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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att genom intervjuer med flyktingar skapa en bild av en supportgrupps 
funktion, vad det innebär att vara medlem, samt hur deltagandet i gruppen upplevs inverka på 
integrationsprocessen med avseende på lärande, empowerment och socialt kapital. Undersökningen 
är förlagd till Restad gårds flyktingförläggning och Supportgruppen och dess medlemmar står i 
fokus. En kvalitativ inriktning har valts för studien och 16 intervjuer utgör grunden för dess resultat. 
Studiens ändamål att fånga deltagarnas upplevelser ledde fram till en ansats inspirerad av 
fenomenologi. Resultatet visar att deltagande i Supportgruppen bidrar till ett utökat socialt kapital 
för medlemmarna – dels genom nya sociala nätverk, både på och utanför förläggningen, men också 
genom ett ökat socialt stöd inom gruppen. Ökad empowerment, då medlemmarna erhållit känslan 
av att kunna påverka sin egen situation, har kunnat ses. Detta har också kopplats till deltagande i 
gruppen. Resultatet visar vidare att olika former av lärande skett. Medlemmarna i Supportgruppen 
har dels utvecklat nya färdigheter, dels har de fått användning för sin egen kompetens men de har 
också fått möjlighet att situtionsanpassa sin kunskap till den nya kontext de hamnat i. Detta har gett 
dem olika former av livserfarenhet. Samtliga dessa faktorer har bidragit till en upplevelse av ökad 
integration och även en bättre hälsa hos medlemmarna i Supportgruppen på Restad gård.  
 
Nyckelord: Flykting, lärande, empowerment, socialt kapital, fenomenologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abstract 
The purpose of this study was to, through interviews with refugees, create an image of a support 
group’s function and what it means to be a member, also how participation in the group is perceived 
to impact the integration process, regarding learning, empowerment and social capital. The 
examination is located at Restad gårds refugee camp in Vänersborg, and the Support group and their 
members are in focus. The study for this paper was formed by a qualitative objective and 16 
interviews constitute the base for the results. Since the aim of this study was to catch the 
participators' perceptions, we chose a phenomenology approach. The result showed that 
participation in the Support group contribute to an increase of social capital amongst the members – 
partly through new social networks, both in the camp and outside, but also through an increase of 
social support within the group. An increase of empowerment is found, since the members have 
gained the feeling that they can influence their own situation. This is another profit from 
participation in the group. The result further shows that different forms of learning has occurred. 
The members in the Support group have partly been able to gain new skills, to applicate their own 
competence, but also got the opportunity to situate their knowledge to the new context they have 
gotten into. This have given them different forms of life experience. All of these elements have led 
to a perception of increased integration, and also of better health amongst the members of the 
Support group at Restad gård.  
 
Key words: Refugee, learning, empowerment, social capital, phenomenology. 
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INTRODUKTION 
 
Under hösten 2015 lades mycket fokus i medierna på flyktingkrisen i Sverige och världen, och detta 
är ett ämne som berört oss. När möjligheten gavs att skriva uppsats i samarbete med Support Group 
på Restad gård kändes detta som ett mycket relevant och även nytt ämne. Vi fick veta att gruppen 
drivs av flyktingarna ideellt i syfte att stötta varandra.  
 
Det stora antalet nyanlända under hösten leder till en lång väntan innan integrering kan ske, detta på 
grund av att den administrativa processen drar ut på tiden med ett stort antal ärenden som ska 
handläggas (Migrationsverket, 2016a). Att flyktingarna då tagit eget initiativ att starta en grupp med 
syfte att underlätta för och hjälpa varandra ger upphov till många frågor om hur detta påverkar deras 
livssituation, lärande och på sikt även möjligheterna till en god integrering.  
 

BAKGRUND 
 
Då den globala flyktingkatastrofen nådde oväntade höjder för Sveriges del under hösten 2015 
saknades tillräckliga resurser för att hantera situationen. Det ledde till nya utmaningar för både 
samhälle och individ. Att situationen för Sveriges del är delvis ny innebär att den inte har beforskats 
i så stor utsträckning tidigare. Dock slår Forsberg, Svensson och Starrin (1993) fast att just 
flyktingar ofta får en underlägsen position i samhället, jämfört med svenskar, men även jämfört med 
andra migranter. Situationen har utmynnat i en väntan på beslut som upplevs som mycket 
påfrestande för den enskilda individen. Detta innebär att den formella vägen till social inkludering 
och integration förlängts i takt med att handläggningstider ökat. Det är därför av stort intresse att 
undersöka på vilket sätt denna väntan påverkar människor på olika sätt. 
 

Figur 1 Antal asylsökande från 2010 till våren 2016 (Migrationsverket, 2016). 
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Restad gård är Sveriges största flyktingförläggning med mellan 1000 och 1500 boende 
(Migrationsverket, 2015). Vi fick höra talas om att det på förläggningen fanns en grupp flyktingar 
som gått ihop och organiserat sig och kallade sig för Support Group. Hädanefter kommer den att 
benämnas Supportgruppen. Vi förstod också att syftet med att ha gått samman var att hjälpa och 
stödja varandra i asylprocessen. Ett möte organiserades med hjälp av vår handledare där vi fick göra 
en första bekantskap med gruppen. Vi fick en del information om vad Supportgruppen är och hur de 
jobbar. De i sin tur var nyfikna på våra tankar och idéer och gjorde klart att de gärna ställde upp 
under vår skrivprocess. Vid detta första möte kände vi att vi ville ta vara på medlemmarnas kunskap 
och erfarenheter genom att använda oss av ett empowermentinriktat förhållningssätt, med fokus på 
ett jämlikt maktförhållande mellan forskare och respondent. Detta ligger till grund för 
forskningsprocessen. 
 
En grundsyn i studien kommer från salutogen teori. Salutogenes kan beskrivas som fokus på det 
friska och på resurser hos människan (Eriksson, 2015, s. 92). Som hälsovetare är detta ett 
grundläggande perspektiv och det speglar likväl ämnesvalet som metodens utformning. För oss som 
hälsovetare innebär detta ett förhållningssätt där individen och dess resurser hamnar i fokus. 
Tyngdpunkten ligger på det positiva och fungerande. Dock är det omöjligt att ducka för problemen 
som finns och i ett holistiskt synsätt måste alla delar av individen och dess kontext inkluderas. Vi 
väljer i framställningen att ta med även det som orsakar problemen, men lägger tyngdpunkten på 
faktorer som främjar en positiv utveckling. 
 
Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, socialt kapital och empowerment som 
stödprocesser till den lärprocess som flyktingarna ingår i.  
 
Begreppsförklaring 
 
Vi vill vara noga med hur orden i uppsatsen tolkas och vill därför förtydliga några uttryck. Med 
flyktingkris/katastrof menar vi att orsakerna till att människor drivs på flykt är det som kan kallas 
för katastrof, inte att människor kommer till Sverige. Med kris menas det sätt på vilket det svenska 
samhället, av olika skäl, brustit i omhändertagandet av dessa nytillkomna flyktingar. Vi väljer att 
använda epitetet flyktingar när vi beskriver våra respondenter. Med flyktingar syftar vi på de 
asylsökande på Restad gård, samt även de som redan fått uppehållstillstånd. Respondenterna 
benämner sig själva som ”refugees” i intervjuerna varför detta epitet känns passande.  
 
Volontär och volontärarbete använder vi då vi beskriver medlemmarna i Supportgruppen och det 
frivilligarbete de utför där. Nationalencyklopedin (2016a) definierar volontär som ”person som för 
utbildning eller ideella ändamål arbetar mot låg eller ingen lön (…)”. Supportgruppen kan beskrivas 
som en ideell organisation, en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 
gemensamma strävanden.  
 
Integration är ett begrepp som kan förekomma i flera sammanhang. När det gäller frågor kopplade 
till migration definierar Nationalencyklopedin (2016b) begreppet: ”I studier av internationell 
migration och etniska relationer används integration särskilt för att beteckna de sociala processer 
genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya 
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samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella 
och politiska liv.”  

 
Problemformulering 
 
Hur kan integrering i det svenska samhället underlättas och påskyndas? Vår uppfattning är att en 
meningsfull väntetid kan underlätta integration samt minska lidandet hos de personer som berörs. 
Intressant blir därför att ta reda på om, och i så fall hur, en väl utnyttjad väntetid kan bidra till 
lärande och integration samt stärka de resurser som redan finns. Detta förde oss in på utmaningen 
att undersöka medlemmarnas upplevelser av arbetet i Supportgruppen, samt dess mål och mening. 
 

SYFTE 
 
Att genom intervjuer med flyktingar skapa en bild av Supportgruppens funktion, vad det innebär att 
vara medlem i denna sammanslutning, samt hur deltagandet i gruppen upplevs inverka på 
integrationsprocessen med avseende på lärande, empowerment och socialt kapital.  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
I kommande avsnitt presenteras en teoretisk referensram kopplad till syftet. Beskrivning av 
grundläggande teorier aktuella för vårt ämnesval kommer att ges. De centrala begreppen är 
empowerment och makt, socialt kapital och lärande. Avslutningsvis presenteras också hur hälsa kan 
fungera som en medierande faktor i sammanhanget. 
 
Empowerment och makt 
 
Empowerment är ett begrepp som förekommer inom såväl pedagogiska teorier som hälsopromotion. 
Det handlar om en process där grupper som är missgynnade arbetar tillsammans och tar kontroll 
över de faktorer som påverkar deras liv (Laverack, 2004, s. 46). Just detta maktöverförande kan ses 
som en gemensam kärna i olika definitioner av empowerment (Guilherme Fernandes, 2015). 
Maktdimensionen av empowerment innebär att det finns en obalans i maktförhållandet mellan olika 
personer eller grupper. ”Power over” (makt över) är en form av makt där en person eller grupp kan 
få någon annan person eller grupp att utföra något mot sin egen vilja. Den utförande gruppen har då 
inget intresse i att det utförs. Denna typ av makt är inte alltid negativ och kan till exempel 
förekomma i lagstiftning, dock riskerar motparten ofta att hamna i ett underläge (Laverack, 2004, 
ss. 37-38).  
 
Empowerment kan ses som en process. Laverack (2004, ss. 43-49) använder en modell där 
empowerment visas som process på ett kontinuum. Empowerment i ett samhälle eller grupp, 
community empowerment, utvecklas i fem steg från den första punkten där personlig empowerment 
formas, till att omfatta gruppen och till slut politiska handlingar riktade mot hela samhällen. 
Gruppen karaktäriseras av att man delar normer, värderingar och behov med varandra, samt har ett 
jämlikt inflytande över gruppens förehavanden. De olika nivåerna i community empowerment 
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interagerar med varandra – genom att en grupp utvecklar empowerment stärks även individerna i 
gruppen. I det första steget startar processen med att individen utvecklar ”Power-from-within” 
(makt inifrån) kan jämföras med en inre känsla av integritet, ett själv. Det kan också beskrivas som 
att känna kontroll över sitt liv. Empowerment på denna nivå syftar till att ge en känsla av värde och 
bemästrande (Laverack, 2004, s. 36). Nästa steg i processen är att några individer med samma 
erfarenheter går samman till en mindre grupp. Denna grupp kan börja med självhjälp, för att sedan 
gå vidare mot att erbjuda hjälp till andra och under tiden förstå vilka resurser och färdigheter de 
innehar. I det tredje steget vänds uppmärksamheten mer mot de större politiska och sociala villkor 
som påverkar individernas liv. Gruppen kan också kartlägga sina resurser, vilket ger en styrka. I 
fjärde steget skapas partnerskap med andra föreningar som delar samma mål. I det sista steget krävs 
en kamp med de som har makten över gruppen på ett politiskt eller ekonomiskt plan. Detta steg är 
nödvändigt för att en förändring av de villkor som påverkar problemet, ska kunna ske (Laverack, 
2004, ss. 48-54). 
 
Inom pedagogisk teori betraktas Freire som tongivande för empowerment-begreppet. Han menar att 
förtryckta grupper behöver bli medvetna om den situation de befinner sig i. Kritisk medvetenhet 
handlar om att lära sig se och uppfatta sociala, politiska och ekonomiska orättvisor och agera mot 
förtryck. Förtryckta grupper måste själva se förtrycket och agera för frigörelse (Freire, 1996, ss. 17-
29). Enligt Laverack (2004, s. 51) är Freires pedagogik en grund för att skapa en medvetenhet kring 
politiska och sociala strukturer hos gruppen. På detta sätt kan hälsofrämjande insatser starta en 
frigörande förändringsprocess via lärande. Freire (1996, ss. 17-29) menar att det är vanligt att de 
förtryckta intar en roll i förhållande till förtryckarna. De ser då ingen möjlighet att påverka sin 
situation, utan förblir i detta underläge. Språket anses också viktigt för att kunna sätta namn på sin 
omgivning och det är också en förutsättning för att kunna delta i en dialog. Dialog medför ett 
jämlikt förhållande mellan parterna som leder till ömsesidigt förtroende (Freire, 1996, ss. 69-74). 
Lärande ses som en problemlösande aktivitet, vilket innebär en kreativ process. Kunskapen i denna 
process kan inte inhämtas separerad från det omgivande sammanhanget och blir därför ett sätt att 
göra människor medvetna om sin egen situation och vad som krävs för att förändra den. Detta utgör 
grunden för en mänsklig strävan att inte stå stilla och att anpassa sig till den rådande situationen 
(Freire, 1996, ss. 60-67) 
 
Socialt kapital 
 
Putnam (1996) definierar socialt kapital som funktioner av det sociala livet, vilka möjliggör för 
deltagarna att samarbeta mer effektivt för att uppnå gemensamma mål. Dessa funktioner benämns 
som socialt nätverk, normer och tillit. Putnam (2006, ss. 22-23) beskriver att socialt stöd och socialt 
kapital antingen kan vara överbryggande eller sammanbindande. Det sammanbindande sociala 
kapitalet bildar en grund för specifik ömsesidighet vilket skapar solidaritet inom den homogena 
gruppen, exempelvis familjen. Det överbryggande sociala kapitalet verkar inkluderande – att bygga 
broar mellan människor från helt olika sociala sammanhang.  
 
