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Sammanfattning

Uppdraget att göra denna studie fick vi av Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde och 
frågor väcktes om hur det kan vara att som flykting komma till ett nytt land och starta om på 
nytt. Syftet med studien var att söka en fördjupad kunskap om äldre invandrares upplevelser 
av sin integration i det svenska samhället. Begreppet ”äldre invandrare” syftade på personer 
födda före 1954 då dessa personer kulturmässigt var de äldre i patientgruppen på RKC. 
Studien behandlade både män och kvinnor, kategoriserades i olika teman och analyserades 
därefter ur teoretiska utgångspunkter om identitet och kris. Metoden som valdes var kvali-
tativa djupintervjuer då målet var att få ta del av respondenternas egna berättelser om sina 
erfarenheter och upplevelser. Respondenterna valdes utifrån att de varit patienter på RKC för 
tio år sen eller mer och att de var födda före 1954. Material fann vi dels via Internets 
sökmotorer, dels på bibliotek samt i litteratur som hör till socionomutbildningen. Studiens 
resultat visade på att arbete är en mycket viktig del i integrationen och att ensamhet var en 
gemensam nämnare i invandrarnas vardag. Slutligen konstaterades att vi måste bli bättre på 
att tillvarata de resurser som invandrare bär med sig när de kommer till Sverige.

Nyckelord: invandrare, flyktingar, äldre, integration, migration
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Abstract
We were commissioned to do this study by the Red Cross Centre for victims of torture and 
war (RKC) in Skövde and questions was asked about how it can be to come as a refugee to a 
new country and start over. The purpose of this study was to search for a deeper knowledge 
about older immigrants experiences of their integration in the Swedish community. The 
conception of “older immigrant” aimed of persons born before 1954 since these persons 
culturally was the older ones in the patient group at RKC. This study handled both men and 
women, was categorised in different themes and was analysed from theoretical points about 
identity and crises. The method that was chosen was qualitative interviews since we wanted to 
share the respondents own stories about their experiences. The respondents were chosen from 
former patients since ten years or more at RKC, born before 1954. We found the material 
partly through Internet, partly through libraries and also in literature that belongs to the social 
work programme. The result of the study showed that having a work is a very important part 
in the integration and that loneliness was the common denominator in the daily life of the 
respondents. Finally, it was established that we must be better on making best use of the 
resources that immigrants bring when they come to Sweden. 

Key word: immigrants, refugees, older, integration, migration
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Jag är ett barn igen.
De har tagit mitt språk.

Jag kan inte längre uttrycka
mig som jag kunde förut.

Jag är ett barn igen.
De har tagit min identitet.

Jag är inte längre den
som jag var förut.

Jag är ett barn igen.
Men jag ville komma hit.

Jag kunde inte längre stanna
där jag var, tror jag.

Jag är ett barn igen.
Det blir ett nytt liv.

Jag har fått en chans.
Den tar jag gärna.

Fred Klasen 1983 (Franzén 2001)
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Inledning
I mitten av 1800-talet präglades Sverige av missväxt och överbefolkning. ”I hemlandet fanns 
ingen framtid att hoppas på. De flyttade från nästan varje by och stad”… ”De sålde sina små 
jordlappar eller det lilla de ägde för att kunna köpa biljett. Enkel biljett” (Franzén 2001:15). 
En utvandringsvåg tvingades fram och ungefär 1,3 miljoner svenskar, drygt en fjärdedel av 
den dåvarande befolkningsmängden, emigrerade till Amerika (Franzén 2001). Under 1960-
och 1970-talen dominerade arbetskraftsinvandringen, gruppen flyktingar uppstod efter det att 
Sverige införde restriktioner av invandringen under 1970-talet (Songur 1992). Idag har vi fått 
tillbaka våra utvandrare, inte samma personer, men ungefär lika många. Inte alla har haft en 
dröm liknande den att få resa till det fantastiska Amerika, för de asylsökande flyktingarna 
handlar det om drömmen om att bryta upp från något (Franzén 2001).

Just nu pågår det krig på flera håll i världen. Omkring 19,2 miljoner människor är enligt
United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, för närvarande på flykt utom sina 
hemländer. En minst lika stor del är på flykt inom sina hemländer, så kallade internflyktingar 
(UNHCR 2005). Dagligen fängslas och torteras människor i många länder. Kanske är deras 
enda brott att de tillhör en viss folkgrupp eller har vågat protestera mot orättvisor och 
övergrepp. Miljontals människor befinner sig på flykt undan våld och förtryck (Kristal-
Andersson 2001, Svenska Röda Korset 2004a). Alla har förlorat mycket och sörjer, en del 
plågas av outhärdliga minnen, andra av värk i sina kroppar. Att fly är att bli skild från det vi 
känner till och kan, samtidigt som vi måste anpassa sig till tillvaron i det nya landet. Det krävs 
starka skäl för att någon ska bryta upp från sitt hem. "De flesta av oss behöver inte 
konfronteras med den terror, rädsla, konflikter eller förföljelse som har tvingat miljontals 
flyktingar världen över på flykt. Vi glömmer lätt bort att de flesta flyktingar är människor 
precis som vi, med hem, familj, jobb och drömmar – och att de måste överge allt det i ett 
desperat sökande efter säkerhet i okända miljöer. Samtidigt som de ställs inför en osäker 
framtid måste dessa vanliga människor samla ett oerhört mod för att överleva och för att 
bygga upp sina splittrade liv igen". Detta var FN:s generalsekreterare, Kofi Annan:s budskap 
på internationella flyktingdagen 20 juni (Amnesty International 2005, Svenska Röda Korset 
2004a). 

Vi fick uppdraget av Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, RKC, i 
Skövde att göra denna studie och då väcktes en del frågor om hur det kan vara att som 
flykting komma till ett nytt land, ett nytt samhälle och försöka starta om på nytt. Studien hade 
tidigare initierats av RKC och aldrig kommit igång men då en av författarna gjorde sin 
socionompraktiktid där lyftes en förfrågan om det fanns intresse att göra studien som ett 
examensarbete. Resultatet av studien kommer därför dels att användas som grund för denna 
C-uppsats, dels i en projektredovisning internt inom Svenska Röda Korset.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att söka en fördjupad kunskap om äldre invandrares upplevelser av sin 
integration i det svenska samhället. Studien behandlar både män och kvinnor och kommer att 
analyseras ur teoretiska utgångspunkter om identitet och kris. Frågeställningarna är:
 Hur upplever de äldre invandrarna mottagandet vid ankomsten till Sverige?
 Hur upplever de sin integration i fråga om delaktighet, arbete, språk, nätverk och boende? 
 Har de äldre invandrarna någon åsikt om hur en bra integration skulle kunna gå till?
 Hur ser de på sin framtid? 
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Avgränsningar
Studien kommer inte att behandla respondenternas upplevelser i hemlandet innan 
migrationen, ej heller asylprocessen. Studien tar inte heller upp diskrimering och 
främlingsfientlighet i samhället. Studien syftar inte heller till att diskutera skillnader i 
upplevelser mellan män och kvinnor och behandlar ej heller barns situation. Med ”äldre 
invandrare” avses personer som är födda före 1954, vilket är RKC:s definition då dessa 
personer kulturmässigt är de äldre i patientgruppen.

Definition
I detta avsnitt definieras olika begrepp som används i studien. I studien används begreppet 
invandrare om respondenterna därför att de har varit här under relativt lång tid, drygt tio år, 
vilket gör att det känns fel att kalla dem flyktingar. De har flytt hit en gång men har sedan fått 
uppehållstillstånd och på något vis rotat sig, de har invandrat även om de inte gjort det av fri 
vilja.

Integration
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 samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och 
bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv (Nationalencyklopedin 2005). 
Bravo och Lönnback (1998) definierar integration som ”ett sätt att vara i samhället som 
gynnar både värdlandet och invandrargruppen”(Bravo & Lönnback 1998:182). För att minnen 
och framtidsvisioner ska bli realistiska ska invandraren använda sig av både positiva och 
negativa erfarenheter från både det gamla och det nya landet (Mörnerud & Yngström 2005). 
Métraux (2000) kallar detta kreativ integration, ”ett fint nät av identitet som är vävd av 
silkestrådar från ursprungskulturen blandat med spunnen ull från värdkulturen” (Métraux 
2000:8). Bravo och Lönnback (1998) särskiljer den psykosociala integrationen, vilket är 
individens egen uppfattning och vilja till integration, från den objektiva integrationen, vilket 
är den materiella mätbara integrationen, dvs tillgång till arbete, ekonomisk status osv (Bravo 
& Lönnback 1998:182). I denna studie kommer båda att behandlas.

