är född i Afrika och efter många 

år på flykt så bor han sedan augusti år 2012 i Sverige. Han kom ensam men har två döttrar i 

hemlandet som han hoppas kunna återförenas med här i Sverige. Ansökningsprocessen är igång och 

han väntar nu på beslut.  

 

Andrei- är 24 år gammal och han kommer ifrån Centralasien. År 2010 tvingades han och hans familj 

fly från hemlandet till Ryssland, där de fick hjälp av FN och Röda korset att komma till Sverige i 

oktober år 2012. Andrei har färdigställt SFI:n.  

 

Ali- är 20 år och kommer från Afrika. Efter många år på flykt kom han till Sverige i april år 2013, 

tillsammans med sin syster och hennes barn via hjälp från FN. Hans resterande familj är kvar i 

hemlandet. Ali kunde läsa innan han kom till Sverige och han har hunnit studera SFI i nio månader 

och har snart färdigställt SFI:n. Han har lärt sig språket snabbt och hävdar själv, att det är på grund 

av träning tillsammans med kompisar. 

 

Anja- är 46 år kommer från Afrika. Hon kom till Sverige tillsammans med sin ena dotter i augusti 

2012. Anja befann sig i Marocko i två år innan hon fick komma till Sverige, där hon sökte hjälp hos 

den svenska ambassaden. Hon har en son och ett barnbarn kvar i hemlandet som hon väntar på att de 
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ska få komma till Sverige. Anja har läst sex till sju år i skolan i sitt hemland och studerar för 

nuvarande SFI. 

 

Sanna- är 24 år och uppvuxen i Mellanöstern. Sanna anlände till Sverige i januari 2012, tillsammans 

med sina två bröder och sin mamma. Sanna fick hjälp via FN med att få komma till Sverige. Sanna 

har läst 12 år i skolan i hemlandet och färdigställde SFI:n under ett år, hon har valt att studera vidare 

på grundnivå för att senare få behörighet till universitet.   

 

Markus- är 40 år och är född i Mellanöstern. Efter att flytt sitt land anlände han till Sverige i april år 

2011. Vid ankomst var Markus ensam men hans fru hade redan anlänt till Sverige år 2010. Markus 

resterande familj är kvar i Hemlandet. Markus har en universitetsutbildning från hemlandet och 

färdigställde SFI:n under ett år.     

 

Forskningsetiska reflektioner 

När det skrivs om etik inom forskning så är begrepp som forskningskrav och individskydd ofta 

förekommande. Forskningskravet innehåller krav som innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas 

och fördjupas, samt att metoder utvecklas (Bryman 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Som beskrivet 

ovan så finns forskning kring kvotflyktingars förkunskaper om det nya landet publicerad i Nya 

Zeeland samt uppföljningen som statskontoret utfört kring myndigheternas genomförande av 

etableringsreformen i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att utifrån den existerande 

forskningen undersöka, analysera och belysa kvotflyktingars erfarenheter på en lokal nivå. Vår 

förhoppning är att ge en fördjupad kunskap som kan vidareutveckla kommunens integrationsarbete 

på en lokal nivå. Vi anser därför att studien tillmötesgår forskningskravet på ett tillfredställande sätt. 

 

Individskyddet innehåller samhällsmedlemmars/forskningsdeltagares berättigade krav på skydd mot 

otillbörlig insyn till exempel i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller 

fysisk skada (Vetenskapsrådet, 2011). Individskyddet brukar delas in i fyra allmänna krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa presenteras 

nedan och kopplas samman med kommentarer till föreliggande studie, kring hur vi anser att vi har 

förhållit oss kring de etiska principerna. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om studiens syfte samt att 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta och hoppa av om de så önskar. 

Detta informerades samtliga intervjupersoner om innan intervjun påbörjades och alla deltagare fick 

även ett informationsbrev med sig hem, där våra kontaktuppgifter fanns nedskrivna. Detta utifall att 

intervjupersonerna skulle komma på i efterhand att de inte vill delta i studien (se bilaga 2). 

Syftesformuleringen var utformad redan innan intervjuerna ägde rum men har förändrats under 

studiens gång. Dock inte i någon större utsträckning som påverkade intervjuernas frågeområden och 

syfte. Vilket då inte heller har någon påverkan på samtyckeskravet som redovisas nedan. Det vill 

säga att samtliga intervjupersoner efter de samtyckt till deltagande, var medvetna om vad deltagandet 

till studien innebar (Bryman 2011; Bell, 2004). 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna frivilligt går med på att ingå i studien och att de när som helst 
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kan hoppa av. För att säkerställa att detta krav uppfylls är det att föredra ett skriftligt informations- 

brev där kraven kring individskydd finns formulerade (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg 2009; 

Vetenskapsrådet, 2011). Som beskrivet ovan fick samtliga deltagare till studien detta.  

Vi är medvetna om att vi hade kunnat låta deltagarna få ta del av framställningen av deras intervjuer 

innan publicering. För en så kallad respondentvalidering, som innebär att deltagarna får ta del av 

materialet och validera innehållet. Detta genom att godkänna forskarens framställning av deras 

livsberättelser och bekräfta att de överensstämmer med verkligheten (Bryman, 2011; Bell, 2004). Vi 

hade gärna sett att det fanns utrymme till att lämna ut framställningen av deltagarnas intervjuer till 

respektive intervjuperson, i syfte att validera innehållet. Tyvärr fanns det inte utrymme i vår tidsram 

för detta. Vi betraktar våra tolkningar som väldigt empirinära då transkriberingarna medförde en 

ordagrann återgivelse av deras verklighet. Vi har på så vis gjort vad vi har kunnat för att göra en så 

verklighetstrogen tolkning som möjligt. Möjligheten att någon känner sig kränkt av vår framställning 

av materialet finns alltid. Dock anser vi att den är väldigt liten, då ingen person hängs ut eller kränks 

i juridisk mening. Det finns inget lagstadgat kring detta utan vi stödjer våra argument genom att det 

är upptill forskarna att värdera de etiska principerna och sin egen moral (Bell, 2004).    

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter från deltagarna behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Bryman, 2011). Deltagarna till studien blev informerade om att de är anonyma och 

materialet har hanterats med aktsamhet för att motverka insyn av obehöriga. Åtgärder som gjorts för 

att säkra deltagarnas anonymitet är fingerade namn, justerade åldrar samt anonymiserad nationalitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamålet 

(Bryman, 2011). I informationsbrevet (se bilaga 2) står skrivet att materialet kommer att 

sammanställas i en uppsats, denna information gavs både muntligt och skriftligt vid 

intervjutillfällena. Ett informationsbrev är vanligt förekommande i kvantitativa forskningsmetoder 

men trots den kvalitativa inriktningen är det av vikt då man lätt kan glömma bort sina ”rättigheter” 

som forskningsdeltagare om man endast får dem muntligt angivna vid intervjutillfället (Bell, 2004). 

 

I syfte att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning, är det 

brukligt att göra en etikprövning på forskning som innefattar behandling av bland annat känsliga 

personuppgifter enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vi 

förhöll oss kring detta trots att vi var medvetna om att lagen inte omfattas av studentarbeten på 

högskolenivå. Det föreligger alltid en risk att känsliga personuppgifter framkommer när individer 

uppmanas att berätta om sina liv och upplevelser. Dock ansåg vi med utgångspunkt i våra etiska 

överväganden att utformningen av studiens syfte kunde studeras utan någon etisk prövning ur 

juridisk bemärkelse (SFS 2003:460).    

 

Validitet  
 

Intern Validitet  
I detta avsnitt kommer diskussion om studiens metodologiska aspekter att föras. 

Tillhörande studiens forskningsdesign förekommer det både fördelar respektive nackdelar. Den 

intensiva forskningsdesignens fördelar är dess öppenhet och förmåga att generera nyanserade data. 

Det vill säga att det är den enskilde individens tolkning av sin situation. Det finns även en flexibilitet 
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i bemärkelsen att processen är interaktiv, vilket innebär att man kan pendla mellan problemställning, 

analys och datainsamling. Forskningsdesignen genererar på detta sätt data med hög intern validitet, 

vilket innebär att vi får fram individens egen konstruktion av vad som är den korrekta verkligheten 

(Jacobsen, 2012). För att få en ökad förståelse kring det studerande fenomenet bör att variationen 

bland intervjupersonerna vara så stor som möjligt. Med detta i åtanke bör man välja rätt 

urvalsstrategi för att få svar på sina frågeställningar i syfte att öka studiens giltighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2013). Som tidigare nämnts användes ett kriterieurval som strategi för att få tag 

på intervjupersoner. Detta resulterade i att vi fick en variation bland individerna gällande, ålder, kön 

och nationalitet vilket kan styrka studiens giltighet, genom att vi fick upplevelserna belyst från olika 

synvinklar (ibid). Däremot uppdagades det under studieprocessen att ett urvalskriterium kan ha haft 

stor inverkan på studiens resultat, nämligen språkkriteriet. På detta sätt exkluderade vi kvotflyktingar 

som kommit till Örnsköldsvik under samma tidsspektra men som inte kommit lika långt i sin 

språkinlärning. Studiens resultat och slutsats visar ju tämligen på att det hade varit intressant att få 

undersöka även dessa individers upplevelser. Möjligen har detta haft en inverkan och styrt studiens 

resultat. Vi har dock en medvetenhet kring detta och vidare forskning med inkludering av våra 

urvalsexkluderingar har därför rekommenderats.  

 

Extern validitet – generaliserbarhet  
Med forskningsdesignen föreligger problematik vad gäller den externa validiteten. Med tanke på det 

låga antalet intervjupersoner samt att förhållningssättet innebär att varje individs åsikter ses som 

unika, så kan inte resultaten generaliseras eller överföras på andra grupper eller individer. Dock har 

kvalitativa forskare inte som huvudsaklig avsikt att kunna generalisera sina resultat, i samma 

utsträckning som kvantitativa forskare (Jacobsen, 2012). En annan nackdel med forskningsdesignen i 

sig, är att det insamlade kvalitativa datamaterialet blir omfattande, vilket i sin tur skapar svårigheter 

att få en överblick över det massiva och komplexa materialet. Detta skapade för oss ett komplicerat 

analysarbete då det var svårt att förhålla sig till endast de utvalda aspekterna som svarade på studiens 

syfte, eftersom datamaterialet innehöll en enorm rikedom av information. Som nämnt ovan så är det 

inte vår huvudsakliga avsikt att kunna generalisera eller överföra våra resultat till andra grupper och 

situationer. Detta eftersom kvalitativ forskning till stor del handlar om individers egna subjektiva 

upplevelser som är bundna till kontext och sammanhang (Jacobsen, 2012). Skulle vi intervjua samma 

intervjupersoner vid en annan tidpunkt eller andra kvotflyktingar så kan deras upplevelser vara helt 

andra än de som framkommit i vår studie. Istället har vi försökt att skriva en så omfattande 

beskrivning av tillvägagångssätt, analys, presentation av deltagare samt omständigheter som utgör 

kontexten, som gör det möjligt för läsaren att avgöra i hur stor utsträckning studien är överförbar till 

andra (Jacobsen, 2012).  