Järvinen (2007, s. 268) beskriver Bourdieus syn på socialt kapital som de resurser en individ har till 
följd av att vara medlem av en viss grupp. Detta skapar tillhörighetsförhållanden vilka förser 
individen med ett nätverk av kontakter. Kontakterna är som mest effektiva när de resulterar i att 
man ges tillgång till andra individer med större resurser och kunskap än en själv. 
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Lärande 
 
För oss som hälsovetare innebär pedagogiken att man lär i förhållande till andra och i relation till 
andra. Inom det sociokulturella perspektivet ser man till lärandets sociala aspekt där en individ, 
genom mellanmänsklig kommunikation, kan tillägna sig andras erfarenheter och upplevelser 
(Vygotskij 1979 se Bråten, 1998, s. 14). Enligt Säljö (2013, ss. 20-21) som i stor utsträckning 
baserar sina teorier på Vygotskijs tankar, innebär det sociokulturella perspektivet på lärande att 
förstå när människor och kollektiv ändrar sitt sätt att hantera sin omvärld och förstå den. ”... att se 
på lärande som en fråga om hur individer och kollektiv tillägnar sig, utvecklar och håller levande 
samhälleliga erfarenheter ...” (Säljö, 2013, s. 21). Dialogen blir ett centralt medel vad gäller att föra 
vidare kunskaper och insikter mellan människor. Genom att andra förmedlar och berättar om sina 
erfarenheter kan man tillägna sig färdigheter utan att på egen hand utföra dem. Säljö (2013, s. 33) 
slår här fast att ”samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande”. 
Fokus i den sociokulturella traditionen är således människans förmåga att förstå omvärlden, 
tillgodogöra sig samhällets samlade erfarenheter samt att ta till sig kollektivt utvecklade färdigheter 
(Säljö, 2013, s. 41). Lärandet sker i huvudsak genom deltagande i aktiviteter och som en 
konsekvens av att själv ha utfört dem (Säljö, 2013, s. 48). Detta knyter an till Deweys (2009, s. 231) 
begrepp ”learning by doing”, vilket innebär att basen i lärande måste utgå från färdigheter och 
aktiva handlingar.  
 
En grundtanke i perspektivet är även att individen formas genom interaktion med andra och en av 
de viktigaste anledningarna till detta är förmågan att kommunicera med hjälp av språket (Säljö, 
2013, s. 41). Sättet man kommunicerar på måste anpassas till vem den andra parten är för att kunna 
skapa och upprätthålla goda relationer. Genom dessa relationer uppstår ett ömsesidigt lärande där 
båda parter lär sig en stor mängd social kunskap. För att kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen 
krävs ett personligt intresse och gemensamma beröringspunkter. På detta sätt införlivas den andres 
erfarenheter i de egna erfarenheterna (Dewey, 2009, s. 232). När dessa sedan reflekteras och 
används i ett nytt sammanhang tillägnar sig individen ett sätt att handskas med framtida, liknande 
situationer (Dewey, 2009, ss. 195-196).  
 
Säljö (2013, s. 22) lägger vikt vid att lärandet är beroende av de förutsättningar som utmärker det 
samhälle och den tid som människan lever i. Lärande och utveckling är avhängigt situationen och 
kan inte generaliseras. Ett sätt att utmana traditionellt lärande som en universell process, helt skild 
från sammanhanget det sker i, är att se på lärande som situerat (Andersson & Andersson, 2005). 
Situerat lärande som teori ger ett nytt perspektiv på förståelsen av hur lärande uppkommer i och är 
knutet till en speciell kontext. Enligt Lave och Wenger (2003, s. 130-131) är grundförutsättningen 
för lärande att vi människor är sociala varelser och att lärande sker i relation till varandra. Teorin 
fokuserar på lärande som socialt deltagande, det vill säga ett aktivt engagemang i det samhälle man 
lever i. Om vi inte kan uppleva världen och vårt eget engagemang i den som meningsfullt, kan inget 
lärande uppstå. Wenger (2011) använder sig av begreppet community of practice och beskriver detta 
”Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they 
do and learn how to do it better as they interact regularly”. Lärande kan antingen vara anledningen 
till att man går samman i en grupp, eller så kan det uppstå till följd av medlemmarnas interaktion 
med varandra. Situerat lärande i denna form har enligt Wenger funnits under mycket lång tid och är 
inget nytt fenomen. Att inta detta perspektiv hjälper dock till att förstå hur informellt lärande följer 
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med vissa bestämda strukturer, till exempel i en organisation eller ett klassrum.  
 
Lave och Wenger (2003, s. 135) skriver om hur community of practice påverkar lärandet på olika 
nivåer. På individnivå handlar det om att lärande kräver att man engagerar sig och bidrar till 
gruppens sedvana. För gruppen handlar lärandet om att förfina och utveckla dessa sedvanor och 
överföra kunskap till nya generationer av medlemmar. För organisationer och samhället i stort 
innebär det att upprätthålla kunskaper och kompetenser som är särskilt värdefulla för situationen. 
Detta gör organisationen värdefull och bidrar till effektivitet.  
 
Legitimate peripheral participation är ett begrepp som beskriver hur nytillkomna medlemmar i en 
grupp lär sig och så småningom utvecklas till erfarna deltagare i ett community of practice. 
Författarna använder uttrycket att gå från lärling till mästare. Legitimate peripheral participation 
innebär att lärandet ses som en process där nya medlemmar initieras genom att inledningsvis utföra 
enklare uppgifter, vilka ändå är av stort värde för gruppen. Genom dessa aktiviteter tar de 
nytillkomna till sig gruppens och de äldre medlemmarnas kunskaper och arbetssätt och blir en 
fullvärdig medlem av gruppen. Detta förflyttar medlemmen till en position där den egna 
erfarenheten kan ges vidare till nyare deltagare (Lave & Wenger, 2003, ss. 31-38). 
 
Även Dewey (2009, s. 140) beskriver utbildning och lärande som en social process. Ett samhälle 
som saknar barriärer för utbyte av kunskap och erfarenheter, och där frihet råder att samverka med 
andra, blir ett mer demokratiskt samhälle. Dewey (ibid) menar vidare att även individens egen 
inställning spelar roll för lärandet; det måste finnas ett personligt intresse för sociala relationer. 
Säljö (2013, ss. 69-70) slår också fast att vi utvecklas som lärande och tänkande personer under hela 
livet. Genom kulturella erfarenheter utvecklar människor strategier för att till exempel resonera, 
förstå och lösa olika slags problem, samt att värdera och bedöma situationer. Vidare menar Säljö 
(ibid) att det är genom detta lärande som människor utvecklas och får en förmåga att agera på nya 
sätt i sociala sammanhang.  
 
Hälsa som den medierande faktorn 
 
Hälsa är ett vitt begrepp som innefattar många olika dimensioner av en människas liv. Winroth och 
Rydqvist (2008, s. 18) definierar hälsa som: ”Hälsa är att må bra - och att ha tillräckligt med 
resurser för att klara vardagens krav - och för att kunna förverkliga personliga mål.” KASAM – 
känsla av sammanhang är ett annat sätt att se på faktorer som främjar hälsa. Begreppet består av de 
tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, ss. 42-62). I denna 
uppsats har vi dock valt att inte använda oss av KASAM som en teori för tolkning och analys. Detta 
på grund av det nödvändiga i att avgränsa arbetet med hänsyn till vårt val av inriktning mot 
pedagogiska teorier, men också beroende av vår tidsbegränsning. 
 
Välbefinnande, att må bra, kan definieras som ett dynamiskt tillstånd vilket hänvisar till individens 
förmåga att utveckla sina förmågor, arbeta produktivt och kreativt, skapa meningsfulla relationer 
samt bidra till samhället man lever i (Beddington et. al., 2008).  
 
Att ha ett starkt socialt stöd bidrar till att förstärka känslan av välbefinnande, medan avsaknad av 
detsamma kan leda till sämre socioekonomisk status, stress och en lägre självrapporterad hälsa hos 
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immigranter. Sociala nätverk har en direkt effekt på hälsan då interaktion med andra och social 
delaktighet leder till ökad självkänsla och en högre social kompetens (Salinero-Fort et al., 2011).  
 
Field (2011) slår fast att det finns goda skäl att påstå att välbefinnande och välmående är några av 
de mest framträdande effekterna av vuxnas lärande. Han menar vidare att välbefinnande inte bara är 
eftersträvansvärt för individen, utan det får även vidare konsekvenser. Känslan av att ha en positiv 
framtidstro och förmåga att ta makten över sin egen situation kan vara en avgörande faktor för 
fortsatt, framgångsrikt lärande framgent.  
 
Winroth och Rydqvist (2008, ss. 19-22) delar in hälsans bestämningsfaktorer i fem olika områden. 
Dessa är villkor – både samhälls-, arbets- och livsvillkor, relationer till andra människor, livsstil och 
levnadsvanor, mitt sätt att tänka samt arv och genetiska faktorer. Mitt sätt att tänka innebär att ha ett 
förhållningssätt till världen som kan ha en stark effekt på hälsan. En positiv syn på livet och en god 
självkänsla kan bidra som en resurs för att främja den.  
 
Folkhälsomyndigheten (2015) i Sverige har satt upp elva målområden, vilka grupperar hälsans 
påverkansfaktorer. Dessa målområden tjänar till att underlätta arbetet med att nå det övergripande 
folkhälsomålet: "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen". Det första målområdet lyder: delaktighet och inflytande i samhället och behandlar 
socialt stöd och sociala relationer. Man slår fast att människor som saknar sociala relationer och 
socialt stöd löper större risk att dö i förtid. Framför allt är det kvaliteten på relationerna som 
påverkar hälsan.  
 
På detta sätt blir socialt kapital och socialt stöd faktorer som påverkar hälsan, vilken i sin tur får 
effekter på lärande och som även underlättar integration. 
 

TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kopplad till relevanta teorier och uppsatsens tema. 
 
Det finns tidigare forskning som visar att socialt kapital och sociala nätverk spelar stor roll för det 
livslånga lärandet hos flyktingar. Morrice (2007) menar att det är viktigt i utformandet av insatser, 
att stödja flyktingar så att de får tillträde till sociala och kulturella normer, tyst kunskap och 
färdigheter. Detta kräver stor förståelse för social exklusion. Genom att ta hänsyn till de strukturella 
ojämlikheter som flyktingar ställs inför, kan också förståelse skapas för hur detta påverkar deras 
identitet och erfarenheter. Socialt lärande och lärande i grupp skapar möjligheter för personlig 
utveckling. Morrice (ibid) menar också att genom bildandet av frivilliga grupper med gemensamt 
syfte kan lärande av olika slag uppstår. Exempel på sådant lärande är diskussion i grupp, 
gruppaktiviteter, besök och efterforskning. Genom att hitta ett gemensamt syfte i gruppen främjas 
sociala nätverk inom flyktinggruppen, men också mellan flyktingarna och det övriga samhället. 
Detta leder till att isoleringen av flyktingarna bryts, liksom de negativa uppfattningarna om dem. 
Genom social inkludering bildas en positiv cirkel som leder till lärande, social interaktion mellan 
grupper, möjligheter att skapa sociala nätverk samt möjligheter till informellt socialt lärande.  
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Guilherme Fernandes (2015) visar i sin forskning att i de nordiska länderna saknas empowerment i 
de introduktionsprogram som finns för flyktingar. Programmen är avsedda att främja integration. I 
samtliga länder läggs stor vikt vid att individen skall ta ansvar och aktivt delta i processen, delar 
som ingår i en liberal syn på empowerment. Programmen innehåller förutom en stark förväntan på 
individuellt engagemang, också tvång och straff i form av minskade bidrag om flyktingarna inte 
följer de program som finns. Enligt författaren tas lite hänsyn till individen och dennes 
förutsättningar.  Detta perspektiv innebär att de strukturer i samhället, som leder till att det är 
svårare för flyktingar att delta i det sociala livet, inte tas med i beräkningen. För att få till stånd en 
förändring av denna samhällsstruktur krävs insatser på både individ-, grupp- och samhällsnivå. De 
program som finns har vissa inslag av empowerment men de kan också leda till disempowerment. 
De innehåller tvång och behöver därför förändras.  
 
Andersson och Fejes (2010) beskriver i sin forskning hur migrationen innebär nya utmaningar när 
det gäller att ta vara på flyktingars kunskap. När människor flyttar så flyttar även deras situerade, 
kontextbundna kunskap. Flyktingar kommer till Sverige av skäl som inte har med arbetsbrist att 
göra och kommer därför kanske inte att få yrken där deras tidigare kunskaper kan komma till nytta. 
Utifrån perspektivet att kunskap och lärande är kontextberoende, blir det viktigt att hitta sätt att 
uppmärksamma och ta tillvara den kunskap flyktingarna har när de kommer till Sverige. Detta 
medför utmaningar för samhället när det gäller att skapa möjligheter för livslångt lärande. 
Flyktingar har med sig kunskaper som utvecklats i en helt annan kontext än den de kommer till här i 
Sverige. Detta gör att kunskapen värderas på ett annat sätt än den gjort tidigare. En formell process 
krävs där utbildning, betyg och CV översätts till en svensk kontext och värderas utifrån svenska 
regler och normer. För att få möjlighet att använda sin kunskap krävs att den värderas i förhållande 
till sitt nya sammanhang. De som ska avgöra värdet av kunskapen har oftast inte förförståelse för 
hur kunskapen uppstått och innehar makten att avgöra vilken kunskap som är av nytta. Att dessutom 
inte kunna uttrycka sig på rätt sätt kan leda till att bedömningen av kunskap blir felaktig. Det finns 
inga tydliga kriterier för vilka språkkunskaper som behövs. Språket får därför en maktdimension. 
Den som behärskar språket kan utöva en större påverkan. Genom att ta hänsyn till att flyktingarna 
är nybörjare vad gäller språk och de specifika yrkeskunskaper som är knutna till Sverige, kan olika 
lösningar hittas. Om flyktingar kan hjälpas in i exempelvis yrkesgrupper, där de får möjlighet att 
lära sig yrkestermer och liknande, minskar risken för en orättvis bedömning.  
 