Invandrare
Invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre 
tid. För att, rent statistiskt, räknas som ”invandrare” ska personen vara folkbokförd i Sverige. 
I statistiska sammanhang används en indelning som görs antingen efter personers födelseland 
eller efter medborgarskap. I båda fallen görs indelningen i två kategorier; födda i Sverige eller 
födda i utlandet respektive svenskt eller utländskt medborgarskap (Kristal-Andersson 2001, 
Migrationsverket 2005, Nationalencyklopedin 2005). 

Invandrare är ett brett, vagt och kontroversiellt begrepp, menar Allwood och Franzén (2000). 
Det finns olika sorters invandrare som visar på skälet att komma hit; arbetskraftsinvandrare 
som kommit hit för att arbeta och flyktingar som tvingats lämna sitt land pga hot, tortyr osv. I 
många andra språk skiljer man på dessa kategorier vilket gör att missförstånd kan uppstå 
(Allwood & Franzén 2000). Den person som passerar en gräns mellan två länder kan 
kategoriseras på två sätt, beroende på hur länge han/hon tänker stanna. En person som bara 
stannar under en kortare begränsad tid är en turist, den som stannar längre är det som vi för ca 
50 år sen kallade för utlänning. Ordet betecknade egentligen bara att personen var född 
utomlands, inget om hur länge han eller hon tänkte stanna. 
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Senare byttes beteckning till ordet invandrare vilket Franzén (2001) förmodar skulle syfta på 
att personen flyttade in, var en ny invånare vilket skulle uppfattas positivare än utlänning. 
Invandrare förknippas allt mer med något negativt, något främmande och något som inte hör 
hit. Migrant är ett bättre begrepp som innefattar både emigrant – någon som flyttar ut, och 
immigrant – någon som flyttar in menar Franzén (2001). Sjögren (1998) menar dock att 
begreppet invandrare knappast kan bestridas när det gäller de som nyligen kommit till Sverige 
men att de borde kunna slippa stämpeln när de väl funnit sig tillrätta och känner sig som 
svenskar. Men gränsen är tydlig mellan majoriteten som vill bestämma vad som är rätt och fel 
och minoriteterna som de kräver ska anpassa sig (Sjögren 1998).

Flykting
Flykting är en person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit p.g.a. fruktan 
för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller 
politisk uppfattning. Denna definition återfinns i statuterna för FN:s flyktingkommissariat, 
UNHCR, i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning, 1967 års protokoll 
om flyktingars rättsliga ställning samt i flertalet staters utlännings- eller flyktinglagstiftning. 
Samma definition ges även i den svenska utlänningslagen (Nationalencyklopedin 2005).
Begreppet flykting delas även det in i olika kategorier som visar på skälet att komma hit: 
Kvotflykting är personer som är särskilt utsatta och inte kan fly på egen hand. De tas ut av 
UNHCR, FN:s flyktingkommission och får uppehållstillstånd redan innan ankomsten till 
Sverige och tillhör den flyktingkvot som fastställts av riksdagen. De facto-flyktingar är de 
personer som åberopar flyktingstatus och som söker asyl (skydd mot förföljelse) i ett annat 
land. Anknytningsfall är de personer som är nära släkt till en flykting som fått 
uppehållstillstånd, t ex i Sverige. Den främsta anledningen att komma hit är då att få 
återförenas med sin familj (Allwood & Franzén 2000, Kristal-Andersson 2001).

Vem är främling? undrar Månsson (2005). Är det den blåhåriga amerikanska damen som 
turistar i Sverige eller de mörkögda unga flickorna som är några av de romer som levt i 
Sverige sedan flera generationer tillbaka? En främling kan vara en kosmopolit, en flykting, en 
immigrant och en turist, de är alla vandrare, skriver Månsson (2005). Skillnaden mellan 
flyktingen och turisten är dock att turisten återvänder hem när han/hon vill. Kosmopoliten 
vistas på en plats som han/hon själv valt till skillnad från immigranten som står som 
främmande bland redan etablerade. Immigranten söker sig ett hem till skillnad från flyktingen 
som flyr från sitt (Månsson 2005).

Äldre invandrare
Termen äldre invandrare används då och då i media och i forskning och syftar då på personer 
som är gamla, födda utomlands samt bosatta i Sverige. Olsson (2000) pekar på att begreppet 
däremot inte säger något om i vilken ålder personen kom till Sverige, vilka omständigheterna 
var, från vilket land o s v utan den kan ha olika syftningar beroende på sammanhang (Olsson 
2000). Hur vi uppfattar ålder är olika, menar Kristal-Andersson (2001) och det har också med 
kultur att göra. I vissa länder kan en person i en viss ålder ses som äldre eller yngre än i andra 
kulturer (Kristal-Andersson 2001). I denna studie syftar begreppet ”äldre invandrare” på 
personer som är födda före 1954. Detta är RKC:s definition då dessa personer är de äldre i 
patientgruppen, RKC har inte några patienter i pensionsåldern eller äldre. 
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Om vi ser till medellivslängden för medborgare i Bosnien/Hercegovina respektive Sverige är 
den 71 år för män och 77 år för kvinnor respektive 78 år för män och 82 år för kvinnor. Detta 
innebär att invånarna i Sverige lever några år längre än folket i Bosnien-Hercegovina 
(Nationalencyklopedin 2005).

Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde
I Röda Korsets grundprinciper stadgas att organisationens uppgift är att förhindra mänskligt 
lidande, skydda liv och verka för att liv respekteras. Svenska Röda Korset öppnade det första 
behandlingscentret för torterade och krigsskadade i Stockholm 1985 och driver idag fem 
behandlingscenter i Sverige: I Stockholm, Malmö, Uppsala, Falun och Skövde. Röda Korsets 
Behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) i Skövde öppnades 1991. Målet för 
verksamheten är att människor som utsatts för krigstrauma och tortyr får den vård som behövs 
för att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återfå sin psykiska och fysiska hälsa. 
Patienterna på RKC är antingen flyktingar med uppehållstillstånd som är kommunplacerade i 
Västra Götaland eller asylsökande som remitterats av sjukvården i länet. Att behandlings-
centren tar emot asylsökande är unikt, de får annars bara akut vård av de offentliga vård-
inrättningarna. Under 2004 tog centret emot 612 besök, fördelat på 86 patienter. Patienterna 
kommer huvudsakligen från forna Jugoslavien och på senare tid även ifrån de östra delarna av 
gamla Sovjetunionen. Andelen kvinnor i behandling har ökat under senare år (66 % 2004). 
Det är framför allt kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld. RKC jobbar ej med barn under 
18 år men barnen finns ändå med i samtalen. Det kan handla om att ge stöd åt patienten i 
dennes föräldraroll (Svenska Röda Korset 2004b).

På RKC försöker de återupprätta mänskliga värden genom att erbjuda såväl samtalsterapi som 
psykosocialt stöd. Det syns oftast inte utanpå vad flyktingen varit med om men såren i självet 
kan vara både plågsamma och svårläkta. En svårighet för den som drabbats är upplevelsen av 
att inte kunna tala med andra i sin omgivning om sina upplevelser då dessa ofta väcker starka 
känslor och rationaliseringar hos mottagaren. Varje människa har en alldeles unik livshistoria. 
Behandlingen anpassas därför till varje enskild person utifrån en helhetssyn och bygger på att 
det skapas ett djupt förtroende mellan behandlare och patient. På RKC försöker de möta 
människorna som söker sig dit så respektfullt och värdigt som möjligt. Detta bemötande kan 
vara första steget i uppbyggandet av ett nytt liv och en ny identitet i ett främmande land 
(Svenska Röda Korset 2004a).

Bakgrund
Krisen med forna Jugoslaviens upplösning innebar stora flyktingrörelser under 1990-talet. 
Omkring 1,5 miljoner människor flydde från sina hem under kriget i Bosnien och 
Hercegovina 1993–96. Av dessa blev 500 000 personer flyktingar utomlands, varav omkring 
80 000 sökte sig till Sverige (Nationalencyklopedin 2005). I diagram 1 ses tydligt denna 
ökning. Urvalet i studien var patienter som avslutat sin behandling på RKC för tio år sen eller 
mer, vilket sammanfaller med den tid då patientgruppen bestod av många personer från 
Bosnien. Därav kommer samtliga fem personer som intervjuats i studien ifrån Bosnien. 
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Många som i dag är svenska invånare är födda i ett annat land än Sverige. Var femte svensk 
har vad som ibland brukar kallas utländsk bakgrund. Det inkluderar de personer som är födda 
utomlands, de som är barn till utlandsfödda föräldrar samt även de som vuxit upp i en familj 
där den ena föräldern är född utomlands och den andra är född i Sverige. Sverige är därmed 
ett av de länder i världen vars befolkning har högst andel invånare med utländsk bakgrund. År 
2015 beräknas var fjärde svensk ha utländsk bakgrund då invandringen tenderar att öka. 
Denna förändring har gått snabbt. Tidigare har Sverige haft en stor utvandring men sedan 
efter andra världskrigets slut har vi haft en stor invandring. Först bestod invandringen främsta 
av s k arbetskraftsinvandring främst från de nordiska grannländerna, därefter har det till 
största delen bestått av flyktingar med anhöriga från länder utanför Europa men även från 
Balkan och Östeuropa. Den svenska befolkningens sammansättning har ändrats ifrån att vara 
etniskt homogen till etnisk mångfald. Bara under 2004 kom det personer från över 180 olika 
länder. Här har inte det svenska samhället hängt med i utvecklingen i samma takt men sedan 
1998 finns ett regeringsbeslut om en integrationspolitik för att förbättra situationen för 
flyktingarna. Integrationsverket arbetar med att främja integrationen för att nyanlända 
invandrare ska få en bra introduktion och en bra start i Sverige (Integrationsverket 2005). 
Integration handlar både om tid och plats (när och var) - integration är en process i sig själv 
och integration sker in i ett samhälle. Att få ett uppehållstillstånd innebär att individen blir 
innehavare av rättigheten att få stanna på en plats och att vara delaktig och kunna agera i 
samhället (Métraux 2000).