 

Pålitlighet & Giltighet  
I syfte att öka studiens giltighet skulle vi ha kunnat validera studiens analyserade material genom 

experter/andra forskare. Dessa hade kunnat kontrollera att koder och kategorier stämmer överens 

med textens innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Vi anser dock att upplevelser av 

verkligheten är subjektiva vilket betyder att vår tolkning inte behöver vara mindre giltig om det finns 

bristande medhåll från andra forskare (ibid). Vi var intresserade att få en djupare förståelse kring 

individernas situation och därför valdes sju intervjupersoner ut. Detta är som skrivet tidigare ett 

acceptabelt antal enheter för att kunna få variation i sitt intervjumaterial (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Ett ännu högre antal intervjupersoner hade gett större möjlighet till variation av upplevelser, vilket 

hade kunnat öka studiens pålitlighet ytterligare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). 

Emperiavsnittet har dessutom förankrats med ett väl avvägt antal citat från empirin i syfte att även 

här öka studiens giltighet (ibid). 

 

Vi är två stycken författare till denna uppsats och har tillsammans genom hela processen bearbetat 

och analyserat studiens datamaterial.  Genom att två stycken individer har reflekterat och diskuterat 

olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer så har analysen av koder och kategorier blivit mer 

stringenta, vilket ökar studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Vi har även 

utfört försök att öka studiens tillförlitlighet genom att verifiera våra ställningstaganden under arbetet 

med kopplingar till teorier och tidigare forskning (ibid). Medvetenhet finns om att vi hade kunnat 

validera innehållet av det analyserade materialet genom en så kallad respondentvalidering, för att på 

så sätt få en bekräftelse på att vi tolkat deras personliga konstruktion av verkligheten på ett korrekt 

sätt. Vilket i sin tur skulle ha stärkt tillförlitligheten av studien (Bryman, 2012).  

 

Ansvarsfördelning 
Då arbetet med föreliggande studie har genomförts av två författare så följer nedan en beskrivning av 

arbetsfördelningen. Studiens utformning och innehåll är resultatet av ett mycket väl fungerande 

samarbete. Avsnitten Syfte och frågeställningar, Empiri, Analys, och Diskussion är bearbetade samt 

skrivna gemensamt. Detta på grund av att innehållet i dessa avsnitt har krävt en gemensam 

tankeprocess och analytiskt arbetssätt. Arbetsuppgifter som har delats upp mellan oss författare är 

informationssökning, genomläsning/sammanfattning av tidigare forskning, transkribering, 

teoribeskrivning och en del skriftlig sammanställning.  

 

Tina Byström har ansvarat för transkriberingen av hälften av intervjuerna, utformningen av 

innehållsförteckningen, sammansättningen av metodavsnittet, beskrivningen av studiens teoretiska 

ram, den nationella delen av Tidigare forskning, uppsatsens Referenslista samt sammanställningen 

av Bilagorna 1 och 4. Frida Eriksson har ansvarat för transkriberingen av den andra hälften av 

intervjuerna, konstruktionen av sammanfattningen, sammansättningen av avsnittet Bakgrund, 

sammanställningen av den internationella delen av Tidigare forskning, beskrivningen av teorin: A 

Conceptual Framework samt Bilagorna 2 och 3  

 

Något som genomgående varit av vikt under arbetets gång är att vi som författare har sett vikten av 

gemensam delaktighet i samtliga av uppsatsens avsnitt. Så trots att vi varit ansvariga för olika avsnitt 

så har allt lästs igenom, diskuterats och godkänts av båda författarna innan uppsatsen lämnades in. 

 

Metoddiskussion 

Innan studiens inledning av intervjuer påbörjades hade det varit önskvärt att ha utfört en så kallad 

pilotstudie, i syfte att utvärderat studiens intervjuguide som verktyg samt fått träna på rollen som 

forskare. När detta inte gjordes medförde det att intervjuguiden och dess innehåll ändrades en aning 

efter att den första intervjun ägt rum. Denna ändring handlade enbart om en omformulering av en 

fråga, i syfte att undvika att känsliga personuppgifter framkom under intervjun. Det framkom inga 

känsliga personuppgifter i någon av intervjuerna men efter första intervjun ändrades 
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frågeformuleringen i syfte att förebygga detta scenario. Vad gäller analysen av studiens empiri så 

valdes som beskrivet tidigare en kvalitativ innehållsanalys. Eftersom analysmetoden fokuserar på 

vad som sägs föreligger risk att tolkningen kan bli för bokstavlig om kodningen blir för empirinära 

(Jacobsen, 2012). Med detta i åtanke har vi försökt att analysera datamaterialet med viss abstraktion i 

ett försök att bevara helheten och sammanhanget samt att vår tolkning ska bli meningsfull (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2013). I kvantitativ forskning är det av vikt att forskaren är så objektiv som 

möjligt i syfte att motverka påverkan på det som är föremål för studien. I kvalitativ forskning brukar 

diskussion istället föras om delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). I kvalitativ 

forskning och med forskningsintervju som metod så är forskarens delaktighet given genom att 

samspelet under intervjun är medskapare av kontexten. Resultaten kan alltså inte ses som oberoende 

av oss, i egenskap av forskare. För att återkoppla till arbetets inledning och den uppfattning som 

fanns bland personal på integrationsenheten, om att en del flyktingar kommer till Sverige med 

orealistiska och snedvridna förkunskaper om Sverige, så kan vi konstatera att så var inte fallet i vår 

studie. De sparsmakade förkunskaper som intervjupersonerna angav var verklighetstrogna och 

realistiska. En reflektion har här gjorts kring att vi som forskare kan ha haft en inverkan på resultatet 

så till vida att vi kanske inte har ställt rätt frågor för att komma åt just detta. Det kan också vara så att 

intervjupersonerna inte vågade delge de förkunskaper om Sverige som visat sig vara orealistiska eller 

felaktiga, i rädsla att framställa sig själv på ett negativt sätt (Bryman, 2011; Wigg, 2008).   

 

Vi är medvetna om att när en specifik målgrupp (i vårt fall kvotflyktingar) studeras så föreligger 

alltid en risk att vår text bidrar till stigmatisering, då i bemärkelsen att vi tillskriver gruppen i stort 

stereotypa drag eller egenskaper (Dalen, 2008) Det vi har gjort för att försöka motverka detta är att 

tydligt poängtera att det är individers upplevelser som lyfts fram i vår studie samt att vi inte har för 

avsikt att generalisera upplevelserna på andra individer med liknande bakgrund. 

 

Avslutningsvis så anser vi att vår studie är av pragmatisk nytta (Kvale, 1989), det vill säga att våra 

resultat kan komma till användning inom socialt arbete då integrationsarbetet alltid kan utvecklas. 
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Teoretisk ram 
Detta kapitel har för avsikt att klargöra de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande uppsats, som 

anses vara av relevans för arbetet. De begrepp som redovisas valdes efter att intervjupersonerna 

berättade om vikten av förkunskaper om Sverige innan flytt samt hur den första tiden upplevts i 

Sverige. För att få en förståelse kring människans sätt att prioritera behov och vad som är viktigt i 

livet i ett speciellt livsskede, kommer nedan en beskrivning av Maslows behovshierarki (Maslow, 

1970). För att sedan gå vidare och förstå varför deltagarna upplever sin första tid i Sverige på olika 

sätt kommer en redogörelse för Antonovskys teori, om känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

Slutligen presenteras en teoretisk modell som beskriver de komponenter som behövs för en lyckad 

integration (Ager & Strang, 2008). Värt att nämna här är att det finns en medvetenhet kring att de 

teorier som valts ut är av olika dignitet. Så väl Maslows som Antonovskys teorier har funnits med 

under en längre tid och anses vara vedertagna. Ager och Strangs (2008) modell är i sammanhanget 

relativt ny och är teoretiskt sett inte av samma tyngd. Dock så anser vi att modellen tillför god och 

välgrundad förståelse för de faktorer som tillsammans utgör grunden för att en lyckad 

integrationsprocess ska kunna uppstå. Detta är av vikt då stora delar av studiens innehåll kretsar 

kring integrationsarbete och etablering i Sverige.  

 

KASAM- Känsla av sammanhang  
Sociologen Aaron Antonovsky anammade det salutogena synsättet på hälsa och gav svar på frågan 

vad som befrämjar hälsa genom att utveckla det teoretiska begreppet KASAM- känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005). Antonovsky beskriver begreppet genom definition av tre 

huvudkomponenter som ligger till grund för en känsla av sammanhang vilka han benämner som 

begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet. Vars och ens tillvaro måste göras sammanhängande 

vilket kräver ovanstående tre komponenter. Nedan följer en beskrivning av dessa komponenter, i 

syfte att få en förståelse kring begreppet KASAM.  

 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är strukturerad och sammanhängande. En individ som har hög känsla 

av begriplighet förväntar sig framtida stimuli som förutsägbara och om de kommer som 

överraskningar så upplevs de ändå som att de går att ordna eller förklara (Antonovsky, 2005).  

 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad som man själv upplever sig ha resurser till förfogande (kan 

vara sig själv, vänner, make/maka, Gud eller någon annan) i syfte att kunna möta krav som ställs av 

de stimuli som man påverkas av. Om en individ har en hög känsla av hanterbarhet så kommer inte 

personen se sig själv som ett offer när olyckliga saker sker i livet, utan när så sker kan individen reda 

sig och gå vidare i livet (Antonovsky, 2005).  

 

Meningsfullhet ska betraktas som begreppets motivationskomponent. I vilken utsträckning känner 

man att livet har en känsla av känslomässig innebörd? I vilken utsträckning känner man att de 

problem och krav som man ställs inför i livet är värda energi och engagemang? Det vill säga att det 

finns utmaningar i livet som är värda känslomässiga investeringar och engagemang, individer som 

har en hög känsla meningsfullhet har något i livet som är betydelsefullt och som de är engagerade i 

(Antonovsky, 2005).   
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Antonovskys definition på begreppet lyder följande:  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 

och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 

för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav 

ör utmaningar, värda investeringar och engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46)  

 

Enligt Antonovsky svarar känslan av sammanhang alltså på frågan I hur stark grad en människa har 

kapacitet att möta livets skiftningar och ändå bevara en rörelse i riktning mot polen hälsa. En individ 

som har låg känsla av begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet kommer därför ha svårigheter 

att möta livets skiftningar och kommer att påbörja en rörelse mot polen ohälsa. Detta innebär att 

individen inte upplever någon känsla av sammanhang, vilket i sin tur leder till att individen upplever 

livet som meningslöst (Antonovsky, 2005).   