Att vara flykting innebär också att det sociala kapitalet förändras. Salinero-Fort et. al. (2011) 
konstaterar att socialt stöd är en viktig faktor vad gäller flyktingars anpassning till sin nya miljö. 
Socialt stöd och sociala nätverk löses delvis upp och en ny, ofta problematisk situation uppstår. 
Denna förändring påverkar individen negativt och försvårar anpassning och integration i det nya 
samhället. En brist på socialt stöd kan påverka immigrantens välbefinnande och hälsostatus.  
Ett starkt socialt stöd kan i detta fall bli en resurs, vilken hjälper individen att snabbare få tillgång 
till exempelvis delaktighet i samhället, språkkunskaper och arbetsmöjligheter. Detta ökar 
möjligheterna till en lyckad integration (Salinero-Fort et. al., 2011).  
 
Ryan et. al. (2008) beskriver sociala nätverk som betydande källor till socialt kapital hos migranter, 
vilket ger dem tillgång till socialt stöd. Relationerna inom nätverken är komplexa därför kan olika 
typer av socialt stöd frammanas ur dessa. Att utforska relationernas karaktär på djupet kan leda till 
en större förståelse för hur migranter kan ges tillträde till redan existerande nätverk i sitt nya 
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närsamhälle. Att ha kontakt med vänner och familj som är kvar i hemlandet kan spela en stödjande 
roll också efter migrationen medan det lokala sociala nätverket även kan bidra med hjälp och stöd 
av mer praktisk natur. Migranter som etablerar starka, tillitsfulla relationer med sina landsmän ökar 
sina möjligheter för att skapa goda relationer även med människor av annan etnicitet.  
 
Zappa och Zavarrone (2010) menar att den känsla av tillfredställelse och belöning som följer med 
upplevelsen av volontärarbete, är komplex och består av två dimensioner. Den första dimensionen 
är relaterad till det arbete som utförs medan den andra handlar om relationella vinster. Att vara 
volontär kan vara ett sätt att tillägna sig självbekräftelse försäkra sig om sin egen duglighet. En stor 
del av tillfredsställelsen från volontärarbete härrör ur möjligheten att vara djupt engagerad i en 
organisation eller en grupp. Delar som är förknippade med volontärarbetet är solidaritet och känslan 
av emotionellt stöd samt glädje och välbefinnande. Att en volontär eller ideell organisation är platt, 
det vill säga den saknar en tydlig hierarki, ökar demokratin i gruppen och känslan hos individen att 
ses som kompetent.  
 
Field (2011) skriver i sin artikel att för de flesta europeiska beslutsfattarna är lärandets primära 
uppgift att främja ekonomiskt välstånd och social sammanhållning. Lärande och utbildning stödjer 
bredare politiska mål genom att utrusta medborgare med färdigheter och kompetenser som kan 
hjälpa till att främja social sammanhållning och integration. Field menar vidare i sin forskning kring 
vuxna människors lärande att detta får direkt positiva effekter på välbefinnandet då det skapar en 
ökad självtillit och tro på sin egen förmåga. En möjlig förklaring till detta är att den som lär sig och 
utvecklas även blir bättre på att knyta an till andra människor. Detta i sin tur utvecklar individens 
sociala kapital genom ökad social kompetens, ett utökat socialt nätverk samt en ökad gemenskap 
med och tolerans för andra. Lärande skänker människor resurser som de sedan kan använda för att 
göra förändringar i sitt eget liv. Sammantaget anser Field att lärande har positiva effekter på både 
välmående och hälsa.  
 
Andersson och Andersson (2005) konstaterar att lärande bland minoritetsgrupper kan skapa 
empowerment och öka möjligheterna till ett aktivt medborgarskap. I sin studie har de följt 
invandrargruppers lärande. De menar att en bra utgångspunkt för att starta den förändringsprocess 
som integration innebär, är de misstag och de erfarenheter som finns. På detta sätt skapas möjlighet 
att överbrygga de kulturella skillnaderna. Genom att träffa människor av samma ursprung som 
kommit längre i integrationsprocessen, kunde de nyanlända konstruera sin förståelse utifrån tidigare 
kunskap. På detta sätt kunde deltagarna relatera till sin egen situation och lärandet blev då 
kontextualiserat. Deltagarna tog ansvar för sitt lärande, ville lära och gjorde aktiva val för att forma 
sina liv. 
 
Ager och Strang (2008) har utfört en studie där de undersökt vad integration innebär. Författarna 
menar att integration kan ses som tio olika områden: arbete, bostad, utbildning, hälsa, sociala broar, 
sociala band och sociala kopplingar, språklig och kulturell kunskap, säkerhet och stabilitet samt 
rättigheter och medborgarskap. De menar att en bra tillgång och utveckling inom alla dessa 
områden krävs för att en god integration skall kunna komma till stånd. 
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METOD 
 
Studiedesign 
 
För denna studie har en mer kvalitativ utgångspunkt valts, då syftet handlar om att beskriva en 
upplevelse (Denscombe, 2009, s. 109). Valet föll på att använda semistrukturerad intervju 
(Denscombe, 2009, s. 234). Tillvägagångssättet är också inspirerat av empowerment och vi har tagit 
respondenternas kompetenser tillvara genom tips och råd under arbetets gång. 
 
Pilotstudie 
 
En pilotstudie genomfördes med syfte att pröva intervjuguiden och intervju som metod. Två 
respondenter intervjuades gemensamt av båda författarna. Intervjun var semistrukturerad och 
guiden bestod av ett antal öppna frågor varav vissa även hade följdfrågor i de fall det blev relevant. 
Resultatet av pilotstudien fick dels följden att intervjuguiden kompletterades med några frågor, men 
den gjorde oss också medvetna om det allvarliga i ämnena vi tog upp. Vi förstod att vi med våra 
frågor riskerade tangera traumatiska tidigare upplevelser. Detta fick som följd att vi kontaktade 
Röda korsets traumateam som fanns på plats på Restad gård. Av dem fick vi först en introduktion i 
hur de arbetar, men vi fick också med oss ett informationsblad om just deras verksamhet, vilken vi 
kunde ge till respondenterna efter intervjun. Genom att göra en första analys av intervjun från 
pilotstudien kom vi fram till att det var just upplevelserna hos respondenterna vi var intresserade av 
att undersöka. Detta ledde oss så småningom fram till fenomenologi som analysmetod i uppsatsen. 
 
Metodansats 
 
Ansatsen är inspirerad av fenomenologi. Fenomenologi som forskningsansats passar bra när 
forskaren vill utgå från ett empiriskt material istället för teorier. Att få fram det utforskade 
fenomenets essens underlättas också av denna ansats (Szklarski, 2009 ss. 106-111). Denscombe 
(2009, s. 109) beskriver att den fenomenologiska infallsvinkeln handlar om människors 
uppfattningar eller åsikter, attityder och övertygelser samt känslor och emotioner. Ansatsen syftar 
till att förklara fenomenet ur de berördas synvinkel. Detta blir aktuellt i vår uppsats då vi vill ta reda 
på vad respondenterna har för upplevelser av Supportgruppen, även flyktingens upplevelse av att 
vara flykting. Människan ses som den som själv tolkar sina erfarenheten och sin omgivning. 
Fenomenologiskt synsätt accepterar att saker och ting kan betraktas på olika sätt av olika människor 
vid olika tidpunkter och under olika omständigheter. Istället för en universell verklighet kan det 
istället existera flera parallella (Denscombe, 2009, ss. 113-114).  
 
Valet av en kvalitativ forskningsansats hänger ihop med forskarens kunskapssyn, människosyn och 
verklighetssyn. Dessa bildar ett paradigm som mynnar ut i en vetenskapssyn från vilken valet av 
metod bestäms (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, ss. 41-72). Empowerment som en del av vår 
forskningsmetod stämmer väl överens med detta paradigm.  
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Urval 
 
Målgruppen är alla aktiva medlemmar i Supportgruppen på Restad gård. De är ca 25 stycken till 
antalet. Urvalsprocessen skedde genom så kallat snöbollsurval där en person hänvisar till nästa 
person (Denscombe 2009, s. 38). Vi fick, i det inledande skedet, kontakt med en person i 
Supportgruppen som sedan blev vår kontaktperson och även ett bollplank för idéer och 
frågeställningar av olika slag. Vi ville ta tillvara på respondenternas egen kompetens och det 
rimmade även väl med vår empowermentinspirerade studiedesign. Denna kontaktperson förmedlade 
våra önskemål och behov till gruppen. På detta sätt fick den som ville och hade möjlighet chansen 
att delta i de inledande intervjuerna. Efter att ha intervjuat elva personer ansåg vi oss ha fått ett 
tillräckligt rikt material för att gå vidare med fler och djupare frågor. Urvalet till de uppföljande 
intervjuerna skedde på samma sätt, dock endast bland de elva medlemmar som ingick i den första 
omgången. Fyra av respondenterna intervjuades två gånger. Den tolfte personen valdes ut av oss 
och tillfrågades personligen efter att ha nämnts i flera av de tidigare intervjuerna.  
 
Datainsamling 
 
Som insamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer, vilka hölls på engelska. 
Intervjuguiden (se Bilaga 3) utformades med mestadels öppna frågor. I de fall de kunde besvaras 
med ja eller nej fanns följdfrågor att följa upp svaret med. Frågorna delades in efter teman som var 
intressanta att undersöka i förhållande till fenomenet. Dessa var: delaktighet/meningsfullhet, 
empowerment, välmående och lärande. Följdfrågorna avsåg att fördjupa svaren angående 
respondentens upplevelse av det som beskrivits (Denscombe, 2009, ss. 234-235). I samråd med 
handledaren valde vi att utföra de första intervjuerna så att två respondenter intervjuades samtidigt. 
Båda författarna var närvarande under de inledande intervjuerna, men den ena ställde alla frågor 
och den andra observerade. Den som observerade fick ställa kompletterande frågor om det fanns 
utrymme under intervjun och när de ordinarie frågorna var ställda. Att intervjuas i par var något vi 
frågade om inför intervjun och det poängterades att båda respondenterna skulle känna sig bekväma 
med situationen.  
 
Intervjuerna med de första elva respondenterna gjordes omväxlande i par och enskilt, dock var båda 
författarna med vid samtliga av dessa intervjuer. Detta skedde på grund av att vi som forskare tog 
hänsyn till respondenternas önskemål och vilka möjligheter de hade till att delta i vår undersökning. 
Efter att de elva inledande intervjuerna genomförts transkriberades det inspelade materialet och 
lästes igenom. Med detta som utgångspunkt utformades sedan en ny intervjuguide (se Bilaga 4) 
med ett antal nya frågor till de uppföljande intervjuerna. Dessa nya frågor syftade till att få en 
djupare bild av de tidigare ämnena samt att fånga vissa nya aspekter av fenomenet, för vilka vårt 
intresse väckts under de inledande intervjuerna (Rosberg, 2008, ss. 93-94). Genom denna process 
kunde resultatets kvalitet förbättras, då fenomenets essentiella egenskaper fick möjlighet att belysas 
på ett rikare och fylligare sätt (Szklarski, 2009, ss. 111-112). 
 
I den andra omgången gjordes fem ytterligare intervjuer, fyra av dem med tidigare respondenter. 
Den femte utfördes med en person som innehade särskild kunskap om Supportgruppens uppkomst 
och syfte. Denna sista intervju var ostrukturerad och utgick från temat: Supportgruppens tillblivelse.  
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Innan vi inledde arbetet med intervjuerna övervägde vi möjligheten att använda tolk. Detta valdes 
dock bort på grund av både praktiska skäl som ekonomi, men även etiska skäl. Dessa skäl 
diskuteras utförligare i metoddiskussionen nedan. Dock gjordes två intervjuer med tolk på 
respondenternas eget initiativ. Intervjuerna genomfördes på Restad gård i Supportgruppens egna 
lokaler. Den sista intervjun skedde dock hemma hos respondenten, enligt vederbörandes önskemål. 
Att välja en fungerande mötesplats för intervjun är viktigt för att möjliggöra en bekväm interaktion 
mellan intervjuare och respondent (Denscombe, 2009, ss. 252-253).  
 
Tillvägagångssätt 
 
Analysmetoden är inspirerad av fenomenologi, enligt Szklarski (2009, ss. 106-121) beskrivning av 
tillvägagångssättet. Efter att samtliga ljudupptagningar transkriberats och korrekturlästs 
anonymiserades texterna genom att dels radera namn, ursprungsland, utbildning och yrke, men 
också genom att radera specifika namn i texten som kan ge ledtrådar till vem respondenten är. Detta 
för att nollställa oss själva i analysprocessen och inta främlingens position och så långt som möjligt 
kunna sätta förhandsantaganden inom parentes (Denscombe, 2009, s. 116). Då respondenterna 
kommit att bli våra vänner är detta ett mycket viktigt steg i processen för att kunna göra en rättvis 
analys av materialet. 
 
Vi började med att läsa igenom texterna för att bedöma hur användbara de var för arbetet. Vi valde 
bort en av texterna då den inte var fullständigt begriplig för oss (Szklarski, 2009, s. 113). Efter detta 
moment började vi sedan stryka under de meningar som vi ansåg beskrev fenomenet på något sätt. 
Vi tog härmed ut de meningsbärande enheterna (Szklarski, 2009, s. 114). Efter att ha läst igenom 
och valt ut de meningsbärande enheterna sparade vi dem i ett nytt dokument för att få citaten var för 
sig. Vi markerade de textdelar som var från samma ursprungsmaterial med en särskild färg. Vi gav 
även varje enhet en egen kod, till exempel B3, som syftar på meningsbärande enhet nummer tre i 
den originaltext som fått bokstaven B. Detta för att lättare kunna hitta tillbaka till originaltexterna. 
Att kunna återvända till originaltexten blir en hjälp då analysen av de meningsbärande enheterna är 
kontextuell och relateras till det sammanhang som de ingår i (Szklarski, 2009, s. 115). Det är även 
mycket viktigt att kunna göra en exakt identifiering av varje enskild textbit, detta för att kunna 
återvända till de ställen i materialet som är av särskilt intresse (Denscombe, 2009, s. 371). Efter att 
ha klippt isär samtliga citat var för sig delade vi in dem i sex stycken teman och 11 stycken 
underteman. Dessa teman bestämdes utifrån materialets innehåll. Av de meningsbärande enheterna 
vi valt ut eliminerades tre stycken, vilka inte var relevanta i analysen av fenomenet. Analysen av 
enheternas innebörd syftar till att fånga resultatet i sin kontext. Nästa steg i analysen var att skriva 
om utsagorna till mer abstrakta formuleringar (Szklarski, 2009, s. 115). Den sista intervjun 
analyserades på liknande sätt, men ingick inte i beskrivandet av fenomenets essens, utan redovisas 
separat. 
 