OECD (2004) har genomfört en studie av situationen för invandrare på den svenska 
arbetsmarknaden. Det har skett stora förändringar i invandringens sammansättning under de 
senaste decennierna – från arbetskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring. I 
förhållande till många andra invandringsländer har Sverige en mycket hög andel flykting- och 
anhöriginvandring, dvs av personer som i många fall inte omedelbart kan integreras på 
arbetsmarknaden, se tabell 1. 

Diagram 1
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Andelen invandrare överstiger 10 % i många OECD-länder och Sverige där ca 14,5 % av 
befolkningen i arbetsför ålder (15-64 år) är invandrare, uppnår proportioner som kan jämföras 
med t ex USA. Över en tredjedel av den utlandsfödda befolkningen i arbetsför ålder har 
kommit under de senaste tio åren (OECD 2004). Om man ser till de andra nordiska länderna 
har Finland först på 90-talet öppnat sina gränser och Danmark samt Norge har ungefär hälften 
så många invandrare som Sverige i förhållande till folkmängden (Integrationsverket 2001). 

Table 1. The foreign-born population 15-64 in selected OECD countries, 2003, 
by years of presence in host country

All foreign-born Of which arrived over past 10 years

% of total 
working-age 

population

% of total 
working-age 

population
% of total 

foreign-born

Sweden 14.5 5.1 35.1
Germany 14.3 4.7 33.0
Netherlands 13.2 3.5 26.4
United Kingdom 10.4 4.2 40.6
Australia 27.2 5.8 21.5
Canada 17.8 4.7 26.4

Sources: For European countries, the Community Labour Force Survey.
              Australia: Population Census (2001, population 15+).
              Canada: Survey of Labour and Income Dynamics (2002). 

Överföringen av ansvaret för mottagande av flyktingarna från det statliga Arbetsmarknads-
verket till kommunerna under 1980-talet innebar en övergång från en tydlig arbetslinje till en 
utbildnings- och socialbidragslinje, samtidigt som invandringen skiftade karaktär från 
arbetskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring (Johansson Blight & Lindencrona 
2003, OECD 2004). För att inte koncentrera invandringen helt till de tre större städerna, 
Stockholm, Göteborg och Malmö, började myndigheterna i mitten av 80-talet att placera 
nyanlända flyktingar i kommuner över hela landet. En faktor som sågs som viktig var 
tillgången på bostäder men de uppmärksammade inte hur den lokala arbetsmarknaden såg ut 
och därmed möjligheten att få arbete. Dock lät staten lediga lägenheter gå före lediga jobb när 
nyanlända fick hjälp att börja på nytt i Sverige (Nationalencyklopedin 2002, OECD 2004). 
Forskarna Ekberg och Hammarstedt (2002) menar att ökad geografisk rörlighet skulle hjälpa 
fler invandrare och flyktingar att få arbete men de anser att en sådan rörlighet är svår att 
uppnå i praktiken. Att stimulera med flyttningsbidrag skulle förmodligen minska på övrigt 
bidragsberoende, men det är inte lätt att flytta på folk mot deras vilja, menar Ekberg och 
Hammarstedt (2002).

Arbetssökande med annan bakgrund kan stöta på hinder då arbetsgivaren ofta tvekar inför 
deras kompetens. Kunskaper i svenska har stor betydelse för sysselsättningsmöjligheterna. 
Svenskundervisningen för invandrare fungerar inte utan uppvisar bristfälliga resultat. Svenska 
arbetsgivare har inte något större förtroende för dem som har utländsk utbildning och 
arbetslivserfarenhet. En studie av Arbetsmarknadsstyrelsen om utlandsfödda akademiker visar 
att 65 procent av dessa har jobb men bara 39 procent har ett arbete som motsvarar deras 
utbildning. Av svenskfödda akademiker har 85 procent ett arbete som motsvarar deras 
utbildningsnivå. Vad som däremot uppskattas av arbetsgivarna är arbetslivserfarenhet som 
invandrarna fått i Sverige. En tidig kontakt med arbetsmarknaden under introduktionen 
verkar ha samband med framgång i invandrarens integration (OECD 2004, Ekberg & 
Hammarstedt 2002, Nationalencyklopedin 2002).

Tabell 1
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Studiens tolkningsram
Nedan presenteras teoretiska begrepp/perspektiv och tidigare forskning indelat i teman för att 
klarare belysa olika delar i integrationsprocessen. Teorierna som valts som utgångspunkt för 
tolkningen är kristeorin då migrations- och integrationsprocessen som invandraren går igenom 
är kriser i sig, samt Stiers teori om identitet, då de delar som identiteten formas av berörs vid 
migrationen och integrationen.

Kristeori
Kris kommer från grekiskans krisis som betyder avgörande. Kris används ofta till vardags om 
händelser som vi skulle kunna kalla bagateller men psykologisk kris är något allvarligare: En 
livssituation där våra tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att 
vi skall förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen (Cullberg 1983).Våra psykiska 
försvarsmekanismer sätts in när vi drabbas av en kris och de är särskilt starka i reaktionsfasen. 
De kommer av sig självt, de är automatiska och varierar mellan människor:

 Förnekande – vi förnekar omedvetet verkligheten, vi kan inte förstå det som hänt och 
detta förnekande kan finnas kvar hela livet, det står utanför vår kontroll.

 Regression – en slags tillbakagång. Vi låter oss tas om hand, reagerar ”barnsligt”, 
kanske med raseriutbrott, gråtattacker, ovilja att ta ansvar osv.

 Isolering – känslorna i samband med ett trauma isoleras, kvar finns en medvetenhet 
om vad som hänt och personen kan berätta om händelsen men utan en känslomässig 
inlevelse vilket kan vara skrämmande att höra på.

 Projektion – när vi lägger skulden på någon eller något annat vilket kan undergräva
förtroendet om det samtidigt föreligger en språkförbistring med t ex enkla 
missförstånd (Cullberg 1983).

Det finns även andra reaktioner som inte är omedvetna, t ex skuldkänslor. Skuld emot de som 
blev kvar i hemlandet vilket gör att många migranter skickar hem pengar för att de där hemma 
förväntar sig det. Detta kan innebära svårigheter då migranterna ofta har svårt att få jobb och 
då det svenska systemet innebär att lönerna oftast inte räcker till att försörja mer än en person, 
menar Franzén (2001). 

Hur vi hanterar och kommer ur kriser beror på vilken krissituation det är; vad vi har för 
erfarenhet och träning av kriser; personlighet; nätverk runt omkring oss etc. En kris kan 
utlösas av en särskild händelse eller en serie svårigheter som utlöser krisen. Krisens förlopp 
utgörs av en inledningsfas när ett eller fler problem blir ett hot vilket medför en ökad 
spänning. Vi tar då till invanda sätt för att lösa problemet. Om det misslyckas och hotet 
kvarstår, ökar spänningen och då försöker vi lösa problemet, men ofta helt planlöst. Lyckas då 
inte detta och kanske inte nästa försök heller, passerar spänningen bristningsgränsen och vi 
blir psykiskt svaga. En traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse av en sådan grad att 
vi upplever vår existens som hotad (Hammarlund 2001). För de asylsökande som kommer till 
Sverige präglas de första åren av den kraftiga krisreaktion som kallas ”flyktingkrisen”. De 
försöker förhålla sig till de upplevelser de haft i hemlandet, både goda och onda, för att kunna 
sörja allt de lämnat. Samtidigt måste de anpassa sig till det nya samhället, menar Almqvist 
(2000). De saknar grundläggande trygghet och en möjlighet att planera framtiden. De 
asylsökande som traumatiserats av sina upplevelser i krig eller politisk terror har en tyngre 
börda än andra att bära på då de ska anpassa sig till livet i det nya landet. 
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För nästan alla asylsökande gäller att de kommit över chockfasen men kämpar med 
reaktionsfasen. De kan inte ”tillåta sig” att helt släppa fram alla reaktioner och börja bearbeta 
och gå vidare. Tvärtom så förstärks deras krisreaktioner av att inte veta hur det blir, om de får 
stanna eller inte (Almqvist 2000).