 

Maslows behovsteori 
Maslow är skaparen till teorin om ”The human hierarchy of needs”(eller på svenska kallad 

behovshierarkin eller behovstrappan). Maslow föreslog att människor i grunden är goda eller 

neutrala med innehav av en strävan mot tillväxt och uppfyllandet av potentialer. Han föreslog vidare 

en syn på mänsklig motivation som skiljer mellan biologiska behov som exempelvis hunger och törst 

och psykologiska behov såsom självkänsla och tillhörighet. En individ kan inte leva som en 

biologisk organism utan primära behov som mat luft och vatten, likaledes som en individ inte kan 

utvecklas fullt ut som en psykologisk organism utan tillfredställandet av andra psykologiska behov 

(Maslow, 1970). Maslow menade att människan har olika behov och att dessa är hierarkiskt ordnade 

i stigande ordning, från de mest basala biologiska behoven till mer komplexa psykologiska behov. 

De sistnämnda blir viktiga för människan endast efter att de basala behoven har blivit uppfyllda (se 

figur 2). Behoven från en nivå måste bli, åtminstone delvis uppfyllda innan behoven från en högre 

nivå blir viktiga motivationsfaktorer för handling (Maslow, 1970). Vidare menar Maslow med sin 

teori att när en individ har svårigheter att erhålla mat och trygghet kommer ansträngningar till att 

tillfredsställa de basala behoven att dominera individens handlingar. Alltså, när en individ har 

svårigheter att tillfredsställa de primära mänskliga behoven, så kommer behov som ligger högre upp 

i hierarkin inte bli viktiga källor till motivation och handling. Dessa behov har en liten signifikans för 

individen innan de lägre behoven i hierarkin har blivit delvis tillfredsställda (Maslow, 1970). Maslow 

menar att inte förrän de basala och primära behoven kan tillfredsställas väl med lätthet, så kommer 

individen ha tid och energi att lägga på andra psykologiska behov, som ligger högre upp i hierarkin 

(se figur 2). 
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Figur 2. Illustration över människans behovshierarki 

  

Fysiologiska behov 

En människa prioriterar först att uppfylla fysiologiska behov, dessa är primära behov såsom mat, 

vatten och syre. Allt som kroppen behöver för att fungera optimalt som en biologisk organism tillhör 

de fysiologiska behoven (Maslow, 1970).    

 

Trygghet 

Då de primära behoven är tillfredsställda börjar människan fokusera på behov som säkerhet och 

trygghet. Först och främst säkerhet i bemärkelsen att man är utom direkt fysisk fara. Människan har 

även ett behov av information, rutiner och en stabil vardag, för att inte känna ångest och rädsla för att 

inget främmande eller skrämmande ska inträffa och på så sätt känna trygghet (Maslow, 1970).   

 

Kärlek och Tillhörighet 

Om behovet av trygghet infinner sig hos människan så börjar hon söka efter tillhörighet, en 

gemenskap med andra människor, vänner och kärlek blir viktiga inslag i livet. Människan sexuella 

behov kan även falla in under denna kategori. Här betonas att det sexuella behovet är starkt kopplat 

till behovet av närhet och kärlek, alltså inte företrädelsevis ett fysiologiskt behov (reproduktion) 

(Maslow, 1970).  

 

Självkänsla och uppskattning 

Om vi känner en tillhörighet och en gemenskap med andra, så blir nästa behov en motivationsfaktor 

för handling, vilket är behovet av självkänsla. Enklare behov av självkänsla och uppskattning kan 

handla om makt eller respekt från andra medan mer komplicerade behov är självförtroende, 

kompetens och självrespekt (Maslow, 1970). 

 

Självförverkligande 

Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Denna nivå kan 

endast bli uppfylld när alla andra lägre nivåer har blivit uppfyllda. Behovet av att vara den mest 

kompletta versionen av sig själv, att utnyttja alla sina resurser och potentialer. I denna nivå handlar 

det om att finna självförverkligande och förverkliga sin potential med full absorption och 

Self-actualization 

Self-esteem : to achieve

Love & Belonging: to affiliate with 
others, be accepted, and belong

Saftey needs: to feel secure and safe, out of 
danger

Physiological needs: hunger, thirst and so forth
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koncentration. Alla kan inte nå denna nivå eftersom man först måste tillfredsställa underliggande 

behov för att kunna fokusera på att förverkliga sig själv (Maslow, 1970).  

 

I valet av teorier, har kritik riktad mot behovsteorin tagits i beaktning. Abrahamsson och Andersen 

(2005) kritiserar exempelvis teorin för att sakna empiriskt stöd. De betonar dock att teorin belyser 

sambandet mellan motivation och behov, vilket på ett tydligt sätt kan sammankopplas med det vi 

ämnat att undersöka i föreliggande studie.  

 

Understanding integration: A Conceptual Framework   
Författarna till studien Understanding integration: A Conceptual framework såg nyttan med att finna 

en gemensam utgångspunkt i diskussionen kring integration, en modell som definierar begreppet en 

framgångsrik integration. Studien finansierades som en del i ett större projekt av the UK Home 

Office. Den består av en omfattande genomgång av befintlig litteratur, fältstudier i invandrartäta 

områden (intervjuer med boende, både med invandrarbakgrund och inte) samt en andrahandsanalys 

av en tvärvetenskaplig enkätstudie (Ager & Strang, 2008). Studiens resultat har genererade en 

modell bestående av tio domäner som sammanfattar upplevelserna av det som betraktas som en 

framgångsrik integration. Dessa domäner inordnades i fyra steg och det finns en tydlig 

sammankoppling mellan stegen då de utgör förutsättningar för varandra (se figur 3). 

 

Figur 3. Modell som definierar de huvudsakliga domänerna av begreppet integration (Ager & 

Strang, 2008 s. 170) 

 

Foundation (grund) 

Det första och grundläggande steget inrymmer domänen Rights and citizenship (rättigheter och 

medborgarskap). Författarna menar att mottagarlandet ska kunna tillhandhålla rättigheter så som 

likavärde, mänsklig värdighet och rättssäkerhet då de är grundstenar för integrationsprocessen. De 

poängterar också att framförallt synen på medborgarskap och integration i det nya landet är av vikt. 

(Ager & Strang, 2008).  

Facilitators (faktorer som underlättar) 

Under det andra steget inryms de två domänerna Language and Cultural Knowledge (språk- och 
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kulturkunskaper) och Safety and Stability (trygghet och stabilitet). En avsaknad av dessa två 

domäner verkar som barriärer för en lyckad integration. Utmaningen för det mottagarlandet är att 

tillhandahålla möjligheter för invandrare att ta del av språk- och kulturundervisning samt att kunna 

erbjuda en trygg och stabil miljö att etablera sig i. Lyckas man motverka dessa barriärer så finns 

goda förutsättningar för nästa steg i integrationsprocessen (Ager & Strang, 2008).  

Social Connection (Social kontakt) 

Det tredje steget inrymmer som rubriken antyder domäner av social karaktär, Social bridges (sociala 

broar), Social Bonds (sociala band), och Social links (sociala länkar). Under dessa domäner 

sammanflätas behov av utökad kontakt mellan de etniska gränserna, att känna social delaktighet, att 

känna sig hemma, att ha närhet till familj, att få utöva egen kultur, att känna tillhörighet till den egna 

etniska gruppen samt att känna att det finns en länk mellan individen och det sociala stöd som 

erbjuds av mottagarlandet (Ager & Strang, 2008).  

Markers and Means (Nyckelområden) 

Det fjärde och sista steget består av så kallade nyckelområden som delas in i domänerna Employment 

(anställning), Housing (boende), Education (utbildning) och Health (hälsa) dessa anses vara 

huvudområden som bör vara uppfyllda för att på ett framgångsrikt sätt integreras in i samhället och 

känna tillhörighet (Ager & Strang, 2008).  

Modellen har hittills används i syfte att förbättra integrationsarbetet och det stöd som finns för 

invandrare i Storbritannien. Den har även bidragit till att fler myndigheter och verksamheter utgår 

ifrån samma ram vilket underlättar samarbetet och diskussionerna i ämnet (Ager & Strang, 2008).  
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Empiri 
Studiens intervjumaterial genererade tre huvudkategorier som döptes till, Egna upplevelser av 

mottagandet i Sverige, Egna upplevelser av sin första tid i Sverige samt Förkunskaper om Sverige 

innan flytt. Nedan följer en redovisning av huvudkategoriernas innehåll och förankringar till studiens 

empiriska material.  

Mottagandet i Sverige 
Studiens första huvudkategori förmedlar upplevelser av den hjälp intervjupersonerna fick under sin 

första tid i Sverige. Tiden i Sverige varierar intervjupersonerna emellan men alla har påbörjat eller 

genomgått det stödsystem som kommunen utformat tillsammans med arbetsförmedlingen för 

nyanlända. Generellt så tyder studiens resultat på att intervjupersonerna var tillfredsställda med den 

hjälp som de hade blivit erbjudna. Det framkom dock några negativa upplevelser som bör lyftas upp 

i förhoppning att förbättra utformningen av det existerande stödet. 

 

Empirimaterialet genererade två domäner som delar in intervjupersonernas bra respektive dåliga 

upplevelser av mottagandet i kommunen. Dessa benämndes Positiva upplevelser samt Negativa 

upplevelser. Den positiva domänen innehåller en kategori kallad Allmänt nöjd, med fem 

subkategorier där de positiva upplevelserna definieras. Den negativa domänen innehåller i sin tur 

fyra kategorier som beskriver vad intervjupersonerna upplevde som negativt (se figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustration över intervjupersonernas egna upplevelser av mottagandet i Sverige 

 

Positiva upplevelser 

Under kategorin Allmänt nöjd finns upplevelser som representerar en allmän förnöjsamhet om 

kommunens mottagande av nyanlända. Samtliga intervjupersoner finns representerade under denna 

kategori då alla sammanfattade sin första tid i kommunen med att de var nöjda med den hjälp de har 

fått. Kategorin innehåller åsikter såsom bra tillgänglighet, bra hjälp de två första veckorna, 

etableringsplan fungerar samt nöjd med hjälpen. Material från empirin förmedlar detta nedan: 

 

Men jag tror dom jobbar mycket här. Och här i Örnsköldsviks kommun, jag tror en av de bästa 

kommunerna, jag tror ….I Örnsköldsviks kommun med nya, innan de kommer hit dom fixar allt. Dom 

fixar grunderna och dom står redo när dom kommer hit. Så därför är jag glad att jag bor här i Sverige, nä 

inte Sverige, i Örnsköldsvik. (Markus) 
 

Äh..nej jag vet inget som jag inte fick hjälp med (som ny)…jag fick alltid så, alltid. Det är kul, det är 

bättre. Nä ingenting..  (Ali) 

Egna upplevelser av mottagandet i Sverige 
Positiva upplevelser Negativa upplevelser 

Allmänt nöjd För snäv 
tidsram 

Hjälp 
av lots 
dålig 

Tolk 
fungerar 

dåligt 

För lång 
väg till 

universitet 
Tolk 

fungerar 
bra 

Hjälp 
av 

Lots 
bra 

Integrations- 
enhetens 

arbete bra  

SFI 
bra 

Bra 
hjälp 
från 

annat 
håll  



27 

 

…Sverige gav mig och alla andra några saker som mitt land inte har gjort (Fadi) 

 

Subkategorierna representerar en mer specificerad redovisning av vad intervjupersonerna har varit 

nöjda med. Dessa har namngetts till Tolk fungerar bra, SFI bra, Hjälp av lots bra, 

Integrationsenheten bra, Bra hjälp från annat håll (se figur 4). 