Efter att ha sammanställt resultatdelen och läst igenom den och dess rubriker tog vi bort 
upprepningar och sådant som inte var relevant för fenomenet (Szklarski, 2009, s. 116). Vi gjorde en 
tankekarta av samtliga teman och underteman för att få en överblick över hela materialets innehåll. 
På detta sätt kunde vi reflektera över relationen mellan olika teman samt mellan delarna och 
helheten (Rosberg, 2008, ss. 94-95). Vi kastade runt rubrikerna för att hitta den utformning som bäst 
beskrev fenomenets essens. För att vara säkra på att de, av oss skapade rubrikerna, var de som bäst 
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beskrev respondenternas samlade utsagor gick vi tillbaka till vårt empiriska material och 
kontrollerade detta (Szklarski, 2009, ss. 116-117). Ur detta formades det slutgiltiga resultatet.  
 
Etiska aspekter 
 
När intervjuer utförs med underprivilegierade grupper är det viktigt att ge dem tid och möjlighet att 
utveckla sig (Westlund, 2009 s. 73). Genom öppna frågor och följdfrågor i intervjuguiden har vi gett 
respondenterna möjlighet att få fram sin åsikt och utveckla sitt resonemang kring fenomenet.  
 
Vi träffade flera medlemmar ur supportgruppen vid ett inledande informationsmöte på Restad gård. 
Information om att deltagandet var frivilligt gavs vid detta möte. Vi har också delat ut ett 
informationsblad där information om vad studien syftar till beskrevs kortfattat. Även här framgick 
att deltagandet är frivilligt. Informerat samtycke krävs för att bedriva forskning. Detta innebär att 
respondenten skall informeras i förväg om forskningens syfte för att sedan fritt kunna välja om hen 
vill medverka eller ej (Codex, 2016). Respondenterna har fått läsa missivbrevet (se bilaga 1) samt 
skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2) före varje intervju. De som vill har även fått 
möjlighet att i förväg läsa igenom intervjuguiden – dels för att uppfatta frågorna korrekt då 
intervjuerna inte hölls på respondenternas modersmål, och dels för att respondenten i förväg skulle 
ha möjlighet att välja bort någon av frågorna som hen inte önskade besvara.  
 
En annan forskningsetisk aspekt är att man inte får skada deltagarna genom medverkan i 
undersökningen (Denscombe, 2009, ss. 193-198). Genom att vi varit öppna inför respondenterna 
med undersökningens syfte och upplägg, samt behandlat deras uppgifter konfidentiellt har vi så 
långt det varit möjligt följt denna princip. Frågornas utformning har präglats av ett salutogent 
synsätt där tyngdpunkten ligger på positiva erfarenheter och sådant som fungerar (Eriksson, 2015, s. 
92). Detta för att undvika att sätta respondenterna i en obekväm situation, då de kan bära på 
trauman från upplevelserna i sitt hemland och från flykten. Vi har även haft kontakt med Röda 
Korsets traumateam som finns på plats på Restad gård och alla respondenter har fått information om 
deras verksamhet samt hur man kontaktar dem. Detta då vi trots att frågorna utformats för att handla 
om positiva upplevelser, ändå kan tangera de svåra händelser som respondenterna varit med om. 
 
Metoddiskussion 
 
Att ha ett empowermentinriktat förhållningssätt i studien ger möjlighet för deltagarna att ta rollen 
som experter eller ledare, men forskningen om best practice på detta område är begränsad 
(Wagaman, 2015). Att intervjua informanterna i par kan ses som en del av att öka empowerment då 
det ger ett jämnare maktförhållande mellan intervjuare och respondent. Det gav också en möjlighet 
för respondenterna att utveckla tankar och idéer tillsammans i samtal (Denscombe, 2009, ss. 236-
237). Det kan dock bli till nackdel om deltagarna inte känner att de kan tala fritt eller att de på 
grund av hänsyn till varandra inte vill komplettera med exempelvis spontana tankar. Genom att 
frågorna skickades till en person i supportgruppen, som sedan i sin tur skickat dem till 
respondenterna ökades delaktigheten i ännu högre grad. Detta var inte planerat från början, men då 
det hänt fanns en poäng att fortsätta på detta sätt. Deltagarna gavs möjlighet att fundera på frågorna 
och om någon fråga kan upplevas som känslig är man då som respondent förberedd och kan välja 
att inte svara. Tanken var från början att endast den person som fått frågorna skulle se dem och 
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komma med ett utlåtande då hen forskat tidigare och har kunskap som kan vara värdefull för oss. 
Detta hade vi i åtanke vid analysen, då det eventuellt kan påverka hur respondenterna väljer att 
svara.  
 
Språkförbistringar är en annan del vi tvingats ta ställning till. I några av citaten har vi valt att göra 
smärre förändringar i språket, då intervjuspråket är andraspråk både för oss och för respondenterna. 
Dessa förändringar har vi endast gjort där vi, av sammanhanget, varit säkra på att vi inte förändrar 
andemeningen i utsagan. Språket i resultatdelen kan uppfattas som något variationslöst med mycket 
upprepningar av samma uttryck. Detta kommer sig av att vi vill hålla oss så nära originaltexten som 
möjligt. Att intervjuerna inte görs på modersmål begränsar respondenten i variationen av uttryck. 
Detta begränsar även oss då vi inte kan berika språket med olika synonymer med liknande innebörd. 
Däremot upplever vi att materialet i sig är rikt. Detta då respondenterna använt sig av både 
metaforer och uttryck med lingvistiska innebörder (Szklarski, 2009, s. 115). 
 
Beslutet från början att inte använda oss av tolk i undersökningen innefattade både etiska och 
ekonomiska aspekter. De ekonomiska förutsättningarna för att anlita en professionell tolk fanns inte 
och vi kunde inte garantera att en tolk (som inte var ansluten till förmedling) skulle behandla 
intervjun konfidentiellt. Dock fann vi det intressant att även kunna ha med respondenter som inte 
pratade engelska i undersökningen, och då de själva erbjöd sig att tolka åt varandra tog vi tillfället i 
akt. I resultatet omfattar detta endast en intervju, och dess innehåll har tolkats med hänsyn till att 
utsagan eventuellt inte är beskriven med respondentens egna ord. Om en viss tolkning skett ansåg vi 
ändå resultatet vara relevant då den som tolkat, och eventuellt lagt in sina egna värderingar i det 
sagda, befinner sig i samma situation som respondenten.  
 
Att vi valt att göra intervjuer gör att vi, då vi analyserar materialet, har en större möjlighet att göra 
en rimlig analys. De bandinspelade intervjuerna underlättade för oss att bättre förstå vad 
respondenterna menar, genom hur de säger saker och vad de vill betona mest. Detta ökar 
möjligheten för respondenten att få fram just sin version och forskaren kan kontrollera att hen 
förstått den intervjuade på ett korrekt sätt (Denscombe, 2009, s. 117).  
 
Eftersom situationen att vara flykting är okänd för det stora flertalet i Sverige väljer vi att lägga stor 
vikt vid beskrivningen av just detta fenomen. Detta då vi anser det relevant för att läsaren ska kunna 
ta till sig innebörden i uppsatsen. Även fenomenet Supportgruppen är nytt i landet och kräver en 
förklaring. 
 
Vi har frågat respondenterna om både positiva och negativa upplevelser, men plockat bort de 
negativa utsagorna under analysprocessen. Att ändå ha ställt frågorna till respondenten bidrar till att 
ge en mer nyanserad bild av resultatet, då vi inte bara utgått från det positiva. I resultatet presenterar 
vi vad vi fått fram om fenomenet, ej vad vi inte fått fram. Vi jämför ej heller olika utsagor eller 
ställer respondenternas svar mot varandra. Detta då vårt intresse är att få fram vad som sägs om 
fenomenet, inte vem eller hur många som säger samma sak. Vi är intresserade av att redogöra för 
den sociala världens komplexitet (Denscombe, 2009, s. 120).  
 
Under processen det varit att undersöka vårt fenomen har respondenterna kommit att bli våra 
vänner. Vi kände att vi ville skapa en tillit som byggde på ömsesidighet och då vi delvis använt oss 
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av deras kompetens under skapandet av intervjuguiden ansåg vi att detta stämde väl överens med 
vårt empowerinriktade förhållningssätt. Detta är dock något vi varit tvungna att förhålla oss till 
under analysen. Att träffa respondenterna och stifta en lite djupare bekantskap med dem upplever vi 
har varit till hjälp för att ge oss en förståelse för människor som lever i en helt annan kontext än vi. 
Det blir här aktuellt att nämna några ord om vårt eget lärande i uppsatsprocessen. Vi har lärt känna 
nya kulturer och behövt konfronteras med och reflektera över vår egen kultur. Detta lärande har 
möjliggjorts av den tidvis täta kontakten med flyktingarna.  
 
Genom en tydlig redogörelse av hela vår forskningsprocess, från urval till intervjuer och analys, vill 
vi öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Enligt oss finns en möjlighet att överföra studiens 
resultat på andra sammanhang som behandlar flyktingar, detta är dock upp till läsaren att avgöra 
(Graneheim & Lundman, 2004).  

RESULTAT 
Nedan presenteras de teman som under analysen av intervjumaterialet framträtt som essensen av 
det studerade fenomenet. Temana som kommit fram i undersökningen är: att vara flykting, att ta 
makten över sin situation, att vara volontär, relationsskapande, lärande samt integration. Vi inleder 
dock avsnittet med att definiera vad Supportgruppen är, hur den uppkom samt vad syftet med 
gruppen är idag. Denna första del kommer även den från intervjuer men har analyserats i en egen 
kontext, detta då vi ansåg det relevant att visa för läsaren mer om Supportgruppen. Varje tema 
inleds med en analys, vilken förstärks av citat och sedan kommenteras och kopplas till lämplig 
teori.  
 
Supportgruppen 
 
- Supportgruppens syfte och historia 
Supportgruppen startades under 2014 av en liten grupp, bestående av fyra till fem flyktingar, 
boende på Restad gård. I samråd med några svenska frivilligarbetare började man så smått 
samordna utskänkning av kläder och diverse enklare husgeråd. Att hamna i en situation där man 
varken arbetar eller har någon given uppgift, var något som var främmande för dessa flyktingar. 
Man funderade över vad man skulle kunna ta sig för och kom fram till att initiativet behövde 
komma inifrån förläggningen. Känslan man fått var att svenskarna var rädda för flyktingarna och att 
det fanns en misstro mot dem.  
 
There is a big misunderstanding about who these people are, living in this camp.  
 
För att visa samhället vilka man var och överbrygga missförstånden mellan svenskar och flyktingar 
bestämde man i den lilla gruppen att organisera ett kulturevenemang. Detta då man såg kultur som 
ett sätt att överbrygga språkliga hinder och öppna dörrar mellan människor. Det frågades runt i 
förläggningen efter personer som hade möjlighet att bidra med sång, dans eller teater. 
Representanter från alla nationaliteter fanns med och visade delar av just sin kultur. Evenemanget 
riktade sig både till flyktingarna på förläggningen och till invånarna i Vänersborg och blev mycket 
uppskattat. Detta gav flyktingarna en upplevelse av att svenskarna i närsamhället fick upp ögonen 
för vilka kvaliteter och kompetenser som faktiskt fanns på Restad gård. Resultatet av aktiviteten 
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upplevdes av gruppen som att man lyckats bryta isen och nu kunde börja bygga ett förtroende 
mellan sig och lokalbefolkningen.  
 
And this is the beginning – we introduce ourselves in a good way to the society, and people start to 
trust us and it broke this ice-wall between us and them. 
 
Under denna period började man också intressera sig för att kartlägga vilka kompetenser och 
resurser som fanns på förläggningen. En medvetenhet hade uppkommit kring att det fanns många 
människor som besatt värdefulla kunskaper och färdigheter för flyktingarna i deras livssituation. Att 
också ta reda på hur dessa människor mådde ansågs vara av värde, och därför genomfördes en 
omfattande enkätundersökning bland samtliga flyktingar.  
 
Nästa fas i arbetet blev att fokusera på mellanmänskliga möten. Man insåg att integration och 
språkinlärning fungerade bättre om människor fick umgås mer avslappnat än i en lärare och 
elevsituation. Grupper startades upp där människor med samma profession kunde mötas och utbyta 
information. Detta för att underlätta anpassningen till de särskilda villkor som gäller för yrkeslivet i 
Sverige. Det fanns bland annat en grupp för läkare och en för lärare. Informationen kunde gälla hur 
man får sina betyg översatta och godkända, och att lära sig yrkestermer. Efter ett års arbete med 
Supportgruppen hade kontakter knutits med de flesta stora företag och organisationer i närområdet. 
Man kände ett förtroende från svenskarnas sida för flyktingarna och deras förmågor. Nu började 
man också delta i olika evenemang i närområdet. Genom detta skapades ett intresse hos fler 
svenskar att vilja bidra. Supportgruppen blev nu kontakten mellan det svenska samhället och 
flyktingarna på Restad gård.  
 
- Supportgruppen idag 
Supportgruppens arbete förändras utefter vilka behov som är aktuella hos flyktingarna. Ett exempel 
på detta var när flyktingkrisen eskalerade under hösten 2015. Då blev en stor del av medlemmarnas 
uppgifter att ta hand om de nyanlända, att ge dem mat, kläder, stöd och information. Detta behövdes 
då Migrationsverket inte hade tillräckligt med resurser. I Supportgruppen sågs detta som en 
möjlighet att påverka situationen för människor i samma situation som den man själv varit i. Idag är 
arbetet mer inriktat på att knyta kontakter inom yrkeslivet och hitta en meningsfull sysselsättning 
för de boende. Detta har lett till att flera flyktingar fått en praktikplats på någon arbetsplats i 
närheten av förläggningen. Det praktiska arbetet idag består även till stor del av att, utöver att 
anordna aktiviteter, påbörja processen att få betyg och utbildning översatta och godkända i en 
svensk kontext.  
 