Orsaker som utlöser kris vid invandring:
 Objektsförlust, de människor man haft omkring sig och som inte utvandrar samtidigt.
 Autonomiförlust, att inte klara sig själv när man inte kan språket, inte kan uttrycka sig 

eller förstå det som sägs eller skrivs.
 Social skam, att inte kunna försörja sig och att få sin kompetens och utbildning 

ifrågasatt.
 Katastrofer, flykt pga t ex krig, förföljelse etc.
 Identitet, kommer i gungning då man inte blir sedd som person, det är inte så många 

som känner till vem man är (Franzén 2000).

Om migration och mottagande
Migration är ett samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd (National-
encyklopedin 2005). Men migration kan också ses som en dynamisk process som innebär en 
fysisk och psykisk förflyttning i tid och rum. Människor bestämmer sig för att lämna sina 
hemländer frivilligt eller genom tvång på grund av olika omständigheter. Processen börjar 
redan när människor tar beslutet att lämna sitt hemland och slutar först när de hittar ett fäste i 
ett nytt land som accepterar dem och där de kan rota sig och börja leva på nytt (Al-Baldawi 
1998). Franzén (2000) liknar migration vid ett krisförlopp. Flyktingen hamnar i en chockfas
och möter det nya landet med förväntansfull positivitet. Likt en turist förundrar han/hon sig 
över hur samhället är uppbyggt och hur befolkningen beter sig (Franzén 2000). 

Individen intresserar sig för det nya och kan se tillbaka på det gamla med en viss saknad men 
ändå förnöjsamhet (Almqvist & Broberg 2000). När entusiasmen börjar lägga sig möter 
han/hon motgångar, t ex med språket som är svårt och svårigheter att få nya vänner (Franzén 
2000). Sorgearbetet kan då få en negativ utveckling då individens psykiska tillstånd försämras 
kraftigt, det som kallas kulturchock (Almqvist & Broberg 2000). När de psykiska 
försvarsmekanismerna aktiveras är man i det andra stadiet, reaktionsfasen. Det kan yttra sig i 
att invandraren förnekar språksvårigheterna, skyller på andra personer/faktorer i omgivningen 
eller regredierar och behöver hjälp med fler och fler saker. Franzén (2000) pekar på det 
faktum att en kris många gånger innebär att vi gör en förlust, upplever en traumatisk situation 
medan den som bryter upp och byter land gör flera förluster av många olika slag. Att t ex inte 
duga på arbetsmarknaden är en sådan kris och även en social skam. Det tredje stadiet är 
reparationsfasen och den kommer många gånger senare än vad omgivningen tror, menar 
Franzén (2000) och det fjärde stadiet, nyorienteringsfasen, innebär en ny kunskap om olika 
samhällen, flera kulturer och språk (Franzén 2000).

Även Al-Baldawi (1998) delar in migrationsprocessen i olika faser hemlandsfasen, flyktfasen
och mottagandefasen. I flyktfasen förlorar alla familjer sin trygghet och det skyddssystem 
som de haft genom sin släkt och omgivning i hemlandet.  De står nu blottade inför något 
okänt med allt vad det innebär. Som försvar känner de stark tillhörighet och ansvar för 
varandra i familjen. Familjen kan även efter en tid i det nya landet känna en viss harmoni 
(smekmånadskänsla).  Mottagandefasen, här kan familjen känna av en viss grad av isolering 
från det övriga samhället. De kan hamna i olika konflikter med t ex socialtjänst, skola men 
även med människor utanför det bostadsområde de bor i. 
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Detta kan bidra till att familjerna drar sig tillbaka till ”sitt” bostadsområde för att på så vis få 
återgå till och leva efter de former de levde i hemlandet (Al-Baldawi 1998). ”Den som 
invandrar landar på en annan plats, i en annan historia och ibland till och med i en annan tid”, 
säger Bravo och Lönnback (1998:192). Krisen som utlöses kan om individen inte får stöd, 
utvecklas till att bli en nostalgisk fixering, en idealisering av det gamla och nedvärdering av 
det nya (Bravo & Lönnback 1998). Invandrare som kommer frivilligt anpassar sig också i 
allmänhet lättare än de som kommer ofrivilligt. 

Varje individ som flyttar från en till en annan kultur måste få tid och vägledning för att kunna 
socialiseras in i ett nytt samhälle. Torres (2002) forskning visar att de som kommer till länder 
vars system inte skiljer sig så mycket ifrån ursprungslandet, har lättare att anpassa sig (Torres 
2002). Om invandraren kommer ifrån ett samhälle med gruppcentrerad ideologi behöver 
han/hon också tid för att kunna bygga upp ett individuellt medvetande som de andra 
individualistiska medborgarna byggt upp i det moderna samhället (Ahmadi 2000). Allwood 
(2000) menar att invandraren byter liv från en invand tillvaro i ett samhälle till ett nytt liv i ett 
okänt sammanhang vilket innebär stora påfrestningar för individen. Förutom att de materiella 
förutsättningarna ändras, förändras även de sociala och psykologiska förutsättningarna. Den 
person som är ny i samhället är underlägsen i ett möte med en person som bott länge där. 
Missuppfattningar och missförstånd uppstår lätt men samtidigt finns en möjlighet till kreativa 
erfarenhetsutbyten och samtal (Allwood 2000). 

Introduktionen för invandrare finansieras av staten men verksamheten genomförs av 
kommunerna och ska vara individanpassad. Den omfattar bl a Svenska för invandrare (SFI), 
insatser för kontakt med samhälls-, förenings- och arbetsliv samt kompletterande utbildning. 
Utvärderingar från Integrationsverket (2000) har visat att introduktionens kvalité har 
allvarliga brister, bl a när det gäller anpassning av verksamheten till deltagarna och individens 
delaktighet i sin egen introduktion. 

Johansson Blight och Lindencrona (2003) identifierar i sin forskning riskfaktorerna för 
psykisk ohälsa: arbetslöshet, låg socioekonomisk status, ensamhet, bristande socialt stöd och 
stress under integrationsprocessen. Hur introduktionen är utformad kan påverka individens 
hälsa, både indirekt och direkt, menar forskarna Johansson Blight och Lindencrona (2003). 
Den direkta påverkan handlar om relationen mellan individen och myndighetspersonerna som 
arbetar med honom/henne. Den indirekta handlar om framgången av introduktionen, att det 
finns ett helhetstänkande där insatsernas kvalité avgör deltagarnas förutsättningar för att bli 
självförsörjande och delaktiga i samhället (Johansson Blight & Lindencrona 2003).

Integration förstås av våra myndigheter som en kvantitativ, ackumulerande och enkelriktad 
process. En flykting är antingen; mer eller mindre integrerad, eller inte alls; integrerad på det 
eller det där sättet. Om migranten inte behärskar språket i landet han invandrat till, är 
integration möjlig alls? frågar sig Métraux (2000). Det är idén om att det är invandrarna själva 
som härskar över sin integration och att det är språket som är nyckeln till paradiset (Métraux 
2000). Aytar (1999) frågar i sin forskningsrapport om vilket syfte integrationen har. Om det är 
att invandrarna ska integreras till mottagarsamhället, om det är meningen att de bara ska 
integreras på vissa av samhällsarenorna eller om samtliga invånare ska integreras till ett 
mångfaldigt samhälle (Aytar 1999).
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Om identitet
Stiers introduktion av identitet åskådliggörs som skapandet av ett konstverk. Det målas både 
utifrån människans sätt att se sig själv och andras sätt att se just vem den personen är (Stier 
2003). Kapitlet identitet har delats in i underrubriker som inleds med en förklaring utifrån 
Stiers teori för att klarare belysa begreppets olika perspektiv.

Hur formas identitet?
Enligt Stier har psykologen Erik Homburger Erikson haft en stor betydelse för identitets-
forskningen. Han utgår från ett holistiskt synsätt, han antar att identiteten hos individen 
utvecklas i samspel med biologiska, mentala och sociala processer. Individens upplevelse av 
identiteten är att hon är en unik, sammanhängande och kontinuerlig gestalt: ”Jag är jag”, 
”jag är som andra” men också ”jag är den enda i världen som är jag”. Identiteten 
upprätthålls och förändras genom hela livet (Stier 2003). 