 

Fem av intervjupersonerna hade en positiv upplevelse av hjälpen de fått av tolkar. Intervjupersonerna 

har angett att de tyckte att tolkarna var duktiga och att det är bra att de finns tillgängliga på 

myndigheter när man kommer som ny och inte har lärt sig språket. Andrei nämnde även att det var 

mycket positivt att möjligheten till att byta tolk vid behov fanns (t.ex beroende på dialekt). Tre av 

intervjupersonerna poängterade särskilt positiva upplevelser av möjligheten till och utformningen av 

svenska för invandrare (SFI). Kategorin innehåller bland annat åsikter som positiv upplevelse av 

möjligheten att få lära sig språket, att SFI fungerar bra samt att lärarnas var kompetens hög. Vidare 

hade tre av individerna en positiv upplevelse av hjälpen som de fått av sin lots. Här lyftes hög 

tillgänglighet och bra hjälp upp som positiva aspekter av deras arbete. Fem av deltagarna lyfte även 

upp kommunens integrationsenhet som särskilt bra. Dessa personer uttryckte en förnöjsamhet över 

hjälpen och informationen som de erhållit från dem. Tre av dessa fem deltagare betonade att 

samhällsorienteringen hade varit till särskilt stor hjälp under den första tiden i Sverige. Aspekter som 

lyftes fram är att det hade varit bra att få informationen på modersmål av bra lärare samt att 

innehållet hade varit av stor relevans. Utöver det professionella stödet så nämnde fyra av 

intervjupersonerna att de även hade fått bra hjälp från annat håll. Uppskattning riktades mot 

Svenska kyrkan, Mångkulturellt Centrum samt grannar och vänner. Den utomstående hjälpen hade 

varit med och bidragit till att en hemkänsla infunnit sig hos personerna.  

 

Negativa upplevelser 

Som beskrivet ovan så har alla intervjupersonerna uttryckt en allmän förnöjsamhet över det 

mottagande de fått som nyanlända men alla intervjupersoner har nämnt eller lyft upp något som de 

någon gång tyckt fungerat mindre bra. Dessa negativa upplevelser har efter analysen genererat en 

domän som benämnts till Negativa upplevelser och under denna har fyra kategorier skapats utifrån 

vad intervjupersonerna har varit missnöjda med. Dessa kategorier har namngetts till För snäv 

tidsram, Tolk fungerar dåligt, Hjälp av lots dålig samt För lång väg till universitet (se figur 4) och 

redovisas nedan.   

  

Något som fyra av sju intervjupersoner upplevde som negativt var den snäva tidsramen för stödet 

som ges av kommunen. Dessa personer beskrev det genom att stödet som ges under 

etableringsplanen är bra men att två år är för kort tid. Intervjupersonerna upplevde att det var för 

mycket information att ta in under kort tid. Det behövs därför mer förklaringar och hjälp under den 

första tiden för att få en förståelse för det svenska systemet. Josef beskrev det nedan som att två år, 

inte är tillräcklig för någon att förstå sig på det svenska systemet: 

 

I think that two years is not enough for somebody to understand the system. (Josef)  

 

Intervjupersonerna beskrev också att faktorer som hög ålder och låg utbildningsnivå har en inverkan 

på inlärningstiden, för att förstå det svenska systemet. 
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Resultatet av analysen visar på att det fanns ett missnöje över lotsarna och deras arbete. Fem 

personer hade antingen ett allmänt missnöje, eller ett missnöje kopplat till en specifik situation vad 

gäller hjälpen från en lots. Sammantaget är att hjälpen från lotsarna har varit inkonsekvent och att de 

inte har fått den hjälp som de ansåg sig behöva av lotsen. Detta på grund av dålig tillgänglighet eller 

en upplevelse att vissa lotsar bara vill tjäna pengar. Markus berättade i citatet nedan, om sin 

upplevelse av lotsarnas arbete:  

 
Jag måste säga att ibland jag har inte så bra…inte alla bra, vi kan säga …. Bättre om det finns ett annat 

sätt. Dom är viktiga lotsen men ibland vi kan säga, dom gör fel …. Men som jag sa en del vill bara tjäna 

pengar. (Markus) 
 

Två av intervjupersonerna, Sanna och Fadi beskrev en frustration över den långa processen vad 

gäller att få sina betyg validerade i Sverige. De beskrev det som den långa vägen till universitet. Fadi 

och Sanna tyckte att det svenska valideringssystemet av betyg var frustrerande. Fadi har läst fem år 

på universitet i hemlandet men måste nu studera ytterligare en kurs i medicin innan han kan få sina 

betyg validerade. Sanna har läst tolv år i hemlandet och beskrev en irritation över tiden det tar att 

först lära sig svenska och sedan läsa in kurser på gymnasial nivå, för att få en behörighet till 

universitet. I citatet nedan beskrev Sanna situationen som otroligt påfrestande för henne:  

 
Men innan jag kom till Sverige, jag tänkte att jag skulle gå på universitet på en gång innan jag kunde prata 

svenska. För jag har läst 12 år i skolan…. Men när jag kom till Sverige, jag måste lära mig svenska på 

grund och gymnasiet igen, det är samma som ett barn. Det är inte så bra för mig ….jag läste 12 år i mitt 

hemland, och nu jag läser samma igen, det är samma som ett barn. Det är inte bra för mig…nu tänker jag 

att jag får gå till universitet om sex till sju år, jag vet inte.  (Sanna)  

 

Av sju intervjupersoner var det två stycken som uttryckte ett missnöje kring tolkar. En person lyfte 

upp en negativ händelse på migrationsverket. Han fick inte hjälp, av tolken som närvarade, med att 

översätta det han ville få förmedlat till myndighetspersonerna. Den andre intervjupersonen beskrev 

även han en likande händelse som resulterade i ett byte av tolk, då missnöjet var stort.  

 

Första tiden i Sverige 

Den andra huvudkategorin som genererats av resultatanalysen belyser intervjupersonernas egna 

upplevelser av deras första tid i Sverige. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de har 

beskrivit den första tiden i Sverige, som svår men att de ändå känner en tydlig känsla av att vara 

hemmastadda. Materialet i den här delen av resultatet har delats in i två domäner som benämnts 

Svårt och Hemmastadd. Under dessa två domäner har empirin delats in ytterligare i Kategorier som 

beskriver vad intervjupersonerna har upplevt som svårt respektive vad som har bidragit till att de 

känner sig hemmastadgade (se figur 5). 
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Figur 5. Illustration över intervjupersonernas upplevelser av sin första tid i Sverige 

 

Upplevelser av svårigheter 
Under den här domänen har intervjupersonernas upplevelser sammanställts kring vad som har 

upplevts som svårt under den första tiden i Sverige. Faktorerna specificeras ytterligare genom att 

delas in i fyra olika kategorier som benämnts Svårt att nätverka, Svårt system, Stress för språk, och 

Ansträngd ekonomi (se figur 5) nedan följer en presentation av kategoriernas innehåll.  

 

Tre intervjupersoner berättade under intervjuerna att de upplevde att det kan vara svårt att som 

nyanländ att skaffa ett nytt socialt nätverk i Sverige. Josef beskrev att en anledning till detta var, att 

personer med invandrarbakgrund upplever att det finns en social barriär hos svenskar som gör det 

svårt att initiera en kontakt: 

 

…some people feel that Swedish people don´t want to be with us…you need to take the first 

step…they are not open if they don’t know you…if they know you they are really good people. (Josef) 

 

Samtliga intervjupersoner påpekade att det var svårt att sätta sig in i det svenska samhällssystemet då 

det upplevs som väldigt omfattande och nytt för många. Josef poängterade också att alla som 

kommer nya till Sverige har olika förutsättningar beroende på bakgrund och utbildningsnivå, vilket 

också påverkar inlärningen. Anja betonade även detta då hon sa:  

 

Den informationen fick jag efter två månader, jag skrev ner allt då, det var mycket. Nu förstår jag men 

förut jag förstod inte. (Anja) 

 

Språket sågs som en nyckel till integration för alla intervjupersoner. De flesta av individerna 

uttryckte att det har varit en utmaning att lära sig svenska men att det hade gått bra. Det framkommer 

av datamaterialet att alla deltagare hade en god förmåga till språkinlärning. Anja beskrev dock att 

hon kände en stor stress över språkinlärningen i början. Fadi uttryckte en önskan om att bo i en större 

stad då han ansåg att möjligheterna till en snabb språkutveckling är större där. Två intervjupersoner 

lyfte upp deras ekonomiska situation som problematisk, då de uttryckte att det fanns svårigheter och 

en oro över att inte få pengarna att räcka. Uppfattningen som Anja förmedlade var att ett arbete 

skulle underlätta hennes ekonomiska situation:  

 

 Jag behöver arbeta, det är bra men det är svårt jag behöver pengar, det är mitt problem nu bara 

det. (Anja) 

 

Hemmastadd i kommunen  

Samtliga intervjupersoner uttryckte att de kände sig hemmastadda i Örnsköldsvik, vilket grundade 

sig i flera olika faktorer. Dessa faktorer har sållats ut från intervjumaterialet och sammanställts under 

Egna upplevelser av sin första tid i Sverige 
Svårt 

Svårt system  Ansträngd 
ekonomi 

Svårt att nätverka Stress för språk  

Hemmastadd 
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domänen Hemmastadd. De fyra kategorierna beskriver mer ingående vad faktorerna består utav. 

Kategorierna har fått namnen Vilja till integration, Trivsel, Positivitet och Trygghet (se figur 5).  