We write the CV together and we begin to send to write the application and to learn him how to 
send the certificate to Högskoleverket in Stockholm.  
 
De förmågor som flyktingarna har innefattar både formell utbildning och sociala färdigheter. Att ges 
en möjlighet att påbörja processen, att få sin kompetens översatt till en svensk kontext, ger ett 
framtidshopp och inger en känsla av göra något annat än att bara vänta. Detta gör att man känner en 
viss kontroll över sin egen situation. Det existerar ingen chef i gruppen utan alla arbetar tillsammans 
på samma nivå och deltar i den utsträckning man själv väljer. Det upplevs som en frihet att själv 
kunna disponera sin tid. Man förenas i en vilja att hjälpa andra. 
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All of us are volunteer, all of us are equal. I love it! All people and you people are like because all of 
us have this feeling that we want to help people. There is no boss here. I think that's good, I love this 
group and I love being here! 
 
I Supportgruppen ser man som det allra viktigaste att flyktingarnas perspektiv tas i beaktande och 
deras erfarenheter får gehör. Detta gäller såväl ideella föreningar som myndigheter. Man har arbetat 
mycket medvetet med att föra ut detta perspektiv och upplever sig idag ha fått till stånd en 
förändring.  
 
Don't make activities for refugees, make activities with refugees! 
 
Analys och kommentar: 
Att flyktingarna tagit sin situation i egna händer och själva kommit fram till att de vill förändra sina 
förutsättningar i det svenska samhället kan kopplas till Freires (1996, ss. 17-26) idéer om kritisk 
medvetenhet. Freire menar att förtryckta grupper själva måste se förtrycket och agera för frigörelse. 
Flyktingarna har, genom att uppmärksamma de sociala och politiska villkor som gäller för personer 
i deras situation, hittat en väg för att förändra denna. Genom att gå samman i en grupp, med en 
gemensam vision och strävan att uppnå förändring, har de lyckats skapa ett sammanhang där de fått 
möjlighet att delvis ta makten över sin egen situation. Laverack (2004, s. 46) beskriver 
empowerment som en process i olika steg, där missgynnade grupper arbetar tillsammans och tar 
kontroll över de faktorer som påverkar deras livssituation. Laveracks modell för utveckling av 
empowerment i grupp visar hur individer som går samman i självhjälpsgrupper får möjlighet att 
först stärka sig själva genom att skapa en medvetenhet kring sina egna resurser. Man kartlade, 
genom Supportgruppens arbete, de kompetenser som fanns i förläggningen och på detta sätt kunde 
empowerment spridas även utanför gruppen då andra flyktingar kunde göras uppmärksamma på och 
återupptäcka sina egna förmågor.  
 
Morrice (2007) menar att det finns strukturella ojämlikheter mellan flyktingar och övriga samhället. 
Genom att ta detta i beaktande kan förståelse skapas, vilket ger förutsättningar för social inklusion. 
Genom möjligheten att föra ut flyktingarnas perspektiv på den politiska och sociala arenan i 
närområdet har man i Supportgruppen kunnat föra en kamp för att göra sin röst hörd. Det har banat 
väg för en dialog mellan flyktingarna, myndigheter och samhället. Laverack (2004, ss. 52-54) anger 
som femte och sista steg i empowermentprocessen att förändring på detta högre plan är nödvändig 
för att kunna påverka villkoren och komma åt roten till problemen som försvårar för individerna i 
gruppen. Supportgruppen har lyckats med flertalet av dessa steg och även tangerat de två sista. 
Därmed har det givits förutsättningar för bildande av empowerment hos flyktingarna, både i 
gruppen och bland dem som finns utanför den.  
 
Flyktingarnas förmågor och kompetenser måste översättas till den svenska kontexten för att kunna 
utnyttjas till fullo (Fejes & Andersson, 2010). Supportgruppen stödjer detta arbete och förmedlar 
dels kunskapen om att man faktiskt kan förkorta sin integrationsprocess genom att börja med denna 
transformering redan innan asylprocessen är avslutad. De hjälper också till i kontakten med berörda 
myndigheter och organisationer. Detta ger flyktingarna en känsla av framtidshopp och ökar deras 
möjligheter att ta kontrollen över sin situation. Det Supportgruppen har lyckats med i detta fall är att 
möjliggöra förberedelser inför inträdet i det framtida yrkeslivet, vilket kan leda till ett utökat 
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tillträde till arbetsmarknaden. Genom att många flyktingar har fått praktikplats på svenska 
arbetsplatser har deras språkkunskaper och därmed också deras anställningsbarhet ökat. Fejes och 
Andersson (2010) menar att språk- och specifika yrkeskunskaper hos flyktingarna ger upphov till en 
rättvisare bedömning av deras kompetens. Vår tolkning är att detta ger flyktingarna empowerment 
och en jämlikare maktposition i förhållande till samtliga inblandade i deras integrationsprocess.  
 
Essensen av Supportgruppen 
Nedan presenteras de teman som framkommit under analysen av intervjuerna. Dessa beskriver 
essensen av att vara medlem i Supportgruppen. 
 
Att vara flykting 
 
Att vara flykting är en oundviklig del i att vara medlem av Supportgruppen. Enligt flera av 
respondenterna innebär att vara flykting att hamna i en situation av osäkerhet där man varken 
känner sin omgivning eller människorna i den. Man finner sig själv på en ny plats med människor 
från olika länder och olika bakgrund och där det är svårt att ha några förväntningar på framtiden. 
 
- Väntan och depression 
Av alla utmaningar flyktingarna ställs inför är väntan en av de allra svåraste. Den ger en känsla av 
hopplöshet, av att mista kontrollen över sitt liv och skapar en osäkerhet som gör att allt i livet känns 
meningslöst. Man är utan möjlighet att påverka sin asylprocess och detta ger effekt på viljan att 
göra något alls, som att laga mat och äta. Dessutom påverkas förmågan att sova ordentligt. Man 
fastnar i tankarna på beslutet och intervjun med Migrationsverket och känslan av att inte kunna 
fortsätta sitt liv som tidigare är påtaglig.  
 
It give me like feeling I can't continue, I cannot continue my life until I get my permanent residence. 
 
Denna väntan och osäkerhet orsakar depressionssymptom hos de drabbade respondenterna. Att vara 
ensam utan sin familj gör att goda, positiva tankar och känslor inte blir särskilt långvariga. Det 
orsakar en inre strid och möjligheten att hitta något meningsfullt att göra känns mycket avlägsen. 
Risken är att man förlorar exempelvis sina akademiska färdigheter, sitt hopp, sina vänner och till 
och med sin livslust.  
 
This long time waiting, it's the hardest part because you feel that you are hopeless, you can't do 
anything to get it faster and you have just to wait.  
 
- Känsla av utanförskap 
Att komma till ett nytt samhälle och ett helt nytt sammanhang innebär för några av respondenterna 
att stå utan både vänner och familj. Detta inbegriper även känslan av att vara tvungen att börja om 
från noll, utan att känna till varken landet eller språket. Det innebär att man får sitt sociala nätverk 
reducerat och att hitta nya, nära vänner upplevs som svårt. Några av respondenterna uppger en 
osäkerhet kring vem man kan lita på, vilket påverkar processen att bygga upp nya, djupa relationer.  
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But if I like it and I want to make friends, I will open a lot of discussion between us, and then, after 
a few days you can decide if he or she is a good friend for you or not. 
 
Att hamna i ett nytt sammanhang innebär att det normala livet och saker man tagit för givet tidigare 
plötsligt inte fungerar längre. Den vardagliga kontakten med vännerna och omgivningen försvåras. 
En av respondenterna upplever en ojämlikhet gentemot invånarna i sitt nya land. Att sakna ett 
personnummer stänger många vägar och innebär en upplevelse av att inte ha samma rättigheter och 
privilegier. Det upplevs som svårt att ha en roll och att känna sig delaktig i samhället innan man fått 
sitt beslut om uppehållstillstånd. Detta då man upplever att det skapar en osäkerhet hos invånarna i 
landet kring huruvida du kommer att stanna här eller inte.  
 
It's something with the society when you are saying: I'm waiting the decision. They look at you that 
you are the kind of person: you might stay here or you might say goodbye tomorrow. So you don't 
find a role and you don't find a good link for a job for example.  
 
Analys och kommentar: 
Asylprocessen innebär en lång väntan för flyktingarna. Denna väntan riskerar att leda till ohälsa då 
den ger upphov till många negativa tankar hos de drabbade. Man har svårt att bryta negativa 
tankespiraler. Enligt Winroth och Rydqvist (2008, s. 22) har ”mitt sätt att tänka” en stark effekt på 
människors hälsa där en positiv livssyn och en god självkänsla kan verka främjande. Villkor är även 
det en viktig hälsoaspekt (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 19). Livsvillkoren för respondenterna har 
förändrats radikalt i samband med att de hamnat i ett nytt samhälle som de ännu inte är fullvärdiga 
medlemmar i. Detta skapar också en känsla av utanförskap som orsakas både av att inte känna sig 
inkluderad i samhället och av att, bland annat, ändrade familjeförhållanden har minskat det sociala 
kapitalet. Salinero-Fort et. al. (2011) menar att sociala nätverk har en direkt effekt på hälsan. 
Genom social delaktighet och interaktion med andra ökar känslan av socialt stöd, vilket stärker 
självkänsla och välbefinnande. Bristande språkkunskaper kan dock vara något som försvårar denna 
interaktion och blir ännu en del i känslan av exkludering. Säljö (2013, s. 41) skriver att detta att 
kunna kommunicera genom språket är en av de viktigaste anledningarna till att människor kan 
förstå sin omvärld och tillgodogöra sig samhälleliga erfarenheter och gemensamt utvecklade 
färdigheter. Språkförbistringar blir då ännu ett led i ett utanförskap och ett utestängande från 
lärande.   
 
Väntan innebär en maktlöshet som blir förlamande. Att inte veta något om framtiden orsakar att 
man hamnar i en position som underlägsen, vilket leder till att inget man gör känns meningsfullt. 
Freire (1996, s. 29) menar att detta är vanligt i en kultur av förtryck. De förtryckta intar denna roll 
utan att se en möjlighet att påverka. Den strukturella ojämlikhet som råder mellan flyktingarna och 
det övriga samhället kan liknas med power-over (Laverack, 2004, s. 37-38). Medvetandet om detta 
maktförhållande skapar en känsla av att någon annan styr ens liv, en känsla som bidrar till 
uppgivenhet.  
 
Ryan et al. (2008) skriver att brist på tillit kan vara ett problem bland människor som hamnar i en 
ny miljö. Även om man tillhör samma etniska grupp krävs att man tillåts lära känna varandra innan 
man kan känna tillit. Detta påverkar hur flyktingarna kan börja bygga upp sitt sociala kapital på 
nytt, genom att bland annat forma djupa relationer med andra.   
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Att ta makten över sin situation 
 
- Att vända till något positivt 
Flera av respondenterna beskriver arbetet i Supportgruppen som en möjlighet att skifta fokus från 
de egna problemen och istället inrikta sig på att göra något som ger en positiv kraft. På detta sätt 
hittas också motivation, både för sig själv och för att hjälpa andra. Det leder till att man kan skjuta 
undan sina negativa tankar och även motarbeta en eventuell depression.  
Before that we joined the Support group we were like more focusing on our problems (...) like... 
negative thoughts we had. And now we try to focus in something else so we can forget the negative 
thoughts that we have. 
 
Arbetet med Supportgruppen blir för några av respondenterna en möjlighet att fly den ständigt 
pågående inre dialogen, vilken drivs av negativa tankar och problem.  
 
I was scared to be, to become crazy. I didn't want. And after I came here and joined here, first I 
didn't know how much it's gonna change me or how much it's gonna help me. I forget all about... I... 
I, then I didn't, all the thoughts that I had was gone! All the expectations that I might get crazy is 
gone! Now I know that I'm not gonna get crazy, because I'm doing something. 
Att vara en aktiv medlem i Supportgruppen skapar nya utmaningar. Åtagandena tvingar de aktiva 
att ta sig ut ur sina rum och kämpa för att nå sina mål. Att ha deadlines gör att man tvingas att skapa 
rutiner i sin vardag, vad gäller både mat och sömn. Det startar en process och en strävan att hela 
tiden fortsätta att arbeta och lära sig, samt en känsla av att vara på rätt väg.  
 
Instead of sleeping I was forced to do routine and instead of no hope, nothing to do, no future, now I 
set myself a challenge. I see a deadline, then I must work to finish that deadline. (...) And that's how 
I changed my eating-behaviour, my sleeping-behaviour. 
 
Att ha möjlighet att arbeta i Supportgruppen upplevs som ett privilegium och vetskapen om att man 
försöker göra något för att förbättra situationen stärker självkänslan. Stoltheten över att ha 
åstadkommit något för någon annan uppfattas som en mycket bra känsla. 
 
It feels you privileged, it feels you that you're at least trying. I'm not better than them, but you know, 
I'm trying more.  
 
- Göra tiden meningsfull 
Att vara asylsökande innebär att vänta. Att arbeta i Supportgruppen blir då något att göra medan 
man väntar på sitt beslut från Migrationsverket. Flera av respondenterna anger att de vill utnyttja 
denna tid för att göra något meningsfullt både för sig själva, sina medmänniskor och samhället. 
 
We don't want for this period to be not benefit for us and for the other refugees. Want it to be like 
useful, we want to learn many things, we want to extend our network.  
 
Att vara fast i ett tillstånd av enbart väntan upplevs av några av respondenterna ge en känsla av att 
vara värdelös, oavsett hur skicklig man varit i sitt tidigare yrke. Att inte ha någon sysselsättning kan 
leda till att man förlorar sina drömmar och sin kraft att uppnå sina mål. Genom arbetet i 
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Supportgruppen har detta tillstånd förändrats. 
 
If he didn't join, he will have a lot of free time doing nothing. And his dreams will be lost, he will not 
achieve anything because he will lose the power to achieve his goals, and by joining the Support 
group, these things have changed. 
 
Att lägga sin tid på aktiviteter och arbete i Supportgruppen gör att man fyller sina dagar med något 
som gör en glad och kan motverka depression. Det bidrar också till en variation i de dagliga 
sysslorna. 
 