Ahmadi (2000) menar att identitet är ett mångfaldigt och vagt begrepp och han skiljer mellan 
objektiv identitet och subjektiv identitet. Objektiva identiteter är hur personen uppfattas av 
andra och subjektiva identiteter är hur personen uppfattar sig själv. Samtidigt menar Ahmadi 
(2000) att den objektiva identitet egentligen inte är någon identitet utan en stämpling, en 
etikett som sätts på individen. Om individen accepterar den stämpel som ges och gör den till 
sin egen har den förvandlats till en subjektiv identitet. Identiteten konstrueras i ett samspel 
mellan individens inre och den sociokulturella miljön, vilket Ahmadi (2000) menar är 
vedertagen uppfattning i resonemanget kring begreppet identitet. Identiteten är en ständigt 
pågående process vilket innebär att invandrare inte har någon etniskt eller kulturell identitet 
som är oberoende av i vilket sammanhang de existerar i. Ett skapande av vår identitet är 
därmed också ett kortsiktigt flexibelt projekt i en värld som ständigt förändras, menar Ahmadi 
(2000). Flyktingar som förflyttar sig från en fast plats i tillvaron till en osäker verklighet, inser 
att identiteten är flyktig och måste omdefinieras. Individen ställs nu inför att ”välja” identitet, 
menar Ahmadi (2000) vilket innebär att det finns en möjlighet att till frigörelse från ett 
gammalt invant sammanhang och skapa en ny identitet och historia. Ahmadi (2000) anser 
också att det inte finns några tydliga gränser idag mellan olika kulturella identiteter utan dessa 
har suddats ut i vår globala värld (Ahmadi 2000).

Identitet och språk
Språket används för att visa olika relationer och identiteter samt typer av dessa. Innebörden 
av relationen och vem identiteten är bestäms av olika epitet, t ex ”min man”, ”hans syster”, 
”deras barn” osv. Via språket kan vi också värdera relationen, t ex ”vi är bara vänner”, 
”min envisa, korkade svåger” etc. Uttrycket ”det är hennes ex-make” är ett dubbelepitet, dvs 
visar på hur relationen förändrats från förr till nu (Stier 2003). 

Språket är en del av identiteten. När vi lär oss ett nytt språk, märker att vi klarar oss och att 
andra förstår vad vi menar, ger det självförtroende och självsäkerhet (Franzén 2001). ”Med 
hjälp av språket kan vi uttrycka, skapa och återskapa vår identitet”, skriver Jonsson 
(2005:22). Genom att använda språket på olika sätt skapas identiteten kontinuerligt och 
invandrare kan därmed skapa en separat identitet, en som bejakar de olika kulturerna (Jonsson 
2005).
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Det är inte lätt att lära sig ett nytt språk. Olika faktorer påverkar inlärningen. Språken ligger 
på olika avstånd från varandra beroende på om de är ”släkt” med varandra. Uttalsreglerna har 
även med detta att göra, olika ljud som bara finns i vissa språkgrupper, hur man uttalar vissa 
bokstavskombinationer osv. Hur meningar är uppbyggda skiljer sig också oftast åt, vilket kan 
innebära att missförstånd uppstår. När det finns ett kulturellt avstånd i språken, dvs när vissa 
företeelser inte finns i det tidigare landet eller tvärsom, innebär det att det inte går att översätta 
direkt utan förklaring. Språkinlärningen beror också på om individen är flerspråkig sedan 
tidigare, t ex tillhört en minoritet i ett land, eller om han/hon har studerat fler språk i sitt 
hemland. Sedan är självklart motivationen viktig, hur gärna han/hon vill integreras i det nya 
landet (Franzén 2001). Personer som invandrat i hög ålder har svårare att lära sig det svenska 
språket likväl som de har svårt att anpassa sig till de företeelser i det svenska samhället som 
de möter (Olsson 2000). Sjögren (1998) tar i sin artikel upp problemet med att invandrarna 
segregeras i särskilda bostadsområden där det talas många språk – men sällan svenska. Hon 
menar också att de barn som växer upp här inte uppmärksammas för deras tvåspråkighet, 
kulturkompetens osv utan för deras brister i det svenska språket (Sjögren 1998). Det finns 
också en stor risk för att föräldrarna blir beroende av barnen i t ex kontakten med myndigheter 
då barnen oftast är bättre på det nya språket (Al-Baldawi 1998).

Identitet, kultur och etnicitet
Kultur är allt som människor skapat och påverkat, ett socialt system som består av t ex språk, 
traditioner, symboler, värderingar, normer, innebörder, (o)vanor, ritualer, ceremonier, etik-
och moraluppfattningar, matkultur, litteratur, konst, familjestruktur, könsroller, religion, 
ideologi, politiskt och ekonomiskt system. Genom kulturen regleras människors relationer och 
visar på handlingar som accepteras. I kulturen finns en eller flera etniciteter. Det är grupper 
av människor som har en föreställning om (även om det inte är så) att de har samma 
ursprung, en kollektiv identitet. Etniciteten och kulturen har internaliserats i oss och har stor 
betydelse för totalidentiteten. De ger en grund för samhörighet och gemenskap men är inte 
statiska utan förändras ständigt (Stier 2003).

Enligt Al-Baldawi (2002) är kulturen summan av de normer och traditioner som bestäms och 
utvecklas av folkgruppens värderingar eller nation. Han betonar även två viktiga aspekter av 
kulturbegreppet. Den första är att kulturen ärvs och att vi redan vid födseln går igenom en 
inlärningsprocess för att införliva de normer och traditioner som omger oss. Denna 
inlärningsprocess innebär att det inte finns några kulturer som är rätt eller fel. Det är upp till 
var och en att värdera och studera vilka traditioner och värderingar i andras kulturer man vill 
behålla. Den andra aspekten är att kulturen är föränderlig, att kultur och traditioner påverkas
genom samspel med andra människor. Det vi kallar kultur är egentligen en lärandeprocess 
som startar när vi föds och pågår tills vi dör. Varje individ ser kultur från sitt eget perspektiv. 
vi behöver inte förstå varje fenomen i en kultur, det viktigaste är att vi förstår varför en person 
gör som den gör, för vem har rätt att bedöma vad som är rätt eller fel (Al-Baldawi 2002). 
Mörnerud och Yngström (2005) diskuterar etnicitet och kulturell tillhörighet i sin 
forskningsavhandling och menar att det finns en gräns mellan de attityder och medvetna 
tankar som en grupp eller kultur har och deras verkliga beteende eller dolda tillstånd de har i 
relation och samspel med ”de andra” (Mörnerud & Yngström 2005). 
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Kulturella 
egenskaper
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Inre egenskaper

Strukturer

Kulturella 
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Identitetsbyggandet styrs av 
individens handlingar och 
egenskaper men även av 
omgivningens uppfattning om 
personen och spegelbilden som 
sänds tillbaka. Invandrarna måste 
bygga upp sin identitet igen i det 
nya landet vilket kräver stora 
mentala och psykologiska krafter, 
menar Sjögren (1998). Hon 
illustrerar komponenterna i 
identitetsbyggandet i figur 1.

Kulturen kan aldrig helt förklara en 
människas beteende, menar 
Sjögren (1998), den är bara en 
kategori av alla faktorer. Däremot 
kan det vara nyttigt att som 
utomstående fråga sig hur 
personens kulturella egenskaper 
påverkar hennes/hans sätt att 
handla, vilket kan förklara vad som 
annars inte ses som ett normalt 
beteende (Sjögren 1998).

Världen har även blivit mindre i och med IT-revolutionen. Vi kan idag snabbt ta till oss andra 
kulturer genom data eller TV. Detta bidrar till att vi vet mer och på så vis accepterar andra 
kulturer lättare (Al-Baldawi 2002). De som väljer att leva sitt liv i Sverige behöver alltså inte 
avstå från kontakter med hemlandet eller med släktingar och vänner som lever i andra delar av 
världen. Numera finns det goda möjligheter att uppehålla kontakter med genom brev, 
datorkommunikation, telefon etc. Även föreningar, kaféer och restauranger ger möjlighet till 
ett socialt liv med den egna etniska eller nationella identiteten (Olsson 2000).

Integration handlar om en subjektiv upplevelse av en tillhörighet, en abstrakt känsla av 
samhörighet och inte något konkret som t ex inkomst och sysselsättning, uppger Ahmadi 
(2000). Han menar att integration och identitet har nära samband, individen måste känna sig 
delaktig och ha en uppfattning om i vilket sammanhang han ska integreras. Om individen 
uppfattar sin identitet som flexibel och gemenskapen inte är baserad på någon särskild 
kulturell identitet underlättas integrationen. Delar vi ständigt upp människor i olika grupper 
försvåras integrationen däremot, menar Ahmadi (2000). Goldstein-Kyaga säger i Franzén 
(2001) att individen inte behöver välja den ena eller andra identiteten utan han/hon kan 
tillhöra en tredje identitet utan att det blir problem. Den tredje identiteten är ett resultat av att 
man har rötter i två eller fler olika länder. Problem uppstår bara då invandraren måste välja 
bort eller dölja en av identiteterna – då kan han/hon få identitetsproblem (Franzén 2001).