 

Under kategorin vilja till integration förmedlades att den egna viljan att integreras i samhället är en 

viktig faktor för att kunna känna sig hemmastadd. Intervjupersonerna upplevde att den första tiden i 

Sverige har varit hoppfull och att de ville bli en del av samhället. De hade kommit långt i 

språkinlärningen och hade en stark vilja till att fortsätta utvecklas. De uttryckte en vilja att kämpa 

trots att det är svårt. Josef sa även att man måste våga ta det första steget mot att lära känna svenskar 

och att vänskap är en viktig del av att känna sig som hemma. Intervjupersonerna beskrev även att 

trivsel är en avgörande faktor för hur vida man känner sig hemmastadd eller inte. Samtliga 

intervjupersoner berättade att de trivs i Örnsköldsvik. Anledningar till trivseln som förmedlades i 

materialet var en känsla av att de funnit sitt nya hemland, att de vill stanna. Att de trivdes i sitt 

bostadsområde. Att de kände att man fritt kan utöva sin religion tack vare religionsfriheten. Att de 

skaffat vänner samt en känsla av att de ville ge tillbaka och bidra till samhället man lever i. Uttryck 

som sätter ord på känslan förmedlas genom empirin:  

 

Jag kan säga till er, jag har två hemland. Jag tycker det alltså, mycket bra. (Ali) 

 

…now I can say this is my country. (Josef) 

 

Det fanns en positivitet hos intervjupersonerna som var påtaglig. Då tre intervjupersoner förmedlade 

vikten av att ha en positiv inställning till livet i Sverige, samt en stark vilja att skapa ett nytt liv. Fadi 

uttryckte även att han kan se väldigt positiva effekter av det svenska välfärdssystemet. Vilket bland 

annat ligger till grund för den hjälp han har fått. Anja nämnde att synen på människans lika värde i 

Sverige har bidragit till hennes positiva inställning och känsla av trygghet. Markus beskrev nedan sin 

syn på livet i Sverige:  

 

Men man måste också tänka positivt. Man måste skapa nytt liv. Så det är mitt kan jag säga, jag vill 

skapa nytt liv här i Sverige. Det är inte lätt, här det är olika kultur. (Markus)  

 

Även trygghet beskrevs som en viktig faktor för att man ska känna sig hemmastadd och till freds. 

Något som bidrog till att Anja kände trygghet i Sverige är sjukvårdssystemet. Det hjälpte henne 

väldigt mycket i början. Något som också bidrog till trygghetskänslan för henne var att hon upplevde 

att Sverige alltid hjälper människor, att det finns ett trygghetssystem. 

 

Förkunskaper om Sverige 

Resultatet visar att förkunskapen varierade i omfattning och analysen har genererat tre olika typer av 

förkunskap. Dessa har delats in i tre olika domäner med benämningarna Intern kunskap, Extern 

kunskap samt Kunskapsbrist. Domänerna innehåller intervjumaterial som speglar vad individerna 

visste om Sverige innan de anlände. De två förstnämnda domänerna innehåller även en åtskillnad 

kring hur intervjupersonerna erhållit denna förkunskap. Materialet i Intern kunskap och Extern 

kunskap har i sin tur strukturerats upp i olika kategorier och subkategorier som beskriver vad de 

visste samt hur de erhållit den förkunskapen. Därefter följer en redogörelse för vad 
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intervjupersonerna tyckte om kvalitén på den externa informationen och avslutnings en subkategori 

som innehåller empiri som ger förklaringar på förkunskapernas betydelse individerna (se figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Illustration över intervjupersonernas förkunskaper om Sverige innan flytt samt dess 

betydelse 

 

Som benämningen antyder så innehåller Intern kunskap information om individernas egenförvärvade 

kunskaper. Här har materialet strukturerats upp i kategorierna Demokrati & välgörenhet samt 

Demografi, geografi & statsskick (se figur 6). Innehållet i dessa två kategorier är intervjumaterial 

som visar vad intervjupersonerna själva uppger att de visste om Sverige innan flytt. 

 

Under Demokrati & välgörenhet sammanfattas kunskaper om att Sverige uppfattades som ett land 

som präglas av frihet och demokrati där individen får uttrycka sina åsikter och att man som människa 

har rättigheter. Utdrag från empirin nedan bekräftar detta:   

 

… Men det är sant, det alla vet det är demokratiskt land. (Markus)  

… det är ett jättefint land, frihetens land. (Fadi) 

 … jag visste en, att man har rättigheter och skyldigheter…. Det var det bästa som jag tyckte. (Ali) 

 

Under Demografi, geografi & statsskick sammanfattas förkunskaper om Sveriges geografiska läge, 

klimat, monarki, befolkningsmängd samt uppfattning om svenskars utseende. Flera av 

intervjupersonerna visste att Sverige ligger i norra Europa och några kunde även namnen på Sveriges 

största städer. En del kände till Sveriges kalla klimat under vinterhalvåret. Förkunskaper fanns även 

kring att befolkningsmängden i Sverige är låg, dock så trodde några att den var lägre än vad den 

faktiskt är. En av deltagarna förmedlade även en föreställning om hur den svenska befolkningen såg 

ut. 

 

Och eh..som folk i Sverige de är långa kanske 1.80 och ljust hår och blåa ögon (skratt). (Fadi) 

 

I studien var det av intresse att redogöra för hur intervjupersonerna har erhållit sin förkunskap då det 

kan ge en bild av deras levnadsförhållanden innan flytt. Resultatet visar genomgående, att den 

egenförvärvade förkunskapen om Sverige kommer från medier så som internet, TV och böcker. 
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Utöver det nämnde några även att skolan och människor med koppling till Sverige hade bidragit med 

information. Av de individer som hade förkunskap om Sverige så angav samtliga att de var beskedet 

om att få komma till Sverige som motiverade dem till vidare informationssökning om det nya landet.  

 

Extern kunskap innefattar resultat som redogör för intervjupersonernas externt förvärvade kunskap 

om Sverige. Alltså kunskap som är ett resultat av information som givits av någon/några utifrån i 

syfte att förbereda individerna på livet i Sverige. Av de sju intervjupersoner som deltog i studien så 

var det fyra individer som hade fått någon form av information om Sverige innan avresa. Kunskapen 

som erhållits från denna information har sammanfattats i tre kategorier Process till Sverige, Praktisk 

info, samt Lagar och regler (se figur 6). 

 

Process till Sverige innefattar exempel på information som gett dem en förståelse kring hur ansökan 

om svenskt medborgarskap går till samt hur det svenska flyktingmottagandet fungerar. Exempelvis 

att de kommer att få genomgå intervjuer som kommer att avgöra hur vida de får komma till Sverige 

eller inte. Två intervjupersoner berättade även att informationen inkluderade lite basinformation om 

att Sverige är uppbyggt av kommuner, och att en av dessa måste ha en plats tillgänglig innan man får 

komma. Därefter fick även alla veta namnet på den kommun som de skulle till. Andrei beskrev att 

det informationstillfället som han var delaktig i inbringade en känsla av Sverige kommer att ta hand 

om honom och hans familj. 

 

Kategorin Praktisk info inkluderar beskrivningar av den praktiska information som två utav 

deltagarna fick innan avresan. Praktisk information så som tvättstugans funktion, hur lägenheten ser 

ut och att toaletterna kommer att se annorlunda ut än det som man är van. De fick även information 

om hur barnomsorgen fungerar i Sverige och att det finns något som kallas dagis. Sanna beskrev 

även att hon fick en utförlig information om hur flygresan kommer att gå till, något som hon 

uppskattade då hon aldrig hade flugit tidigare. 

 

Lagar & regler är en sammanställning av den information som intervjupersonerna angett att de fick 

om Sveriges regelsystem. Vilket genererade kunskap kring mannen och kvinnans lika värde och 

rättigheter, samkönade äktenskap samt att det råder en valfrihet hos kvinnor gällande att bära slöja 

eller inte. 

 

Gemensamt för personerna som hade fått extern kunskap innan flytten till Sverige är att, 

informationen som de fått har förmedlats utav antingen FN, Röda korset eller svenska myndigheter 

på plats. Dessa fyra individer fick alltså möjlighet att ta del utav information som valts ut särskilt för 

någon som ska flytta till Sverige. Detta till skillnad från de tre som inte fått någon information alls. 

 

Intervjupersonernas bedömning av informationens kvalité har sammanställts i två subkategorier som 

fått namnen Bra men massiv och Fel info innan avresa. Som namnen antyder så speglar dessa två att 

det finns en uppfattning om att informationen i det stora hela var bra men att den kunde uppfattas 

som massiv (för mycket på en gång) samt att det vid ett par tillfällen givits ut fel information. 

 

Under subkategorin Bra men massiv berättade intervjupersonerna som fått extern information, att 

innehållet och presentationen av informationen hade varit bra. Särskilt positivt var att informationen 
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gavs på modersmål och att den var tillräckligt omfattande. Men det betonas även att det upplevdes 

som att det var för mycket information på en gång vilket gjorde det svårt att ta till sig allt. 

 

Subkategorin Fel info innan avresa innehåller två intervjupersoners upplevelse av att delar av 

informationen som de fick innan avresa var felaktig. Som exempel så nämnde Sanna att hon och 

hennes familj blivit informerade om att lägenheten i Sverige skulle vara fullt möblerad, vilket inte 

stämde, då deras lägenhet var tom när de flyttade in. Detta resulterade i en besvikelse och frustration 

över att ha gjort sig av med sina saker inför flytten. Även Andrei beskrev en frustration över 

bristande information om lägenheterna. Han och hans familj hade inte heller blivit informerade om 

att lägenheten som de skulle få i Sverige vara helt tom. Detta blev därför något utav en chock för 

dem. Sanna poängterade även att informationen som hon fått gällande svenskt medborgarskap inte 

stämde överens med informationen som hon fått i Sverige. Hennes väntetid på ett få ansöka om 

Svenskt medborgarskap och pass visade sig vara fyra år längre än vad de uppgav till henne innan 

avresa, även detta har genererat frustration hos henne och hennes familj.  

 

Den tredje domänen Kunskapsbrist innehåller information som tyder på att fyra intervjupersoner 

alltså hälften, själva uppfattade sin förkunskap om Sverige som bristfällig. Bristfällig så till vida att 

man visste väldigt lite om det nya landet eller ingenting alls som Josef beskrev det: 

 

I never knew exactly what´s here in Sweden (Josef) 

 

Ett annat exempel som visar på en avsaknad av kunskap om Sverige är hur Anja beskrev sin reaktion 

när hon för första gången såg snö:  

 

När jag kom till Sverige första gången och såg snö, så blev jag rädd, oj vad jobbigt det var, jag var 

så ovan det, men nu inga problem. (Anja) 

 

Fadi beskrev det som att han i stort sett fick använda sig av fantasin för att kunna föreställa sig det 

som väntade när man kom fram. Sammanfattningsvis så ansåg, som nämndes ovan, mer än hälften av 

intervjupersonerna att deras förkunskaper var väldigt bristfälliga. Dock så visar analysen att inga av 

intervjupersonerna saknade någon information eller förkunskap efter flytten till Sverige. Viktigt att 

poängtera är att två av intervjupersonerna ansåg att det är av stor vikt att den externa informationen 

som ges av myndigheter innan avresa är korrekt. Detta för att minska den frustration som kan uppstå 

när man möts av en annan verklighet i det nya landet. De kategorier och underkategorier som 

presenterats ovan har utmynnat i konklusion som säger att intervjupersonerna är tillfredsställda med 

förkunskaperna de hade, oavsett om de var relativt omfattande eller nästintill obefintliga. En 

gemensam nämnare för den tillfredställelsen, är en uppfattning om att förkunskaperna, i det stora 

hela har en liten betydelse vid flytt till ett nytt land. Detta på grund av att individerna i egenskap av 

flyktingar, inte ansåg sig ha något annat val än att komma bort från den utsatta livssituation som de 

befann sig i just då. Josef beskrev detta på ett talande sätt då han berättade om den svåra tiden i hans 

liv innan flytten till Sverige 

 

I: Om du tänker tillbaka på den tiden finns det någon information som hade varit bra för dig och veta då 

om Sverige? 
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IP: I can say I was not having a choice.  