- Makt och styrka 
Arbetet i Supportgruppen ger en upplevelse av att göra något, vilket inverkar på hela 
livssituationen. Arbetet blir ett bevis för att man besitter kompetenser och kapacitet att utföra något. 
Känslan av att kunna bistå samhället, trots att man egentligen inte har något stöd utifrån, upplevs 
som en styrka. Man beslutar sig för att göra något av egen fri vilja. Istället för att bara sitta och 
vänta på att bli hjälpt ges man en möjlighet att hjälpa sig själv och andra i samma situation. Genom 
att använda sina kompetenser kan man påverka någon annans livssituation. Detta gör att man kan 
återerövra sitt människovärde. Det vänder känslan av att vara ett hjälpsökande krigsoffer, till att 
vara en människa som faktiskt kan uträtta något i det samhälle hon lever.  
 
It helps us, it affects our life, we feel better. We feel that we are doing something, we feel that we are 
helping someone, so it's good. We are not useless, we are not waiting. We are not just sitting in our 
room and get this depression. We are not just waiting something, we are doing something while we 
are waiting. It's good, we are human beings, we are doing something, not just waiting to get that 
permission. 
 
Man känner att man får en styrka av varandra genom att arbeta tillsammans i Supportgruppen. Det 
finns en gemensam strävan. Att Supportgruppen inte har någon uttalad chef som bestämmer om det 
övergripande arbetet skapar en upplevelse av att alla tillåts komma med vilka galna idéer som helst, 
vilket ger en känsla av frihet och kreativitet.  
 
Yeah, so we can create any idea we want. We can do whatever we want. We don't have a boss or 
salary so we can do whatever we want. We feel like free and creative. 
 
Det upplevs som en styrka att de som stödjer flyktingarna i deras situation även själva är flyktingar.  
 
I believe that the best one to know what I need is one of my situation. 
 
- Möjlighet att bevisa sitt värde 
Flera av respondenterna upplever att de måste bevisa sig värdiga sitt nya hemland. Man söker en 
möjlighet att få visa för det svenska samhället att man är kompetent och duglig och att man 
förtjänar en plats.  
 
We knew when we came here that we have to struggle to show people that we are human beings who 
really deserve their support and deserve to be in their community. And we don't want just to eat and 
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sleep and get money. 
 
Att få sitt uppehälle betalt utan motprestation är något som ger flera av respondenterna en negativ 
upplevelse. Man vill tjäna sitt eget uppehälle, ha ett eget arbete och slå hål på ryktet om flyktingar 
som enbart lycksökare. Genom Supportgruppen upplever man sig få en möjlighet att förtjäna de 
pengar man får och även förbättra ryktet för alla flyktingar.   
We didn't have a choice to be here actually, and we want to change the reputation and prove that we 
are able to do and we have the power, the qualification and the capacity to do it. So through the 
Support group we achieved this I think. 
 
Analys och kommentar: 
Att vända sin situation till något positivt genom att skifta fokus från de egna problemen till vad man 
skulle kunna göra i den situation man befinner sig knyter an till ”mitt sätt att tänka” som är en av 
hälsans bestämningsfaktorer. Hur vi tänker påverkar vårt förhållningssätt, om vi ser vi möjligheter 
eller problem (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 22.). Detta kan utgöra skillnaden mellan att bli kvar på 
sitt rum och fastna i depression, eller att göra något meningsfullt och fylla sina dagar med 
aktiviteter som istället gör en glad. Tankens kraft blir i detta fall avgörande.  
 
Att göra något meningsfullt av sin väntetid beskrivs också av respondenterna som ett bevis på att 
man faktiskt besitter kompetenser och kan klara av saker. Man bestämmer sig för att göra något, av 
egen fri vilja, och detta bidrar till att kunna ta makten över sin egen livssituation och återerövra sitt 
människovärde. Enligt Freire (1996, s. 26) måste viljan till frigörelse komma från individen själv. 
Detta skapar ”power from within” hos flyktingarna, vilket beskrivs av Laverack (2004, ss. 36-37) 
som en kraft inifrån som skapar en känsla av integritet. Utöver detta fungerar Supportgruppen som 
en platt organisation, utan en tydlig hierarki, vilket enligt Zappa och Zavarrone (2010) ökar 
demokratin och känslan av delaktighet och kompetens hos medlemmarna. Flera av respondenterna 
anser det vara viktigt med en gemensam förståelse för de bakomliggande problemen, då insatser 
planeras och utförs. Man menar att den bästa att förstå en själv är någon i samma situation. Detta 
kopplas till Laveracks (2004, ss. 43-44) tankar om vad som förenar en grupp och ger dem 
community empowerment. 
 
Deltagande i Supportgruppen ger också medlemmarna en möjlighet att bevisa sitt värde för 
närsamhället och invånarna i det. Detta upplevs som en stark drivkraft från flera av respondenterna. 
Genom att skapa nya sociala nätverk, även utanför flyktingförläggningen, ökar möjligheten till att 
förändra negativa uppfattningar om flyktingar (Morrice, 2007).  
 
Att vara volontär 
 
Att vara volontär genererar känslor av att göra något, av att hjälpa någon, att ge med sitt hjärta. Det 
innebär också att inte kräva något i gengäld för sina insatser. Upplevelsen av att man själv fått den 
hjälp man behövt i en särskild situation blir en drivkraft att hjälpa andra i samma situation.  
 
I don't want anybody who needs help not getting any. That's why I'm here, I want to help people, I 
want to make them feel safe as I did when these people helped me. 
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Att vara med i Supportgruppen, arbeta med aktiviteterna och sedan se resultatet ger känslor av 
glädje och tillfredsställelse. Att kunna hjälpa andra och kunna se frukten av sitt arbete gör att man 
känner sig behövd och tillfreds med sig själv. 
 
I was able to give her extra classes so she was able to understand the basics (...) and sometimes 
she's asking questions makes me really see something that I achieved.  
 
-Må bra av att hjälpa andra 
Att kunna hjälpa andra skapar känslor av välbefinnande och glädje. När man genom volontärarbetet 
i Supportgruppen kan hjälpa någon att till exempel hitta en praktikplats eller hitta ett sätt att lära sig 
något nytt, så ger det en känsla likt den om det vore man själv som blivit hjälpt. Att se skillnaden i 
ansiktsuttryck när man kunnat hjälpa en människa som flytt från krig att känna trygghet igen, 
beskrivs som en av de bästa stunderna i livet.  
 
When they really need something which is so necessary for them and they say thank you, someone’s 
here for us when we need them. So you feel that you give them safe and make them feel secure. And 
that's why you feel so happy inside you. Being here give us this feeling and that's why we are here. 
Supportgruppen gör att man ges en möjlighet att hjälpa andra och ett mandat att ta rollen som 
hjälpare. Att kunna säga till människor att man är där för att hjälpa dem ger en mycket positiv 
känsla. Några av respondenterna anger att en förutsättning för att kunna hjälpa andra är att må bra 
själv. Det är därför viktigt att först hjälpa sig själv. Genom att vara med i Supportgruppen får man 
positiv energi och en knuff i rätt riktning som gör att man sedan kan hjälpa andra.  
 
Because we can't help others if we didn't help ourselves, because if you don't have positive energy, 
then you can't give positive energy to others you know. So we have to fill ourselves with positive 
energy and give it to others. 
 
Analys och kommentar: 
Att arbeta som volontär beskrivs av respondenterna ge känslor av att göra något. Att kunna hjälpa 
andra ger en tillfredsställelse. Enligt Zappa och Zavarrone (2010) kan volontärarbete vara en källa 
till självbekräftelse och ett bevis på sin egen kapacitet. Respondenterna anger att det att kunna se att 
arbetet leder till något gott gör att man känner att man åstadkommit något bra. Att solidariskt kunna 
hjälpa andra skapar en känsla av välbefinnande och glädje, vilket även Zappa och Zavarrone (ibid) 
kommer fram till i sin studie. Detta är något som kunnat ses extra tydligt hos de respondenter som 
kommit till Sverige under hösten 2015. Att få erbjuda andra samma känsla av trygghet och säkerhet 
som man själv upplevt, uttrycks vara en stark drivkraft hos flera av respondenterna. Genom att ta 
rollen som hjälpare ger man också sig själv makt och mandat att utföra något. Man har kontroll i 
situationen och genom att man hjälper andra med till exempel praktiska uppgifter kan en känsla av 
bemästrande uppnås, komponenter som ingår i begreppet ”power from within” (Laverack, 2004, s. 
36). Detta ser vi som en förstärkning av självkänslan vilken kommer sig av att man känner sig 
behövd. Flera respondenter pratar om att detta genererar en positiv kraft som kan vara behjälplig 
även i den egna situationen.  
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Relationsskapande 
 
Supportgruppen möjliggör både byggandet av relationer, fördjupande av relationer och är 
relationsskapande i sig.  
 
- Socialt nätverk 
Samtliga av respondenterna har angett att deras sociala nätverk har utökats sedan de gick med i 
Supportgruppen. Det har blivit vidare och förändrats till det bättre. Supportgruppen har öppnat 
dörrar till att möta nya människor – både svenskar och flyktingar.  
Now we can see that our social network has become wider and like much better than before. 
 
Att arbeta tillsammans i Supportgruppen innebär att man bygger vidare på och fördjupar 
relationerna med de andra medlemmarna.  
 
Especially when you meet new people and when you contact with them, you can like, you can be like 
more happy that you are meeting new people and your social network is extended.  
 
Bland flyktingarna återfinns naturligtvis många olika typer av människor. Individer som inte är så 
utåtriktade får i Supportgruppen en chans att skaffa sig nya vänner genom att man sitter tillsammans 
och diskuterar och organiserar till exempel aktiviteter.  
 
And there is another kind that just want like a chance to make a friend and this kind of people, I 
think the Support group is the door for him. Because you're meeting a lot of people, you sit in the 
same table and talking. It's like you have a chance to make friends and meet people. It's a good 
door for this kind of people.  
 
Supportgruppen upplevs av några av respondenterna som ett sätt att binda vänskapsband för en lång 
tid framöver. Man anger att vännerna och relationerna från tiden i Supportgruppen är det man 
huvudsakligen kommer att bära med sig. Känslan av att ha investerat en hel del i dessa relationer 
samt att det skulle kräva mycket kraft att återigen börja om från noll gör att man ser sin framtid i 
närområdet, bland redan etablerade kontakter.  
 
I feeling hard if I want to go to another city and begin from zero. You don’t know anyone, you make 
a friend and relationship from beginning. So now I changed my mind. I want to stay here in 
Vänersborg or around Trollhättan, Uddevalla, it´s like near Vänersborg to… and to serve my 
volunteer work here in Support group. 
 
- Socialt stöd 
Som tidigare nämnts så innebär att vara flykting att man förlorar det sociala stöd man tidigare haft 
från familj och vänner. Att vara medlem i Supportgruppen och lära känna människorna i den gör att 
man till viss del kan återskapa känslan av att ha ett socialt stöd. Man känner tillhörighet och  
upplever det som att medlemmarna blir den nya familjen, någon att vända sig till vid problem eller 
behov av hjälp. 
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I feel that they are like my family, they want to support me: Don't worry, we can help you. Even if 
you don't have a mother here or your father here, we help you. 
 
Upplevelsen av att vara i samma situation och dela samma lidande skänker en känsla av att vara 
som bröder och systrar. Detta gör att man upplever att de andra förstår ens situation. Att få stöttning 
från dem som besitter samma erfarenheter upplevs av några av respondenterna som mycket 
värdefullt.  
 
Just we, all of us know each other. If you will become ill or need anything, if you have any 
problems, you will have brothers and sisters supporting you. We share the pains so we know how to 
help ourselves. (...) Because maybe some days you talk with your family and you hear from them 
that there is a bomb near the house or there. All day you think about this and then you need 
someone to help you, push you, and: yes, it will be okay. And just to have this statement.  
 
Vetskapen om att någon frågar efter en när man inte är närvarande upplevs också som värdefullt. 
Någon som bryr sig om ifall man mår dåligt och är deprimerad. Att träffas ofta och arbeta ihop gör 
att man känner varandra väl och hör av sig till varandra när man inte ses. 
 
It’s good thing if you feeling bad and have depression and there's someone ask about you: Where is 
he, why don't we see him? 
 
Analys och kommentar: 
Det ökade sociala nätverk respondenterna uppgett som en följd av sitt medlemsskap i 
Supportgruppen kan verka både överbryggande och sammanbindande (Putnam, 2006, ss. 22-23). 
Dels har man knutit nya kontakter i närsamhället, och dels har man kunnat fördjupa relationerna 
med de andra medlemmarna, både i gruppen och på förläggningen. Supportgruppen har blivit en 
öppning till olika typer av relationer, både formella, till företag och myndigheter, men även 
informella, till hjälparbetare och nya vänner i närsamhället. Enligt Ryan et. al. (2008) ger olika 
typer av relationer upphov till socialt stöd av skilda slag. Det stöd som kommer av mer formella 
relationer kan handla om att få en praktikplats eller tillgång till eget boende. Supportgruppen ses 
också som en väg att binda bestående vänskapsband för framtiden. Detta stöd ger en mer 
känslomässig trygghet, och även tillhörighetskänslor.  
 
Morrice (2007) beskriver hur överbryggande sociala nätverk spelar en stor roll i att skapa 
förutsättningar för lärande samt utveckling av förmågor och idéer, och Salinero-Fort et. al. (2011) 
slår fast att socialt stöd är en viktig faktor vad gäller flyktingars möjligheter till att anpassa sig till 
sin nya miljö. Bristen på socialt stöd kan även påverka immigranters välbefinnande (ibid) och 
respondenterna beskriver det som en viktig källa till välmående och trygghet att ha någon som bryr 
sig. Det gör att man får känna sig sedd. Detta sammantaget belyser vikten av tillgång till socialt 
kapital för individers möjlighet till hälsa, välbefinnande och lärande. Supportgruppen beskrivs som 
en betydande tillgång vad gäller tillträde till sociala nätverk, vilket kan leda till ett utökat socialt 
kapital. Även möjligheten att få stöd från människor som förstår, därför att de har liknande 
erfarenheter, kan bidra till ett stärkt självförtroende (Andersson & Andersson, 2005). Detta i sin tur 
ökar förmågan att ta ansvar för och påverka sin situation. 
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Lärande 
 
Erfarenheterna från Supportgruppen bidrar till ett lärande som är komplext och innehåller många 
olika delar. Respondenterna beskriver dessa olika erfarenheter, samt hur de skulle kunna nyttjas i 
framtiden.  
 