Identitet och arbete
Även om yrkesstolthet inte finns på samma sätt idag som det fanns förr, när inträdandet i 
skrået efter en lång lärlingstid firades med ceremonier, är det enligt Stier (2003) fortfarande 
relevant att tala om yrkesidentiteter. Han pekar här på de outtalade normer och regler som 
finns inom yrkesgruppen, sätt att klä sig, att tala osv (Stier 2003).

Figur 1
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”Att arbeta är förmodligen en av människans mest grundläggande aktiviteter, om man med 
arbete menar att på något sätt agera för att försörja sig själv och sina barn” (Franzén 
2000:180). Detta är inledningen i Franzéns artikel om invandring, arbete och arbetslöshet. När 
man invandrar till ett nytt land tar det många gånger lång tid innan man får ett arbete i det nya 
landet vilket innebär att man blir beroende av samhällets stöd. Enligt statistiken är 
arbetslösheten bland invandrare betydligt större än bland svenskar och Franzén (2000) menar 
att de som kommer från länder där avståndet till Sverige både geografiskt och kulturellt är 
längre, har det ännu svårare. Förutom främlingsrädsla och diskriminering är orsakerna även 
de snabba förändringarna i samhället, på arbetsmarknaden, utbildningsväsendet och globalt. 
För flyktingen som kommer till Sverige kan asyltiden betyda att den kompetens han/hon har 
blir för ”gammal” då det kan ta lång tid innan han/hon får uppehållstillstånd. Dessutom kan 
det vara så att han/hon har låg utbildning i hemlandet, eller hög utbildning men inom områden 
där arbetskraftsbehovet inte är så stort i Sverige. Man är också väldigt restriktiv med att 
bedöma utländska utbildningar som jämbördiga med svenska. Kraven för att söka in på 
högskolan är också att individen har god kunskap i engelska vilket kan innebära ett hinder om 
han/hon inte fått läsa engelska i skolan i hemlandet (Franzén 2000). 

Kristal-Andersson (2001) menar i sin doktorsavhandling att det är viktigt vad 
flyktingen/invandraren haft för tidigare arbete för att han/hon ska få en motsvarande 
sysselsättning i det nya landet då det annars skulle ha en negativ inverkan på individen 
(Kristal-Andersson 2001). Det utgör en klar psykisk belastning för utbildade människor att 
inte få chans och möjlighet att utöva yrke som motsvarar deras kompetens och erfarenhet. 
Besvikelsen påverkar självförtroendet och de drar sig ofta tillbaka och hamnar i utkanten av 
samhället trots sin höga utbildning. Vi måste bli bättre på att tillvarata de resurser som 
invandrare bär med sig när de kommer till Sverige, och se till att de blir en styrka för hela 
samhället, särskilt som det svenska samhället inte har bekostat deras utbildning. Att hjälpa 
invandrade akademiker att snabbt komma in på arbetsmarknaden och ta tillvara deras 
kunskaper ger positiva resultat inte bara för den enskilde utan för hela samhället (Al-Baldawi 
1998). Torres (2002) pekar i sin forskning på olika faktorer som påverkar invandrarnas 
nuvarande situation, t ex tidigare sysselsättning/yrke, utbildningsnivå och 
socialgruppstillhörighet. Al-Baldawi (1998) menar att om invandrarna har god utbildning och 
möjlighet till arbete så integreras de fortare in i det nya samhället, de lär sig också det nya 
språket fortare. De har också lättare för att skapa nya kontakter med människor ifrån det nya 
landet (Al-Baldawi 1998). De som invandrat på äldre dar riskerar att bli isolerade om de inte 
klarar av att integreras i det nya samhället eller inte lyckas bli en del i ett socialt nätverk. 
Oförmåga att lära sig det nya språket och brist på kunskap om hur man lättast kommer in i 
samhällsgemenskapen kan ge invandrarna en känsla av att inte ha något värde. Det är 
nödvändigt för den mentala hälsan att få känna sig behövd, menar Emami och Torres (2005) i 
sin forskningsstudie. Torres (2002) uppger vidare om en individs marknadsvärde då hon i sin 
forskning menar att när åldringsprocessen börjar har personen ifråga inte längre ett 
marknadsvärde i industrisamhället. I traditionella samhällen ser de däremot inte åldrandet som 
en början eller ett slut utan som en del av livsprocessen (Torres 2002).

Forskarna Johansson Blight och Lindencrona (2003) påpekar att mer än var fjärde person i 
arbetsför ålder (18-64 år) kommer att ha utländsk bakgrund år 2015. Trots det är normen för 
arbetstagaren den etniskt svenske tjänstemannen i rätt ålder och utan funktionshinder. 
Asylinvandraren har jämfört med infödda svenskar sämre deltagande på arbetsmarknaden, 
sämre fysisk och psykosocial arbetsmiljö, sämre levnadsstandard, de är i tre gånger så hög 
utsträckning fattiga (försörjningsstödsnormen räknas som gränsen för fattigdom) och de har 
färre sociala relationer (Johansson Blight & Lindencrona 2003). 
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Identiteter, platser och bostadsområde.
Identiteter kopplas också fysiskt till platser. Särskilt betydelsefullt är landet och naturen för 
ursprungsbefolkningen i ett land, t ex är naturen viktig för samernas kultur. En avskiljande 
gräns mellan etniska gruppers områden och resten av invånarna, upprätthålls av båda parter 
(Stier 2003).

Människans relation till omvärlden kan betraktas ur två motsatta perspektiv, ideologier, den 
individcentrerade och den gruppcentrerade (holistiska). Sjögren (1998) refererar till den 
franske idéhistorikern Louis Dumonts definition av människan: Människan definieras dels 
som ett objekt, en person, dels som ett värde, dvs hur hon betraktas i förhållande till 
samhället. Dumont menar i Sjögren (1998) att ett samhälle som ser på individen som att vara 
av högst värde ansluter sig till individualismen som ideologi. Individen är självständig och 
jämlik samt prioriteras framför gruppen. Det motsatta fallet är ett samhälle i vilket det yttersta 
värdet ligger i samhället som en enhet, holism, den gruppcentrerade ideologin. Här fokuseras 
på relationerna mellan människor, människolivet är endast en länk i en kedja som inte 
begränsas utan är gränslös. Det svenska samhället utgår idag från individen som enhet, alla 
har ett personnummer, ska betala skatt oberoende av andra familjemedlemmar, föra sin egen 
talan (även barn) osv. Sjögren (1998) exemplifierar föreningen av de båda ideologierna i t ex 
Medelhavsländerna där den gruppcentrerade ideologin finns kvar på landbygden medan 
individualismen är stark i staden (Sjögren 1998).

Songur (1992) menar i sin forskarrapport att flytten från ett traditionsbundet samhälle till ett 
modernt samhälle skapar en klyfta mellan de äldres världsbild och det nya samhällets 
verklighet. De är inte uppväxta i den eller med den. Många år av deras liv har de levt i ett 
samhälle som en del i en utvidgad familj och med andra värderingar. De unga besitter 
annorlunda kunskaper som kan vara mer ”moderna” än de äldres. Den ekonomiska makten i 
traditionella agrarsamhällen ligger ofta kvar hos de äldre, detta ger en självklar maktställning. 
I det moderna samhället saknar de äldre ekonomisk makt över barnen och de har inte heller 
monopol på kunskap (Songur 1992).

Boendeområdet spelar också en viktig roll för integrationen. Att bo i ett invandrartätt område 
utgör en viss trygghet, men ställer också krav på familjen och individen att anpassa sig till 
områdets regler och traditioner. Det är inte heller lätt för invandrarfamiljer att bo i ett 
svenskdominerat område med hög social status. Detta ställer andra krav, och ofta hamnar 
sådan familjer i en naturlig isolering som visserligen kan bli lättare med åren, men många 
familjer orkar inte med denna isolering (Al-Baldawi 1998). Familjer som bor i invandrartäta 
områden känner sig mer utlämnade och utanför pga att majoritetssamhället inte finns 
representerat i området. En positiv identitet skapas genom grupptillhörighet i 
majoritetssamhället. Om man genom grupptillhörighet kan skapa en positiv identitet så kan 
det leda till att individen lämnar den grupp som hon/han vill identifiera sig med och förändrar 
sin uppfattning om den egna gruppen och försöker omdefiniera verkligheten. Integration 
handlar inte om sysselsättning eller inkomst, utan om individens upplevelse av tillhörighet 
och känsla av acceptans i samhället (Ahmadi 2000, Khoury 2004). Här kan konflikter med 
myndigheter utlösa stress hos individen. Skillnaderna mellan familjens levnadssätt och 
samhällets lagar och regler kan också vara stressutlösande (Al-Baldawi 1998). För att kunna 
integreras i samhället måste individen få en uppfattning om det sammanhang där integration 
sker, då integration och identitet har ett samband med varandra. Vid integrationen får 
individen en uppfattning om den process som hon/han går igenom i det nya samhället 
(Ahmadi 2000, Khoury 2004). 
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Uppfattningen om det egna jagets tillstånd är en del av integrationen. Att vara integrerad i 
samhället innebär att man är deltagande i den process som pågår i samhället. Man måste först 
som individ arbeta med sig själv för att kunna identifiera sig själv och även bestämma hur 
han/hon vill bli betraktad av andra, annars lever individen i kluvenhet och det blir svårt att 
veta vem man är, till exempel när ska man vara utländsk och när ska man vara svensk 
(Ahmadi 2000, Khoury 2004)?