I: Nej, det var bara så?  

IP: Yes, I never had a choice, in Botswana they are waiting for me to say my life is good here. (Josef) 

 

Andra uttalanden som beskriver denna konklusion följer nedan:  

 

Efter fyra veckor, vi ber så mycket under den här tiden, för att vi kommer till Sverige eller något 

europeiskt land. Det behöver inte bli Sverige eller Norge bara någonstans i Europa. En land vi har 

ett bra liv. (Sanna)  

 

…Jag visste inte vart ligger Örnsköldsvik men inga problem…jag ska prova. När jag kommer ska jag 

förstå vart Örnsköldsvik ligger, inga problem tänkte jag. (Anja) 

 

Oväntade resultat av studien: Andrahandsinformation 

Utöver studiens huvudresultat, som inkluderar intervjupersonernas egna upplevelser framkom även 

intervjupersonernas egna upplevelser av andra flyktingars första tid i Sverige. Då intervjupersonerna 

lade stor vikt vid att framföra detta så känns det relevant att redovisa även dessa upplevelser som 

andrahandsinformation. Som huvudresultaten visar ovan så känner sig samtliga deltagare till studien 

allmänt nöjda med mottagandet och hjälpen. Alla kände sig dessutom hemmastadda i Örnsköldsvik. 

Många av studiedeltagarna underströk att deras väg till integration hade varit smidig, tack vare bland 

annat snabb behärskning av språket och en stark vilja till att möta livets skiftningar i Sverige med en 

positiv inställning. De lade dock vikt vid att poängtera att så är inte fallet för alla med 

flyktingbakgrund. Analys av empirimaterialet har resulterat i kunskap om andra flyktingars 

upplevelser, genom att intervjupersonerna pratade om andra än sig själva. Resultat från denna del av 

empirin tyder på att det finns en grupp människor med flyktingbakgrund som inte känner sig 

hemmastadda. Vilket under analysarbetet utformades till en kategori med tre subkategorier. I 

subkategorierna redovisas studiedeltagarnas upplevelser av att vantrivsel, avsaknad av kunskap samt 

en ovilja till integrering var faktorer som bidrar till att andra inte känner sig hemmastadda. 

Avslutningsvis så redovisas intervjupersonernas förslag till förbättringsmöjligheter till integration för 

dessa individer (se figur 7).  

 

Egna upplevelser av andra flyktingars första tid i Sverige 
Inte hemmastadda 

Vantrivs Saknar kunskap  Saknar vilja till integrering  

Förbättringsmöjligheter  
Ett åtstramat bidragssystem  Övriga  

Figur 7. Illustration över andrahandsinformation från intervjupersonernas egna upplevelser av 

andra flyktingars första tid i Sverige.  

 

Inte hemmastadda 

Som beskrivits ovan så har kategorin inte hemmastadda delats in i tre subkategorier som beskriver 

varför en del flyktingar inte känner sig hemma i kommunen. Dessa subkategorier har namngetts till 

Vantrivs, Saknar kunskap samt Saknar vilja till integrering. Nedan följer en innehållsmässig 

beskrivning av dessa.  

 



35 

 

Intervjupersonerna upplevde att det finns andra individer med flyktingbakgrund som vantrivs i 

kommunen, på grund av bland annat, en avsaknad av hemkänsla och grupptillhörighet. Känslor som 

förmedlas under denna kategori är ledsamhet och ensamhet.  

 

In Sweden they are alone, there are groups, if you don´t have a group you just be alone, that also is a 

big problem in Sweden ….  People are crying, people are really crying about the way they live here. 

(Josef) 

 

Här beskrev intervjupersonerna att det finns andra individer som har svårt att förstå och ta till sig 

Sveriges normer. Josef menade att bristen på denna förmåga medför en känsla av förvirring och 

frustration. Flera intervjupersoner poängterade även att förmågan att ta till sig ny information och 

lära sig ett nytt språk är bundet till utbildningsnivå och ålder.   

 

They don´t understand. It´s easier for educated families to understand how the CSN lone works. You 

lone the money, you go to school, you get a job and you pay back. This some doesn´t understand. 

(Josef) 

 

Under den här subkategorin sammanfattas intervjupersonernas upplevelser av att det finns attityder 

hos denna grupp människor som antyder att de saknar egen vilja till att integreras. Att de har svårt 

att acceptera Sveriges normer och en ovilja att ta seden dit man kommer. Något som attityderna 

resulterar i är att individerna ger upp och inte vill stanna i Sverige.     

 

Jag kanske integrerar snabbt med samhället. Inte alla kan. En del av dom vill inte byta mentalitet. 

(Markus) 

 

Det finns många invandrare som inte vill integrera sig i samhället, varför!? (Fadi) 

 

Förändringsmöjligheter 

Intervjupersonernas observationer av att det finns ett missnöje bland gruppen flyktingar som inte 

känner sig hemmastadda, har föranlett i ett antal förslag till förändringar. Detta i syfte att förbättra 

förutsättningarna till en lyckad integration i allmänhet. Bland den kritik som framfördes har särskilt 

ett förslag till förändring lyfts upp. Detta förslag har under analysarbetet genererat en egen kategori 

som benämnts till Ett åtstramat bidragssystem. Vidare har även anda förbättringsmöjligheter 

framförts, dessa har namngetts till Övrigt då innehållet är varierande (se figur 7).  

 

Ett åtstramat bidragssystem  

Tre av sju deltagare upplevde att socialbidragssystemet är bra men att det i längden inte 

tillhandahåller möjligheter för människor att ta sig vidare till självförsörjning. Så som 

bidragssystemet är utformat idag så upplevde en del av intervjupersonerna att det föreligger risk att 

bli för bekväm. Vilket i sin tur leder till en ovilja att arbeta då inkomsten är säkrad i form av bidrag. 

Här bör framföras att intervjupersonerna menar att de individer som inte kan jobba ska ha möjlighet 

till ekonomiskt stöd. Det de motsätter sig är arbetsföra människor som inte vill arbeta. Josef menade 

att en annan baksida av att försörja sig genom bidrag är att det försvårar integrationsprocessen, så till 

vida att människor stannar hemma och på grund av detta riskerar att bli isolerade.     
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En del människor kommer hit och tänker ah här kan jag sitta och jag behöver inte jobba… AMS 

måste efter två år behandla dom på ett annat sätt… men bra sätt inte snällt sätt. (Markus)   

       

People who have contact with the social…they get the money, they pay their bills hours go and that’s 

life…it´s not easy to be integrated they just live. (Josef) 

 

Övrigt 

Nedan följer en sammanställning av övriga förändringsmöjligheter som intervjupersonerna lyfte upp, 

i syfte att förbättra förutsättningarna till en lyckad integration i Örnsköldsvik.  

 
 Mångkulturellt centrum i Örnsköldsvik skulle bidra mer till en lyckad integration om fler svenskar hittade 

dit.  

 Kommunen måste göra fler uppföljningar på individer som inte kommit ut i arbete efter att etableringstiden 

gått ut.  

 Praktik kan vara en bra väg till arbete men man bör motverka att individer fastnar i praktik och inte 

kommer vidare. 

 Det bör införas mer samtalsstöd för vuxna då upplevelse finns att många människor bär på sina problem 

(både problem kopplade kring flykten samt problem som kan uppstå i det nya landet) i tysthet och 

ensamhet. 

 Det bör införas fler aktiviteter som uppmuntrar till integration och naturliga möten. 

 Boendesegregering bör motverkas genom en större spridning på bosättning av nyanlända. 

 Undervisning av SFI blir mer inspirerande och skapar lättare en känsla av tillhörighet om den ges i grupp 

med jämnåriga. 

 

Resultatsammanfattning 

Studiens övergripande resultat kan sammanfattas med att intervjupersonernas förkunskap om Sverige 

i regel var begränsad. Tre av deltagarna hade dock blivit informerade om Sverige innan avresa, de 

andra hade skaffat sin kunskap på egen hand genom internet och media. Genomgående så upplevde 

intervjupersonerna sin första tid i Sverige som positiv och hoppfull, alla förmedlade känslan av att ha 

funnit ett nytt hem där de trivs. Början på intervjupersonernas integrationsprocess har i många 

avseenden varit lyckad. Detta berodde enligt dem bland annat på, en positiv attityd till förändring 

samt att de hade kommit långt i sin språkutveckling. Språket sågs som en nyckel till samhällsliv och 

arbetsmarknad i Sverige. Intervjupersonerna ansåg genomgående, att de inte behövde någon annan 

information än de förkunskaper de hade.  

 

Denna studie resulterade även i ett resultat baserat på andrahandsinformation. 

Andrahandsinformationen innefattade upplevelser från intervjupersonerna, om att det finns individer 

med flyktingbakgrund, som har det svårt. Svårt att tillgodogöra sig den information man behöver för 

att förstå det svenska systemet/samhället. Avsaknaden av den här förståelsen hade enligt 

intervjupersonerna en negativ inverkan på hur dessa individer upplever sin första tid i Sverige. 

Intervjupersonerna ville genom att delge den här informationen påvisa att deras upplevelser och 

erfarenheter inte var de enda. 
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Analys 
Med resultatavsnittet i åtanke så har kopplingar gjorts till tidigare forskning samt till etablerade 

teorier. Detta i syfte att förklara de fynd som framkommit och få en djupare förståelse för resultaten 

samt styrka dess innehåll. Avsnittet om upplevelser av det professionella mottagandet kan 

sammanfattas med att, den övervägande majoriteten hade positiva upplevelser. Mest nöjda var de 

med möjligheten till att få lära sig svenska samt kommunens integrationsenhet med dess stöd och 

hjälp. En tolkning som vi gör utav detta är att hjälpen de fick var tillfredställande och tillräcklig, 

vilket i sin tur bidrar till en känsla av trygghet. Att få hjälp med att lära sig svenska var en viktig 

nyckel till en framgångsrik integrationsprocess. Dessa tolkningar kan styrkas genom tidigare 

nationell forskning som visar att två viktiga faktorer för att trivas i Sverige är just trygghet och 

behärskning av språket (Länsstyrelsen, 2008). Trots ovanstående positiva intryck så fanns det några 

inslag av mer negativ karaktär, vad gäller upplevelser av mottagandet och hjälpen. Framförallt så 

lyftes etableringslotsarnas arbete upp och att tiden för etableringsplanen var för kort. 