- Livserfarenhet 
En lärdom man dragit är att det finns en chans att göra framsteg och utvecklas om man bara har en 
drivkraft. Detta gäller i arbetet med Supportgruppen men kan även appliceras på det framtida 
yrkeslivet. Att få testa många olika upplägg och roller i samband med aktiviteterna och våga 
misslyckas, ger viktiga lärdomar inför framtiden. I en liknande framtida situation har man 
erfarenheter av hur denna kan hanteras.  
 
Maybe the life can bring us some situation like this and we can now deal with it like we are doing 
now. It's life experience. 
 
En annan viktig lärdom är att förstå andra människor. I samarbetet lär man sig att förstå vad andra 
tycker och även kunna framföra sina egna åsikter och önskemål.  
It helps me a lot to understand the others' feelings – what they really want and what I really want, 
and to say like kindly to them that I don't like this and I like this, I don't want to be a part of this and 
I want to be a part of this. 
 
I arbetet med de andra flyktingarna hittar man nya insikter om sig själv och inser att man har mer 
gemensamt med människor omkring sig än man förut trodde. Även självinsikt om hur man reagerar 
i en pressad situation är något som nämnts. 
 
It would be that I learned about myself more than, than anything else while I was here. 
 
Att hjälpa andra människor och sätta sig in i deras situation, skapar nya perspektiv och nya sätt att 
se på livet.  
 
And also helping people give us a new view of life, concentrating on another view, so we can see 
better and we can do better. 
 
Arbetet tillsammans öppnar för utveckling och förbättring, då man diskuterar sina idéer med de 
andra medlemmarna i gruppen. Genom att ta del av erfarenheterna hos de medlemmar som varit 
aktiva i Supportgruppen under längre tid än man själv, slipper man göra om deras misstag en gång 
till.  
 
- Nya färdigheter 
Erfarenheterna från arbetet i Supportgruppen leder till att man utvecklar nya färdigheter. Man lär sig 
samarbeta och samorganisera med andra. Genom att försöka få med sig andra i ett samarbete lär 
man sig att be om och ta tillvara på andras tankar och idéer, man lär sig plädera för sin sak och 
motivera andra att engagera sig.  
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We increased our skills how to discuss together, arranging together for the events and the activities. 
 
Några av respondenterna nämnde att man lärt sig att anpassa sig till och hantera de nya 
förutsättningar man ställts inför, till exempel att i Sverige hålls möten på avtalad tid och vid sen 
ankomst så meddelar man sig. Att utveckla och organisera aktiviteter har inneburit att man behövt 
ha kontakt med myndigheter på olika sätt, och detta har bidragit till en förmåga att uttrycka sig 
formellt i både tal och skrift.  
 
Every single thing I do is a new experience and it's a new thing that I learned, and I'm still learning 
to provide it all the time. We have to be commited with appointments, and I learned more about 
organizing and making activities and talking to people formally and exchanging formal mails. 
 
Många av respondenterna påtalar att detta är första gången man stöter på människor från så 
skiftande kulturer. Att arbeta med aktiviteter riktade mot samtliga flyktingar på Restad gård ger nya 
kunskaper om dessa kulturer. Detta ger nya kompetenser om hur arbetet behöver anpassas beroende 
på vem man möter. 
 
And I know more about the culture with different groups of nationalities here. I wouldn't be able to 
know these differences or specifications in these other groups or so if I were in my room. 
 
Analys och kommentar: 
Upprinnelsen till bildandet av Supportgruppen var inte primärt i syfte att skapa lärande bland 
medlemmarna. Lärande har dock visat sig uppkomma som en följd av interaktion och aktiviteter i 
gruppen. Wenger (2011) menar att lärande antingen kan vara anledningen till att gå samman i en 
grupp, eller som ett resultat av den. Begreppet ”Community of practice” beskriver hur aktiviteter i 
grupp kan skapa lärande. I Supportgruppen nämner man att lärandet till stor del sker genom att man 
får prova på att utföra olika uppgifter. Detta blir en form av ”legitimate peripheral participation”, 
vilket anger hur nya medlemmar i en grupp tillägnar sig kunskap genom en process där uppgifter av 
olika slag utförs. Genom att arbetsuppgifterna successivt blir mer avancerade får man erfarenheter 
och går så småningom från lärling till mästare (Lave & Wenger, 2003). I Supportgruppen syns detta 
genom att man tar del av de äldre medlemmarnas kunskap i olika situationer. Kommunikation och 
dialog med medlemmar, andra flyktingar och även svenskar ger också upphov till lärande. Man lär 
sig dels att förstå hur andra fungerar, men även mer om sig själv. Flyktingarna i Supportgruppen 
kan i olika situationer pendla mycket mellan de olika rollerna. I vissa sammanhang är de mästare, 
som exempelvis att de med sina tidigare yrkeskunskaper kan hjälpa andra. Någon har datakunskap 
och kan på så vis bidra till lärande i gruppen. Samtidigt ställs individerna inför att vara lärlingar i 
kulturell och språklig mening. Gruppen blir i denna mening mer jämställd då den i stor utsträckning 
ger deltagarna möjlighet att få uttrycka sina färdigheter, samtidigt som alla medlemmar i vissa 
aspekter är nykomlingar. 
 
Säljös (2013, s. 33) syn på samtalet som den viktigaste arenan för lärande blir här aktuell. 
Respondenterna uppger hur en förbättrad förmåga att diskutera och konferera med andra också har 
lett till ett bättre utbyte kunskaper och erfarenheter. På så vis kan projekt och idéer i gruppen 
bearbetas och utvecklas. Detta möjliggör också för medlemmarna i Supportgruppen att tillägna sig 
andras erfarenheter utan att behöva göra dem själv. Enligt Säljö (2013, s. 33) är denna typ av 
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lärande en av stöttepelarna inom det sociokulturella perspektivet.  
 
Respondenternas insikt om att erfarenheter, både från lyckade och misslyckade insatser, kan komma 
till nytta i framtida situationer stämmer överens med Deweys (2009, ss. 195-196) tankar om att 
kunskap kräver reflektion för att kunna föras över till nya sammanhang. De betonar också att 
möjligheten att utvecklas och göra framsteg ökar om det finns en inre drivkraft och en förståelse för 
hur det man gör kan komma till nytta. Detta knyter an till Lave och Wengers (2003, ss. 130-131) 
påstående om att lärande endast kan uppstå om man upplever sin egen insats som meningsfull.  
 
En annan viktig utgångspunkt för lärande är, enligt Dewey (2009, s. 232), att man i dialogen med 
andra människor känner ett personligt intresse för deras situation och blir berörd av den. 
Respondenterna anger att de, genom att hjälpa andra människor och ta del av deras berättelser, 
tillägnat sig nya perspektiv att se på sin omgivning. Uppdraget i Supportgruppen innebär att man 
stöter på många olika kulturer och nationaliteter, genom arbetet lär man sig att värdera och anpassa 
sig till situationer av skilda slag. Genom sådana kulturella erfarenheter menar Säljö (2013, ss. 69-
70) att människan utvecklar strategier för att till exempel förstå och lösa nya problem. Han menar 
vidare att människan på detta sätt utvecklar sitt tänkande och lärande under hela livet.  
 
Integration 
 
Supportgruppen öppnar många dörrar för respondenterna in till samhället och ses som nyckeln till 
delaktighet. Medlemmarna får möjlighet att knyta kontakter med många svenskar. Genom 
aktiviteterna involveras det svenska samhället i flyktingarnas situation. Supportgruppen ökar också 
möjligheterna att skaffa nya vänner. 
 
I think Support group, it's like open the door for me to know the society in Vänersborg. Like by 
Support group I meet a lot of Swedish people and meet a lot of friends. 
 
Informationsutbytet mellan nya och gamla medlemmar i Supportgruppen gör att man som nyanländ 
snabbare och enklare kan ta till sig vanor och seder i det nya landet. Att kunna diskutera 
framtidsplaner och få tips om vilka möjligheter som står till buds, samt vilka vägar som finns för att 
uppnå dessa, upplevs underlätta integrationen och kanske också påskynda etableringen. Hjälp med 
information om både små och stora saker upplevs som värdefullt.  
 
This information is really helpful and something they give you, an information about the Swedish 
life. I said to him: I'm going to my techer's house. He said: ok you have to take off your shoes when 
you first go, and take off your jacket, because they pay a lot of money for heating. So there is no 
need to keep your jacket on. Something like that, it might be really good and a big information, or it 
might be a very simple information, but it will all be very useful! 
 
Att arbeta i Supportgruppen och ta del av andras erfarenheter kan hjälpa till att både uppnå sina 
planer för framtiden, men också att utveckla och precisera dem. Det utökade nätverket – både bland 
svenskar och bland andra flyktingar, upplevs som nyckeln till den svenska kulturen och till språket - 
en möjlighet att komma över språkliga hinder. 
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Extended our network, because after being part of Support group, actually we known a lot of 
Swedish people. Very nice people. But really, this network, these friends, they help us so much. I 
consider them like the key to the Swedish culture, the language, and to find out some useful places, 
useful, important to me. 
 
Det upplevs av alla respondenter som positivt att träffa nya människor och lära sig nya traditioner. 
Genom Supportgruppen får man kontakt med exempelvis företagare, vilka kan hjälpa till att ta ut en 
färdriktning. Man upplever också att Supportgruppen blir en bro mellan flyktingarna och det 
svenska samhället. Att användas som frivilligarbetare upplevs hjälpa till i och skynda på 
integrationsprocessen.  
 
Analys och kommentar: 
Flyktingarna upplever att arbetet i Supportgruppen underlättar för dem att integreras i det svenska 
samhället. Man uppger att informationen man får genom interaktion, både med andra medlemmar i 
gruppen och invånare i närsamhället, blir en hjälp att förstå och anpassa sig till sin nya omgivning. 
Genom att man ges tillträde till denna interaktion kan, som tidigare nämnts, det sociala nätverket 
breddas. Detta öppnar upp för mer informellt lärande och ett skapande av ännu fler sociala nätverk, 
vilket bidrar till en ökad social inklusion – integration (Morrice, 2007).  
 
Integrering i ett nytt samhälle innebär ett behov av anpassning till den nya miljön som består av 
många olika delar (Ager & Strang, 2008). Genom att Supportgruppen utgår från de behov som finns 
hos flyktingarna, har dessa delar aktualiserats utifrån de olika stegen i integrationsprocessen. 
Gruppens arbete omfattar de flesta områden av integration som Ager och Strang (ibid) identifierat. 
Detta bidrar till en helhetseffekt av integreringsarbetet i gruppen.  
 
Att flyktingarna tar tillfället att på olika sätt lära sig om sitt nya sammanhang, i syfte att integreras, 
kan kopplas till att det finns ett medvetande om att förändring är nödvändig. Enligt Freires (1996, 
ss. 60-67) syn på lärande som en problemlösande, kreativ aktivitet, kan detta lärande uppstå i 
dialog. Lärandet ger en möjlighet att bättre förstå hur den egna situationen är beroende av 
sammanhanget och hur man kan påverka den. Att integrationsprocessen upplevs underlättas bland 
respondenterna, med möjligheten att få användas som frivilligarbetare, kan kopplas till Zappa och 
Zavarrones (2010) tankar om volontärarbete: det skapar känslor av självbekräftelse, glädje och 
välbefinnande. Enligt Field (2011) är välbefinnande en faktor som kan ge vidare konsekvenser. Det 
kan bidra till en positiv framtidstro och en känsla av att ha makt över sin egen situation.  
 
Det har bland flyktingarna uttryckts en stark vilja att lära sig och att anpassa sig till sitt nya 
samhälle. De kontakter och det lärande som finns i Supportgruppen bidrar till integration i mycket 
hög grad. 
 
Slutsats 
 
Enligt vårt sätt att se bidrar samtliga av ovan nämnda teman på olika sätt till lärande och integration. 
Vi upplever att våra forskningsfrågor besvarats i och med detta material. Att vara flykting innebär 
ovillkorligen att ställas inför situationer som är nya och som kräver ett lärande. Supportgruppens 
aktiviteter bidrar bland annat till utökade sociala nätverk, vilket ger medlemmarna en möjlighet att 
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lära i nya sociala relationer. Arbetet i Supportgruppen möjliggör för medlemmarna att använda sig 
av redan förvärvade kunskaper, vilka situationsanpassas och blir till reell kompetens. Genom det 
ökade sociala kapitalet som skapas i Supportgruppen, till exempel djupa och tillitsfulla relationer, 
samt möjligheten till en meningsfull tillvaro, uppstår hälsofrämjande processer. Dessa blir den 
medierande faktorn för individen att påbörja en meningsfull integrationsprocess. 
 

Johannas diskussion 
I min diskussion ska jag resonera runt om teorier kring KASAM kan vara en alternativ tolkning av 
de positiva följderna av Supportgruppen. Har arbetet i Supportgruppen påverkat KASAM hos 
respondenterna och kan begreppet vara ett alternativt sätt att förstå och tolka upplevelserna av 
deltagande i Supportgruppen? Slutligen funderar jag kring om KASAM kan ses som ett resultat av 
arbetet i Supportgruppen eller om det ska ses som en förutsättning för deltagande i densamma.  
 
KASAM som en alternativ tolkningsmöjlighet 
Då vi valde att skriva vår uppsats inom ämnet pedagogik hamnade hälsoperspektivet lite i 
skymundan. Eftersom vår tid var begränsad hade vi inte möjlighet att göra båda dessa perspektiv 
rättvisa utan fick välja att koncentrera oss på det ena. Under resans gång insåg vi ändå att hälsa är 
en ofrånkomlig del vad gäller samtliga av de huvudteorier vi använder oss av. Vi beslöt oss då för 
att ta med ett avsnitt som beskrev hur hälsan blev till den medierande faktorn vilken möjliggjorde 
för lärande och integration.  
 