Invandrare som vill komma in i det svenska samhället lär sig snart vad som accepteras, vad 
som är den svenska normen och kan då utveckla dessa egenskaper. De lär sig också att tona 
ned de egenskaper som strider mot normen. Någonstans måste gränserna sättas för när 
invandraren upphör att vara främling, menar Sjögren (1998). När han/hon börjat finna sig 
tillrätta i det nya landet, lärt sig ett nytt språk, kanske studerat eller praktiserat sig till ett nytt 
yrke, har han/hon börjat bygga upp ett nytt jag. Men invandraren måste ändå få ha ett eget 
revir, där han/hon kan vara sitt gamla jag, kanske tillsammans med landsmän, kanske 
tillsammans med familjen, kanske när de åker till det gamla hemlandet på besök (Sjögren 
1998). 

Om kontaktnätet
Hur familjen är sammansatt betyder mycket för individens socialisation. I den västerländska 
kärnfamiljen finns få personer i familjens nätverk runt individen, t ex ett barn vilket innebär 
att det är mycket sårbart. I den utvidgade familjen växer barnet upp tillsammans med 
föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, föräldrars syskon och deras barn osv vilket innebär 
att familjen kan bestå av 20-30 personer. Då är det många vuxna som delar ansvaret för 
uppfostran, ger kärlek och omvårdnad av barnet. Den utvidgade familjen tar också ett 
samhälleligt ansvar för hela familjen, socialt och ekonomiskt medan den västerländska 
familjens sociala ansvar tas över av olika samhälleliga institutioner; barnomsorg, äldreomsorg 
osv (Almqvist & Broberg 2000, Nyberg 2000a). Den utvidgade familjen är en enhet utåt. 
Rollerna och framförallt könsrollerna är mer tydligt bestämda. I Sverige blir generations-
skillnaderna mer märkbara, förändringar i familjen sker snabbare än vad som skulle ha varit 
fallet i hemlandet, menar Songur (1992) i sin forskningsrapport. När livet ändras från att ha 
varit en del i en utvidgad familj till att tillhöra en kärnfamilj, koncentreras känslorna till 
betydligt färre relationer. Ett uppbrott innebär en känslomässig separation, en frigörelse, från 
den utvidgade familjen. Förlusten av det stora nätverk de vuxna haft tidigare omkring sig 
innebär en känsla av ensamhet. Plötsligt har de ett stort omsorgsansvar mot familjen som de 
tidigare varit fler att dela på. ”Vi är ensamma här” kan de uttrycka sig även om det finns två 
föräldrar i en familj (Almqvist & Broberg 2000, Nyberg 2000a).

Klyftan mellan generationerna blir mer markerade i Sverige. Ju längre familjen lever i det nya 
landet så försvagas den familjemodell och sätt att leva de haft i hemlandet. Detta beror på 
olika faktorer som ex att barnen fortare integreras i och med skola, vänner mm. Barnen går i 
svensk skola, har svenska vänner och lyssnar på svensk musik. Mycket av det sociala 
sammanhanget är svenskt och utgörs av en svensk miljö. Barnen besitter större kunskap om 
det nya samhället och kan ofta det svenska språket bättre än sina föräldrar. Barnbarnen är 
mestadels väl integrerade i det svenska samhällsliv och värderingar. Konflikter kan uppstå 
mellan barnen och föräldrarna (Al-Baldawi 1998, Songur 1992). Detta benämner Emami och 
Torres (2005) i sin studie som kulturchock – att sent-i-livet invandrarna tvingas att förlita sig 
på sina barn och plötsligt inser att de på något sätt fått ombytta roller (Emami & Torres 2005).
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Äktenskapet kan också få sig en törn. Den utvidgade familjen som tidigare fungerat som en 
buffert i konflikter genom att konflikterna gjorts till en familjeangelägenhet, finns inte längre 
tillhands. Mannen i sin roll som familjeförsörjare har haft en särställning men nu blir han ofta 
arbetslös och förlorar därmed sin överordnade försörjarroll. Kvinnans roll däremot som mor 
finns kvar och som kvinna i det nya samhället stärks hon när hon upptäcker att hon har 
möjlighet att få andra roller, utbildning, söka arbete och därmed bidra till familjens 
försörjning. Många äktenskap slutar dessvärre i skilsmässa när dessa rollförändringar sliter på 
relationen (Almqvist & Broberg 2000, Nyberg 2000a). Den lilla andelen skilsmässor bland 
traditionella familjer kan bero på att kvinnan har svårt att identifiera sig utan 
familjeförhållandet, eller att förbud och påtryckningar från omgivningen är så starka att 
kvinnan vid en skilsmässa riskerar att hamna i total isolering. Sedan finns det många kvinnor 
som rent ekonomiskt ej klarar av att bo ensamma samt att religiösa regler hindrar dessa 
kvinnor att ta ut skilsmässa (Al-Baldawi 1998). 

Äldre invandrare lämnar inte bara släktingar och vänner bakom sig utan också sedvanor, 
livsstil och väletablerade rutiner. De överger alltså sin livsstil till förmån för en annan som 
passar bättre i den nya miljön. Den här processen kan vara psykiskt påfrestande när de blir 
medvetna om att deras gamla mönster och förväntningar som var funktionella i hemlandet 
plötsligt blir helt fel, menar Torres (2002) i sin studie. Songur (1992) menar i sin rapport att 
de äldres vardag varierar beroende på förekomst av socialt nätverk och hur integrationen i det 
svenska samhället lyckats. ”Dessa gamla överlevde vardagen snarare än levde i den”
(Songur 1992:70). Den bild som media och forskning ger är dock att äldre invandrare lever 
socialt isolerade och sällan har nytta av äldreomsorgen (Olsson 2000).

Om framtidstro
Många invandrare har lämnat sina hem pga stora förändringar i sitt land eller därför att deras 
hem slagits sönder av krigets fasor. ”Men migration är inte längre (om det någonsin har varit 
det) en enkel biljett bort från svårigheterna därhemma”, skriver Olsson (2000:273). Han 
menar att migrationen idag handlar om en omfattande social rörlighet då man flyttar eller 
pendlar mellan olika länder. För de som invandrat till Sverige som äldre handlar det om ifall 
tryggheten i det nya landet ska överges för osäkerheten i hemlandet. ”Efter att ha lämnat sina 
hem, grannar och släktingar och skapat sig ett nytt mer eller mindre meningsfullt liv i 
främmande land, orkar de i många fall inte med ytterligare en omplantering” (Olsson 
2000:275). Flyktingen kan känna en förlust av samhällsgemenskap då han/hon inte känner sig 
delaktig i någonting någonstans, vare sig i hemlandet eller i det nya landet. Han/hon kan 
uppleva att livets mening har gått förlorad och att den nya omgivningen inte kan ersätta detta 
(Kristal-Andersson 2001). Känslorna för hemlandet blir starkare ju äldre människan blir, 
menar Songur (1992) i sin forskningsrapport. Barndomsminnen kommer tillbaka. Det händer 
att individen romantiserar hemlandet trots att han/hon trivs i Sverige. Många invandrare 
menar att de arbetar, bor och konsumerar i Sverige men att de inte känner att de lever i 
Sverige. De menar att själen och identiteten är kvar i hemlandet (Songur 1992).

Metod

Undersökningsmetod
Mattsson (2001) visar på ett linjärt tänkande för en ansats till kunskapsproduktion: ”Forskning 
leder till ny kunskap som genom utbildning bidrar till utvecklingsarbete som i sin tur 
åstadkommer viktiga förändringar i praktiken” (Mattsson 2001:94). Han ger exempel på 
forskarstyrd respektive beställarstyrd kunskapsproduktion. 
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Kunskapsproduktion för allmänheten definieras genom utomvetenskapliga kriterier för 
bedömning av nya forskningsresultat. Är forskningsresultaten användbara – då är forskningen 
värdefull (Mattsson 2001). Då uppdraget från RKC var att utföra denna studie i syfte att 
förbättra RKC:s psykosociala verksamhet för sina patienter, kan detta ses om en beställarstyrd 
kunskapsproduktion. 