Intervjupersonernas missnöje vad gäller etableringslotsarnas arbete bekräftas även i en uppföljning 

av etableringsreformen (Statskontoret, 2012). 

  

Intervjupersonerna upplevde den allra första tiden i Sverige som svår men att de kände sig 

hemmastadda då de upplevde trivsel och trygghet. De hade även en positiv attityd och en vilja till att 

integreras. Här ser vi att det finns kopplingar till flera av de domäner (se figur 3) som arbetats fram i 

modellen för en lyckad integration från tidigare forskning (Ager & Strang, 2008). Modellen visar 

bland annat vikten av att känna en basal trygghet i det nya landet, att tillgodogöra sig det nya språket, 

att nätverka samt att ha en väl fungerande länk till den sociala hjälp som erbjuds. Detta för att en 

lyckad integration ska kunna ske. Dessa ”kriterier” återfanns hos samtliga av våra intervjupersoner 

vilket visar att de har börjat integreras i Sverige på ett framgångsrikt sätt. Tack vare det, kände de sig 

hemmastadda i kommunen. En teoretisk förklaring till att intervjupersonerna upplevde den första 

tiden i Sverige som positiv, är Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). Studiens 

deltagare beskrev situationen, att komma till ett nytt land som väldigt svår till en början men att de 

nu kände sig hemmastadda. Vi tolkar detta som att situationen uppfattas som strukturerad och 

begriplig. Detta för att individerna hade lyckats skapa de verktyg de behövde för att hantera den nya 

situationen i Sverige. Till exempel behärskning av det svenska språket. Deras känsla av hanterbarhet 

och begriplighet var med andra ord hög. Med språket som verktyg hade de skaffat sig nya vänner och 

ett nytt liv, vilket ger en hög känsla av tillhörighet och meningsfullhet. Det vill säga att livet känns 

meningsfullt att leva. Antonovsky skulle beskriva intervjupersonernas känsla av sammanhang som 

hög. Vilket på så vis kan förklara intervjupersonernas välmående och positiva syn på första tiden i 

det nya landet (Antonovsky 2005).   

 

I resultatavsnittet som skildrar intervjupersonernas förkunskaper om Sverige så betonades en vilja att 

komma till en trygghet, någonstans där de kunde få ett bättre liv. Det fanns en påtaglig känsla av att 

tillflyktslandet och förkunskaperna om detta land, inte var av största vikt för individerna. De faktorer 

som ansågs vara mest väsentliga innan flytt var människans mest basala behov såsom mat och vatten 

samt en avsaknad av rädsla för sitt liv. Dock, är det viktigt att poängtera att om extern information 

ges till kvotflyktingar av myndigheter innan avresa måste den vara korrekt. Detta i syfte att motverka 

frustration som kan uppstå när individerna efter ankomst, inser att informationen är felaktig. För att 
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få en förståelse kring detta kan kopplingar dras till Maslows teori om människans behovshierarki 

(Maslow, 1970). Trygghetsbehovet (som kommer efter de fysiologiska behoven) grundar sig i att 

människan behöver information, rutiner och en stabil vardag. Detta för att inte känna ångest och 

rädsla för att något främmande eller skrämmande ska inträffa och på så sätt känna trygghet. Däremot 

i situationer där det föreligger hot i bemärkelsen direkt fysisk fara för livet, till exempel vid krig, 

förföljelse och naturkatastrofer så behöver människan trygghet i form av säkerhet för sitt liv i första 

hand (Maslow, 1970). Den externa information som en del kvotflyktingar delges innan avresa till det 

nya landet, ges i syfte att motverka ångest och rädsla för det främmande och nya som väntar dem. 

Vilket alltså svarar mot den förstnämnda beskrivningen av trygghetsbehovet. Det vi tolkar utifrån 

studiens resultat är att individerna som befann sig i en situation som berättigade dem en plats som 

kvotflykting till Sverige, hade ett större behov av fysisk säkerhet. De var därför inte är fullt 

mottagliga för all den information som gavs.  Detta genererar en slutsats om att intervjupersonerna 

ansåg att vikten av förkunskaper om det nya landet, var av mindre betydelse då behovet av fysisk 

säkerhet upplevdes gå före. Detta kan då styrkas med teorin om människan rangordning och 

prioritering av behov (Maslow, 1970).  

 

En intressant jämförelse kan även göras med forskningen som berört samma ämne i Nya Zeeland 

(Department of Labour, 2004). Deras resultat visar att kvotflyktingarna som deltog i studien hade en 

väldigt begränsad förkunskap om mottagarlandet. Huvudsakligen upplevde de flytten till det nya 

landet som en lättnad, över att få behovet av säkerhet tillfredsställt. Vilket stämmer väl överens med 

bilden som vi fick av våra intervjupersoner. Vi kan även se att innehållet i individernas förkunskap är 

i stort sett identiska med våra intervjupersoners förkunskaper. Vilket styrker trovärdigheten av våra 

resultat då tidigare forskning tyder på samma sak (Department of Labour, 2004).  

 

Att det fanns individer som inte känner sig hemmastadda i kommunen konstaterades genom 

intervjupersonernas upplevelser. Anledningarna till detta förklarades bland annat genom en avsaknad 

av kunskap till att förstå sig på det svenska systemet och ta till sig språket. Vilket resulterar i att de 

vantrivs. Dessa känslor skulle kunna förstås utifrån Antonovskys teori om KASAM. Individerna 

beskrevs må dåligt på grund av att situationen blir svår att begripa när individer saknar verktyg (i de 

här fallen språket) att hantera sin situation. Detta beskrevs leda till hinder för att uppnå en lyckad 

integration. Hindren att integreras med svenska samhället och dess invånare skapar en avsaknad av 

tillhörighet, vilket enligt Antonovsky kan innebära en låg känsla av meningsfullhet. Om en individ 

har låg känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet så resulterar det i en låg känsla av 

sammanhang som till slut leder till ohälsa (Antonovsky, 2008).   

 

Det poängterades att det finns individer i kommunen som inte mår bra och att de har fastnat i sin 

integrationsprocess. Våra intervjupersoner angav förslag som skulle kunna förbättra situationen för 

dessa individer. Det som de flesta nämnde var att utformningen av och villkoren kring det 

ekonomiska försörjningsstödet är för generöst. De upplevde att många människor blir bekväma med 

att ha sin försörjning säkrad genom bidrag och att detta i sin tur leder till att individerna inte vill 

arbeta. Intervjupersonernas förslag var därför att hjälpen bör fokuseras mer på att hjälpa människor 

till arbete. Villkoren för att få ta del utav försörjningsstödet borde begränsas till de som inte är 

arbetsföra. För att på så sätt ställa högre krav på dem som kan jobba. Liknande åsikter och förslag 

som syftar till effektivare etablering på arbetsmarknaden återfinns även i nationell forskning 
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(Länsstyrelsen, 2008) där effekterna av att en tryggad försörjning beskrivs motarbeta en snabb 

integrering, då det kan leda till passivitet.  

 

Slutsats  

Studiens huvudsakliga slutsats är att intervjupersonernas begränsade förkunskaper och dess innehåll 

hade en liten betydelse för deras upplevelse av det professionella mottagandet samt den första tiden i 

Sverige. Det vill säga att, trots ringa förkunskaper så upplevdes det professionella mottagandet och 

den första tiden i Sverige som tillfredställande. Av störst betydelse för intervjupersonerna var istället, 

hur väl individer kan ta till sig information om Sverige efter ankomst. För att med hjälp av denna 

utveckla de verktyg som behövs, för att känna sig tillfredsställd över sin första tid i Sverige. 

 

Syftet bakom föreliggande studie var att undersöka och analysera vilka förkunskaper som fanns hos 

kvotflyktingar innan de kom till Sverige. Därefter belysa deras upplevelser av det professionella 

mottagandet och sin första tid i Sverige, utifrån förkunskaperna de. Vi anser att ovanstående slutsats 

innefattar alla komponenter för att uppfylla studiens syfte. 
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Avslutande diskussion 
 

Resettlement is a journey. It is a process of learning, adapting and understanding. 

Coming to a new country with a different culture, language, religion, and traditions, is a challenging 

venture into the unknown. (New Zealand Immigration Service, 2004 s. 33) 

 

Ovanstående citat fångar essensen i de stora utmaningar som kvotflyktingar står inför när de flyttat 

till ett nytt land. En av grundstenarna i arbetet med vår studie var att vi ville belysa våra 

intervjupersoners första tid i Sverige. Detta för att på så sätt få en djupare förståelse för vilka 

komponenter som behövs för att denna tid ska upplevas så positiv som möjligt. Studiens resultat 

visar att individernas upplevelse av sin första tid i hög grad präglas av den integrationsprocess som 

här tar sin början. Hur väl man integreras i det nya samhället har alltså en stor inverkan på hur 

individen själv upplever sin tillvaro. Det vi kan se är att individerna som deltog i studien trivdes 

väldigt bra och hade kommit till en punkt där de kände sig hemmastadda och trygga. Anledningen 

till detta kan enligt dem härledas till att de i stor utsträckning kände sig som en del av samhället då 

de hade lyckats skapa ett socialt nätverk i kommunen, lärt sig språket och funnit en meningsfullhet. 

Individerna betonar även vikten av den hjälp de fått den första tiden, och uttrycker en otrolig 

tacksamhet samt en vilja att ge tillbaka. 

 

Individerna i studien förmedlade en positiv bild av deras första tid i Sverige och att den hjälp de fick 

motsvarade deras behov och önskemål. Trots detta så förmedlade de även en bild av att så inte är 

fallet för alla. De menade att de finns människor som faller mellan stolarna och som finner 

integrationsprocessen väldigt påfrestande och svår. Det påpekades under intervjuerna att tidsramen 

för etableringsstödet som man blir erbjuden i Sverige, enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare (SFS 2010:197) inte är anpassat för allas behov. En etableringsplan 

(Statskontoret, 2012) som sträcker sig över två år, är för många inte tillräckligt för att sedan klara sig 

i Sverige på egen hand. Av dessa är det många som övergår till försörjningsstöd för att klara 

vardagen ekonomiskt. Som beskrivet i studiens resultat finns en risk att integrationsprocessen stannar 

om individen saknar förmåga eller motivation att hitta andra vägar till försörjning. Många av 

människorna som fastnat i processen lever idag i tystnad, ensamhet och en känsla av utanförskap. Vi 

anser att en viktig slutsats är att det bör tillsättas insatser som motverkar detta. Ett bra och konkret 

förslag gavs av intervjupersonerna som var att fler uppföljningar borde göras på de individer som 

passerat tidsramen för etableringsinsatserna. I syfte att fånga upp och stötta dem som fortfarande är i 

behov av hjälp. Detta skulle i sin tur motverka den psykiska ohälsa och vantrivsel som annars 

riskerar att uppstå. Då missnöje kring etableringslotsarna har framkommit i vår studie så väl som i 

Statskontorets uppföljning (2012) så anser vi att det är av vikt att diskutera. En utökad utvärdering av 

lotsarnas arbete samt ett förtydligande kring deras ansvarområden skulle enligt vår mening kunna 

höja kvalitén på mottagandet i stort. En reflektion som vi gjort är även att samverkan mellan 

arbetsförmedling, kommun och de privata lotsföretagen skulle kunna utvecklas. Framförallt i 

avseende på att lotsföretagen verkar erbjuda sina klienter olika mängd samt typer av hjälp, trots att 

uppdraget kommer från samma arbetsgivare. En bättre samverkan och en utökad tydlighet för 

individerna kring vart de ska vända sig skulle enligt oss i sin tur kunna höja den positiva upplevelsen 

av hjälpen på individnivå. 
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Alla människor i Sverige har rätt att trivas och känna sig som en del av samhället. En reflektion i 

anknytning till detta är att, vidare forskning skulle kunna fokusera på att ge individer som inte 

omfattades av vårt urval en röst. I förhoppning att undersöka och belysa deras egna upplevelser av 

sin situation och första tid i Sverige, så kan den andrahandsinformation som framkommit i vår studie 

valideras och motivera de åtgärder som krävs.  