Begreppet KASAM är myntat av Aaron Antonovsky. Han inriktade sin forskning mot hälsans 
ursprung, salutogenes, i motsats till risktänkande, patogenes. Genom att känna att man förstår sitt 
liv, kan hantera de påfrestningar man hamnar inför, och i det stora hela kan känna att livet är 
meningsfullt så kan man uppleva en högre grad av hälsa. Det handlar alltså om att klara av att 
hantera de olika stressorer som livet utsätter en för på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär inte att 
det endast finns ett rätt sätt, utan begreppet innefattar snarare en förmåga att anpassa de olika 
handlingsstrategier man innehar till den situation man befinner sig i. Antonovsky delar upp 
KASAM-begreppet i tre delar, dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 
handlar om att förstå varför man utför de saker man gör i sin livssituation, och även hur man 
förväntar sig att framtida händelser går att strukturera och förklara. Hanterbarhet handlar om 
känslan av att kunna hantera de uppgifter och utmaningar man ställs inför med de resurser man har. 
Meningsfullheten handlar om att se en mening i sina strävanden och dess konsekvenser 
(Antonovsky, 2005, ss. 42-62).  
 
Som hälsovetare ställer jag mig frågan om jag, i en uppsats som handlar om hur en grupp människor 
i en underlägsen position i samhället tar makten över och förändrar de livsvillkor under vilka de 
tvingas leva, kan skriva denna utan att nämna KASAM, då det är ett begrepp som varit 
återkommande genom hela vår utbildning.  
 
Bland de flyktingar vi träffat och intervjuat kan alla sägas ha utsatts för stora påfrestningar och 
stressorer i sin livssituation. Frågan är då om KASAM kan ses som en alternativ tolkning av hur 
Supportgruppen påverkar dem i en positiv riktning. Det är redan klarlagt att arbetet i gruppen leder 
till lärande, utökat socialt kapital och en känsla av att ta makten över sin situation. Detta att ta 
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makten över sin livssituation benämner vi empowerment och det finns med som en av ledteorierna i 
uppsatsen. Ejlertsson och Andersson (2009, ss. 20-21) menar att KASAM-begreppet relaterar till 
detta begrepp. Empowerment tangerar framför allt meningsfullhet och hanterbarhet, och anses vara 
en viktig faktor att inkludera i synen på hälsa. Pellmer och Wramner (2007, s. 23) skriver också att 
resurserna i hanterbarhet består bland annat av sociala nätverk, men också av egna kunskaper och 
färdigheter. Innehar man en hög grad av hanterbarhet kan det motverka upplevelsen av att vara ett 
offer och orättvist behandlad. Detta knyter an till våra teorier om Supportgruppen som skapare av 
socialt kapital och empowerment hos deltagarna. Eriksson och Lindström (2006) menar att 
KASAM som en hälsofrämjande resurs bidrar till att utveckla en positiv hälsa hos individen. Detta 
sätter hälsan i positionen som den medierande faktorn vad gäller lärande och integration.  
 
Enligt Antonovskys (2005) sätt att se på KASAM behöver flyktingarna denna känsla av 
sammanhang för att bättre kunna hantera sin svåra situation. Supportgruppen ger dem en 
meningsfullhet (den kan påskynda integrationsprocessen och gör att man mår bra), en viss 
hanterbarhet (ökad empowerment) och när arbetet leder till nya sociala nätverk, en praktikplats eller 
att man lär sig mer om det svenska samhället blir arbetet man utför begripligt. Detta ökar deras 
hälsa, vilken redan benämnts som den medierande faktorn till ökat lärande och integration. Detta 
skulle i så fall betyda att en stärkt KASAM också leder till ett ökat lärande. 
 
Vidare forskning 
Frågan är om KASAM ska ses som en följd av deltagandet i Supportgruppen, eller som en 
förutsättning för det. Kan det vara så att det krävs ett visst mått av KASAM för att överhuvudtaget 
ta sig till det stadiet när man upplever att man orkar och vill engagera sig i gruppens arbete? 
Respondenterna uppger att de, om de inte deltagit i arbetet med Supportgruppen, istället skulle bli 
kvar på sina rum och hamna i depression. Några av respondenterna beskriver att de, innan de gick 
med i Supportgruppen, kände sig nedstämda eller deprimerade. Eriksson och Lindström (2006) 
konstaterar att ju högre KASAM en person har, desto lägre är risken för att drabbas av en 
depression. Här kanske frågan istället blir om KASAM är en förutsättning för lärande och 
integration genom Supportgruppen, istället för en följd av deltagandet. Eller kan det vara både och? 
Med detta perspektiv blir det intressant att undersöka KASAM hos de flyktingar på förläggningen 
som inte är medlemmar av Supportgruppen. Kanske kan en stark känsla av sammanhang vara den 
faktor som startar igång en positiv spiral med deltagande i Supportgruppen, vilket leder till lärande, 
integration och en ännu starkare känsla av sammanhang. Intressant skulle vara att undersöka vilka 
positiva effekt detta skulle kunna få på flyktingars välbefinnande och känsla av social inklusion. 
Kanske är det här arbetet mot en bättre hälsa för hela befolkningen ska ta sin början. 
 

Sofias diskussion  
 
Genom hela uppsatsen har integration funnits med som ett underliggande perspektiv i berättelserna 
om arbetet i Supportgruppen och i det lärande respondenterna beskriver. Vi valde att analysera 
integration utifrån ett lärandeperspektiv tidigare. I denna diskussion utvecklas begreppet och 
resultatet kopplas till integration hämtat ur respondenternas berättelser, men också till det aktuella 
läget i regionen. Diskussionen avslutas med tankar kring ett fortsatt integreringsarbete. 
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Ager och Strang (2008) har gjort en omfattande studie som mynnat ut i ett teoretiskt ramverk för 
vad integration är. Alla aspekter som bidrar till en god integration enligt detta ramverk, har också 
framkommit på olika sätt i vår uppsats. Respondenterna upplever sig lyckas få en bättre möjlighet 
att påbörja processen att få tillgång till boende, arbete och utbildning. I gruppen har de också kunnat 
skapa socialt kapital i form av nätverk, relationer och stöd, delar som också ingår i ramverket. Ager 
och Strang (ibid) ser på rättigheter och medborgarskap som grunden för att kunna integreras. 
Språkliga och kulturella kunskaper ses som underlättande faktorer, liksom trygghet och stabilitet. 
Även dessa aspekter har framkommit i respondenternas berättelser, vilket ger stöd för att det arbete 
Supportgruppen utför verkligen underlättar och främjar en god integrationsprocess. 
 
Som en följd av den ökade flyktinginvandringen hösten 2015, som tidigare berörts, ökar 
utmaningen att skapa samhälleliga förutsättningar för god integration. Det råder enligt 
Länsstyrelsen i Västra Götaland (2016a) en ansträngd situation vad gäller boende i länet. Också 
hälso- sjukvård och trygghetsfrågor nämns som förbättringsområden. Länsstyrelsen (2016b) skriver 
även att integration faller inom det sociala hållbarhetsarbetet. Ett socialt hållbart samhälle präglas 
av strukturell jämlikhet mellan grupper samt att mänskliga rättigheter respekteras. 
 
Länsstyrelsen i Stockholm (2016) slår på sin hemsida fast att det finns en ökad risk för ohälsa hos 
nyanlända samt att det finns ett starkt samband mellan hälsa och möjligheten att som nyanländ 
etablera sig i det nya samhället. Vi har också i vårt resultat sett hälsa som medierande faktor mellan 
lärande och socialt stöd. Respondenterna har i intervjuerna beskrivit upplevelsen av att kunna bryta 
negativa hälsoprocesser genom sitt arbete i Supportgruppen.  
 
I det kommande integrationsarbete som samhället står inför, skulle en förståelse för flyktingarnas 
situation och de förmågor och resurser som finns i denna grupp, kunna utgöra en hjälp för 
utformandet av insatser. Ett exempel på sådant arbete är hälsofrämjande program. Laverack (2004, 
s. 60) menar att ett bottom-up-perspektiv i hälsofrämjande program tar tillvara gruppens förmåga att 
identifiera och uttrycka sin situation till dem som har ett högre strukturellt inflytande. Genom 
spridandet av kunskaper om den resurs som Supportgruppen utgör för den enskilda individen och 
gruppen, skulle liknande arbete på fler boenden kunna startas. Detta skulle kunna utgöra grunden i 
ett hälsofrämjande program med integration som mål. Det kräver dock att även dessa flyktingar kan 
göras delaktiga och ser värdet av att ingå i programmet. Genom att använda ett pedagogiskt 
angreppssätt som kan härledas till Freires (1996) teori om kritisk medvetenhet, kan insikt om den 
egna situationen och motivation för att påbörja förändring skapas.  
 
Att Supportgruppens medlemmar får möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter kan skapa 
empowerment hos flyktingar i liknande situation. Detta kan bli en grund för förståelse kring hur 
integrationsarbetet kan påbörjas och underlättas. Att lära av någon som delar samma upplevelser gör 
att kunskapen kan situationsanpassas. På detta sätt kan den förstås utifrån den egna livssituationen 
och bli meningsfull (Andersson & Andersson, 2005). 
 
Den kunskap och de resurser som flyktingarna innehar skulle kunna komma till nytta på fler sätt. 
Samverkansmöjligheter finns exempelvis mellan flyktingarna på olika boenden, Supportgruppen 
och berörda myndigheter och samhällsorganisationer, vilket skulle kunna ge möjligheter till ett 
empowermentinriktat integrationsarbete i ett större geografiskt område. Flyktingarnas kunskaper 
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och erfarenheter kan då komma till användning för att hjälpa gruppen flyktingar i stort, men även 
för att tillsammans med kommuner och andra aktörer utforma effektiva integrationsinsatser.  
I ett sådant arbete kan denna uppsats bidra till en förståelse av hur flyktingarnas upplevelser av att 
arbeta tillsammans i grupp, för ökad integration, ser ut. Genom att redan från början av 
asylprocessen ta hänsyn till alla delar som leder till god integration skulle risken för ohälsa kunna 
minska. Detta ökar i sin tur förutsättningarna för delaktighet och social inklusion, vilket samtidigt 
kan bidra till att mänskliga resurser både skapas, bibehålls och tas tillvara inför framtiden.  
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Bilaga 1 
 
Hello!  
We are two students from University West in Trollhättan called Johanna and Sofia and we’re 
attending our last semester of the Health Promotion and Pedagogy-program. We are going to write 
our bachelor thesis during this spring and would be very pleased if you wanted to participate. Our 
subject is how working in the support group effects on learning and health. We would like to 
interview some of you about your opinions on this theme. These interviews will take place in March 
and April and we can adjust to which day and time that suits you. Each interview will take about 40-
60 minutes.  
 
All answers will be treated confidentially. 
Speaking about you situation may stir up some feelings. We want to inform you about the Red 
Cross trauma team that are located at the camp. Information about how to contact them will be 
handed out at the interview.  
 
We also want to point out that taking part of this research is voluntary and you can stop whenever 
you like.  
 
With your help we hope to be able to share important knowledge on the refugee-situation in 
Sweden.  
 
Thank you for your interest and hope to see you! 
 
 
Johanna Johannson & Sofia Lidström 

 
 



 

Bilaga 2 
 

Consent  
 
 
I accept that the interview can be recorded and used in the described study. 
 
 
 
 
 

Please sign with your name and today's date. 

 
 



 

Bilaga 3 
Interview with ___________________________ 

 
Age, sex, origin, level of education. 
 
What was your profession before you left your city/town/country? 
Can you describe what your social network looks like here in Sweden? 
 
Do you have earlier experiences from volunteer work or associations? (Like a sports club or a 
church or a student union, or in your private life) 
 
Can you describe how a typical day can be? (Activities in the camp or outside the camp) 
 
Support group 
Delaktighet, meningsfullhet 
 
When did you join? 
Why did you join? 
 
How has it affected you? 
(Describe some positive things, and some negative things) 
(Describe what feelings you associate with these positive/negative things) 
 
How does a good day in the support group look in general? (What do you do?) 
 
How does the fact that the members in the support group exchange, because they are newcomers or 
get a house and move away, affect the group?  
 
Välmående 
When do you like best to be a part of the support group? 
(Describe what feelings you associate with this, describe a particular situation) 
 
Is there any situations when you wish you weren’t a part of the support group? 
(Describe what feelings you associate with this, describe a particular situation) 
 
Empowerment 
Do you have a specific task/role in the support group? 
(What? Describe your feelings about this) 
 
Lärande 
Have you learned something new from working in the support group? 
(What? Describe your feelings about this) 
 
Have working in the support group made you change your plans for the future? 
 
If you hadn’t join the support group, what would you have done instead?  
How do you think this would have affected you? 
 
 
Anything else you would like to add? 

 
 



 

Bilaga 4 
Interview with ___________________________ 

 
Can you describe how your social (network) support has changed since you came to Sweden? 
 
Has it changed after you joined the SG? How? 
 
Support group 
Delaktighet, meningsfullhet, livssituation 
 
What do you think the main reason is for people to join the support group? (In general) 
 
How did you feel the first period/month at Restad Gård? 
 
How did you feel when you joined the support group? 
 
How has it affected you? 
(Describe some positive things, and some negative things) 
(Describe what feelings you associate with these positive/negative things) 
 
Joining the SG work and joining activities, what feelings does that generate? 
(You mentioned in the first interview feelings of the SG as your new family) 
 
Livssituation 
How do you experience the long time waiting for the decision? 
(What feelings do you experience? Is there any tension, distress, or something?) 
 
Empowerment 
Delaktighet / makt 
In what way do you feel that the SG has affected the Swedish society? 
 
Do you think you have a role in Swedish society? 
Yes: Can you describe this role? How do you experience it? What are your feelings about it? 
 
No: Can you describe how it is not to have a role? How do you experience it? What are your 
feelings about it? 
 
Do you feel that you are a participator in the Swedish society? (How) 
 
Has being a part of the SG affected this experience? 
 
Lärande 
In some years, what things will you remember from your time in the SG? 
Things you've learned, feelings you've had or skills you gained?  
(Describe your feelings about this) 
 
What is it like to work together in a group?  
Have you learned anything new from that? 
 
Anything else you would like to add? 
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