 

Vid flertalet tillfällen så har betydelsen av svenska språket betonats som en utav nycklarna till en 

lyckad integrering. Detta har föranlett en reflektion kring vilken inverkan vårt urval av 

intervjupersoner har haft på studiens resultat. Det var ett krav att deltagarna skulle kunna 

kommunicera med oss på svenska eller engelska under intervjuerna. Vilket innebar att vi fick en 

grupp på sju personer där samtliga hade lätt för språkinlärning. Hade då våra resultat sett annorlunda 

ut om språkkunskaper inte hade varit ett krav? Utifrån de resonemang som diskuterats så skulle det 

kunna vara så, att andra upplevelser och erfarenheter förts fram av individer som inte hunnit lika 

långt i sin språkutveckling, och därmed inte heller hunnit lika långt i integrationsprocessen. 

Intervjupersonernas språkutveckling kan, inom ramen för samma resonemang, förklara 

samstämmigheten i deras positiva upplevelser av första tiden samt det professionella mottagandet i 

Sverige.  

 

Studiens resultat har visat att den förkunskap individerna hade om Sverige när de kom, inte hade 

avgörande betydelse för hur de upplevde det professionella mottagandet samt den första tiden i 

Sverige. Det viktigaste innan avresa var att komma till en trygg plats, vilken som helst. Något som vi 

ser vikten av att lyfta upp i sammanhanget, är två av intervjupersonernas erfarenheter av att ha 

delgivits felaktig extern information innan avresa. Ansvariga för informationen var 

myndighetspersoner och den gällde boendeförhållanden i Sverige. Detta medförde en stor besvikelse 

och frustration hos individerna och deras familjer. Något som därför borde ses över är hur vida 

informationen som ges till kvotflyktingar på plats i länder runt om i världen, är anpassad efter att 

Sveriges kommuner har olika rutiner vad gäller mottagandet av kvotflyktingar. Som till exempel att 

boendesituationen och hur vida lägenheten är möblerad eller inte vid ankomst, varierar. Den 

information som ges innan avresa ska syfta till att hjälpa individerna. Att förbereda dem på det som 

väntar i det nya landet, inte inge skeva förväntningar som sedan gör individerna chockade och 

besvikna. Vilket tyvärr hände i det här fallen. 

 

I den allmänna samhällsdiskussionen så läggs ofta mycket av ansvaret för en lyckad integrering på 

den nyanlände individens axlar. Ansvaret i bemärkelsen att lära sig allt som är nytt, anpassa sig efter 

kultur och normer i Sverige samt att hitta en väg till självförsörjning. Behovet av engagemang från 

svenskar är viktigt då kontakt över de etniska gränserna enligt oss är en viktig del av processen. För 

att den kontakten ska fungera krävs engagemang och hängivenhet från båda håll. Denna insikt är 

något som vi personligen tar med oss efter mötet med individerna i vår studie. Vilket vi även har en 

önskan om att fler gör, då lyckad integration är ett gemensamt ansvar. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Semistrukturerad Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 Ålder 

 Kön  

 Härkomst/landsbygd eller storstad?  

 Tid i Sverige 

 Anhöriga/familjesituation  

 

Djupgående 

 Kan du berätta om tiden innan du kom till Sverige?  

Hur såg verkligheten/livet ut?  
Under vilka förhållanden levde du?  
Vilka personer fanns runt omkring?  

 

 Kan du berätta om hur det kändes när du fick veta att flytten skulle bli till Sverige?  

Hur såg din väg till Sverige ut? (vilken hjälp fick du?) 

 

 Vad visste du om Sverige innan du flyttade hit? 

Vilka förväntningar hade du? 
Hade du hört någonting om landet ex. hur livet kunde bli eller hur människorna var? Kan du 
berätta om det? 
Vart hade du fått den informationen ifrån? Sverigeprogrammet? (bekant, personal, skola?) 
(bekräfta känsla kopplat till detta).  
Tycker du att du fick/hade tillräckligt med information om Sverige innan flytt? Om ja, vilken 
information var bra/av särskilt vikt? Om nej, vilken information saknade du? 

 

 Kan du berätta om första tiden i Sverige? (från avstigning på flygplatsen till idag) 

Kan du berätta om Hur det kändes när du kom hit?  
Blev livet i Sverige som du hade förväntat dig att det skulle bli?  

 

 Kan du berätta om den hjälp fick du? (vilken hjälp fick du?)  

Vad tycker du om den hjälp du fick?  
Var hjälpen anpassad till dina behov?  
Har du fått hjälp med tolk under din första tid I Sverige? Hur tycker du det har fungerat? 
(dialekt & språk) 
Tycker du att du fick tillräckligt med hjälp och stöd utifrån det du behövde? (Om ja, vad var 
det som var bra om inte, vilken hjälp hade du behövt??)  

 

 Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

 

 

 

 

 

 

Vi vill genom den här studien undersöka vad individer som kommit till Örnsköldsvik 

som kvotflyktingar visste om Sverige innan de kom. Samt belysa hur de har upplevt 

den hjälp de blivit erbjudna och den första tiden i Sverige. 

 

Att delta i den här studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande. Informationen som du lämnar till oss kommer sammanställas i en 

uppsats där dina personuppgifter kommer anonymiseras, vilket innebär att det vi 

skriver inte kommer kunna spåras tillbaka till dig. 

 
 

 

Vi tackar så mycket för din medverkan! 

 

 
/ Frida & Tina 

 
 

 

 

Har du några frågor så får du gärna kontakta oss: 

 

Frida Eriksson 073-83 47 56* 

frida.marie.eriksson@gmail.com 

 

Tina Byström 070-35 24 6*8 

tinabystrom@hotmail.com 
 

 

 

 

 
 
 

mailto:frida.marie.eriksson@gmail.com
mailto:tinabystrom@hotmail.com
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Bilaga 3: Exempel på studiens analysprocess 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

o

s

i

t

i

v

 

Egna 

upplevelser av 

det 

professionella 

mottagandet

Nöjd med hjälp från AMS 

85% nöjd med hjälpen

Sverige gav honom och andra det han behövde

Kategori

Nöjd med hjälpen, vill ge tillbaka

Nöjd med tillgänglig hjälp

Nöjd med tillgången av hjälp första tiden

Nöjd med första mottagandet

Bra hjälp första 2v.

Huvudkategori

Nöjd med hjälpen

Nöjd med hjälpen 2 första v.

Fick alltid hjälp, vilket är bra

Nöjd med hjälpen

Subkategori

Tolk fungerar  bra

Hjälp av lots bra 

Integrationsenheten 

bra

SFI bra 

Domän 

Bra hjälp från 

annat håll 

A

l

l

m

ä

n

t

 

n

ö

j

d

 

MKC är en bra mötesplats 

MKC bra integreringstillfälle 

Kyrkan bra social mötesplats

SFI fungerar bra

Bra med möjlighet att studera svenska på distans

Lärare hög kompetens

Hjälpen från kyrkan mycket bra

Hjälp från grannar ist. För lots/kommun

SO var viktig och bra  

bra upplevelse av SO

Bra med SO på modersmål 

Bra lärare på SO 

positiv upplevelse att få hjälp att lära sig språk

Nöjd med hjälp och tillgänglighet (lots)

Bra hjälp av lots

Bra hjälp från lots

Nöjd med hjälpen från integrationsenheten i Övik

Bra hjälp och information från integrationsenheten 

Möjlighet att byta tolk fungerar

bra upplevelse av andra tolk (efter byte)

Hjälp och tillgänglighet mycket bra (lots)

bra upplevelse av tolk, fungerar

Tolk är viktigt och de har varit duktiga

tolk fungerr bra

Koder

Jättebra med tolk på myndigheter, Fungerar bra

Örnsköldsvik kommun en av de bästa på integrationsarbete

etableringsplan bra

etableringsplan fungerar mycket bra

Nöjd med hjälpen han fått
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Bilaga 4: Exempel på studiens kodningsprocess 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet kondenserad meningsenhet Kod 

4:2 men om Sverige inte så 
mycket. Men det är sant, det 
alla vet det är demokratiskt 
land. 

 Om Sverige inte så mycket, 
vet det är demokratiskt land.  
 

4:2 Förkunskap, 
demokratiskt land.  

4:3 det är trevliga 
människor…Det finns björn 
kanske.  

Trevliga människor, finns 
björn kanske.  

4:3 Förkunskap, trevligt folk  
 
 
4:41 och förekomst av 
björn.  

4:4…åtta eller nio månader 
snö. 

Åtta-nio månader snö. 4:4 Förkunskap om klimat. 

4:5 men när jag fick veta att 
jag skulle komma hit, så läste 
jag mer om Sverige. 
Huvudstad, hur mycket folk, 
jag hade information före, 
som jag hade läst eget.  

Läste mer om Sverige själv 
efter besked, huvudstad och 
hur mycket folk.  

4:5 Egen info, demografi & 
geografi.  

4:6 nej precis (ingen 
information utifrån innan flytt) 

nej 4:6 Ingen extern 
information innan flytt.  

4:7 internet, men inte bara 
internet…finns också böcker, 
finns fråga mycket också 
människor också som varit här 
eller bodde här…eller har 
släktingar här.   

Internet och böcker, fråga 
människor också som varit här 
eller har släktingar här.  

4:7 Info, internet, böcker 
och människor med 
koppling till Sverige.  

4:8…det är en webbsida… 
www.informationsverige.se  
Där finns mycket information 
på arabiska…om regler här, 
om livet, om ja nästan allt. 

En webbsida 
www.informationsverige.se 
information på arabiska om 
regler, livet nästan allt. 

4:8 Egen info, internet. 

4:9 jag tror, nej (önskan om 
mer information innan) 

nej 4:9 Behövde ej mer info 
innan flytt. 

 

http://www.informationsverige.se/
http://www.informationsverige.se/