Den vetenskapliga forskningsansatsen är hermeneutiken, där tolkning utgör den huvudsakliga 
forskningsmetoden. Inom hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar. 
Begreppet förförståelse är centralt i hermeneutiken, d.v.s. olika tankar och känslor som 
aktiveras i vårt dagliga liv. Detta innebär att vi egentligen inte kan känna till "verkligheten" 
utan bara den vi tolkar med hjälp av vår förförståelse. ”Vetenskapliga teorier och politiska 
ideologier bygger också till stor del på förförståelse, på förutfattade meningar i ordets 
bokstavliga betydelse” (Thurén 1991:59). En forskare som ställs inför en ny företeelse 
aktiverar en form av förförståelse och det är då viktigt att han är medveten om och vill utmana 
sina fördomar. Det gör han genom att försöka hitta något som talar emot dem, här kan 
tolkningsprocessen liknas vid ett pusselläggande, där forskaren själv måste fundera över hur 
de olika pusselbitarna t.ex. intervjuartranskriptioner och fältanteckningar kan passas in i 
varandra för att utgöra en meningsfull helhet (Thurén 1991). 

Då kvalitativ metod handlar om att beskriva och förstå men inte förklara varför valdes denna 
metod. Målet var att få ta del av respondenternas egna berättelser om sina erfarenheter och 
upplevelser vilket inte hade blivit så nyanserat i en kvantitativ metod som t ex enkät-
undersökning. Enligt Silverman (2002) ger också en kvalitativ undersökning en djupare 
förståelse för sociala problem. Kvalitativa studier präglas av flexibilitet, menar Holme och 
Solvang (2000), både när det gäller möjligheten att rätta till t ex frågeställningar om man ser 
att de är felformulerade och även när det gäller intervjuerna, hur man ställer frågorna och i 
vilken ordning. Flexibiliteten och det nära förhållandet till respondenten som den kvalitativa 
metoden innebär bör ge goda möjligheter till relevanta tolkningar (Holme & Solvang 2000).

Urvalsmetod, population och bortfall
Populationen utgörs enligt Holme och Solvang (2000) av de människor som studien ska 
omfatta. Populationen i denna studie utgjordes av de patienter hos RKC som är födda före 
1954 och vars behandling avslutats för tio år sedan eller tidigare, totalt 123 personer. Därefter 
gjordes försök att spåra upp dessa personers nuvarande adress för att kunna skicka dem en 
inbjudan att medverka i studien. Sökningen gjordes på Internet, sökmotor eniro.se, där man 
utgick från tidigare kända adresser eller journalanteckningar om flytt. 41 av dessa personer 
visade sig hade flyttat för långt bort för att kunna medverka i studien, t ex Norrland, Skåne, 
Östergötland. 61 personer gick ej att spåra, de flesta har troligen blivit utvisade eller flyttat 
utomlands, vilket ibland kunnat utläsas i journalen. Vissa av dessa 61 personer har RKC 
personal bedömt vara för sjuka för att medverka. Av totalt 123 personer återstod 21 personer 
vilka inbjudan skickades till. En påminnelse skickades ut efter en vecka då inte så många svar 
kommit in. Några personer tackade skriftligen nej till att delta, några meddelade muntligt via 
telefon att de inte ville medverka. Andra svarade aldrig på inbjudan. Ett par personer hörde av 
sig till RKC och uppgav att de mådde psykiskt dåligt och därför ville gå i behandling igen. Av 
21 personer tackade sex personer ja till att medverka. Dock reste en av dessa personer på 
semester och kunde därför inte delta. 

Urvalet i studien var patienter som avslutat sin behandling på RKC för tio år sen eller mer, 
vilket sammanfaller med den tid då patientgruppen bestod av många personer från Bosnien. 
Därav kommer samtliga fem personer som intervjuats i studien ifrån Bosnien.
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Förvaltningslagen 8 §
"När en myndighet har att göra med någon som inte 
behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel 
eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita 
tolk". Justitiedepartementet har förtydligat 
innebörden av 8§ i sin skrift Förvaltningslagen. "En 
myndighet som handlägger ett ärende är skyldig att 
anlita tolk när det behövs och tolk finns att tillgå" 
(Notisum 2005).

Det har förekommit att en del av respondenterna inte svarat på alla frågor, men det har inte 
handlat om ett systematiskt bortfall då det har varit olika frågor som berörts (Holme & 
Solvang 2000). 

Att arbeta med tolk
Att muntligt överföra information mellan personer vars språk är olika kallas tolkning. Tolkens 
uppdrag är att översätta ett budskap som en person vill förmedla i dialog med en annan. Detta 
kan ses som en social interaktion, översättningen sker inte ord för ord. En tolk har ingen 
skriven text utan översätter endast det som sägs muntligt. Därför blir det inte en ordagrann 
redogörelse utan bara minnet av det som sägs som översätts. Tolkningen måste anpassas till 
språkbruket inom resp kultur vilket gör tolken till en kulturförmedlare. Tolken kan också ses 
som personalens samarbetspartner men är även en representant för patienten om vi ser till den 
språkliga och kulturella gemenskapen mellan tolken och patienten (Nyberg 2000b, Kristal-
Andersson 2001).

Behovet av att bli förstådd kan vi tycka är en 
självklar demokratisk rättighet. Däremot har 
flyktingen rätt till tolk om han/hon inte 
behärskar det svenska språket i kontakt med 
myndighetspersoner enligt förvaltningslagens 
åttonde paragraf (Tolkförmedlingen 2005).

En tolk har tystnadsplikt och skall alltid vara neutral och inte ta parti för någon av personerna 
han tolkar åt. Han får heller inte lägga egna värderingar och åsikter i det som sägs (Nyberg 
2000b, Kristal-Andersson 2001). I en av intervjuerna användes tolk då respondenten inte 
tyckte sig kunna tillräckligt bra svenska. Tolken var auktoriserad och rekryterades från en 
tolkförmedling vars tolkar är utbildade och ger en rättssäker, trygg och neutral tolkning. Det 
hade varit möjligt att använda en släkting till respondenten som tolk men detta skulle innebära 
risk för att tolkningen inte skulle bli neutral då släktingen skulle kunna lägga in sin egen 
version av t ex en upplevelse. Det skulle också öka risken för att respondenten skulle hålla 
tillbaka information av hänsyn till den som tolkar. När tolk används ska vi tänka på att vi ska 
ha en konversation med den som intervjuas och inte prata om honom till tolken som tredje 
person (Tolkförmedlingen 2005). Tolkanvändaren ska egentligen inte bry sig om tolkens 
närvaro men ändå vara uppmärksam på vad hon eller han säger (Nyberg 2000b). Här är det 
också viktigt att vi placerar oss i rummet så att vi alla sitter så att tolkningen underlättas. Vi 
bör försöka uppnå kontakt med personen som intervjuas genom att bekräfta denne trots 
språkförbistringen. Vi bör också försöka undvika långa meningar och fackuttryck (Kristal-
Andersson 2001, Tolkförmedlingen 2005).

Tillvägagångssätt
Ett brev från Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde med en inbjudan att delta i studien, se 
bilaga 1, skickades ut till de tidigare patienter vilkas adress fanns tillgång till. Brevet 
formulerades med så enkla, lättfattliga ord som möjligt för att respondenten skulle kunna 
förstå innehållet. Respondenten hade där möjlighet att ta ställning till om han/hon ville delta i 
studien och om de accepterade inbjudan skrev de under med sin namnteckning. Med förfrågan 
medsändes ett frankerat kuvert så att det skulle vara lätt att besvara inbjudan. I och med att 
författarna ringde upp respondenterna för att boka intervjutid, fick respondenterna ytterligare 
information om vad studien gick ut på och hur studien skulle gå till.
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Intervjufrågorna sammanställdes i samarbete med personal från RKC då studien även ingår i 
ett projekt som görs internt inom Röda Korset. I intervjumanualen, se bilaga 2, användes 
öppna frågor som inbjöd respondenten till berättande. Detta bidrog till utförliga och 
nyanserade svar och upplevdes inte som förhörsfrågor. Öppna frågor innebär däremot att det 
kan bli svårare och ta längre tid att sammanställa och bearbeta svaren. Det finns också en risk 
för att frågan inte besvaras (Dahmström 2000). Vid intervjutillfället informerades 
respondenten om att två timmar avsatts för intervjun. Innan intervjun startades presenterades 
syftet med studien och man försäkrade sig om respondenternas frivilliga medverkan. 
Intervjuerna gjordes i respondenternas bostad vilket bidrog till att det blev en trygg situation 
för respondenten. I ett par fall valde dock respondenterna att intervjun skulle hållas på RKC. 
Miljön där intervjun sker är viktig och inverkar på det klimat som uppstår vid intervjun, 
menar Holme och Solvang (2000). Vid en intervju användes en auktoriserad tolk från en 
tolkförmedling då respondenten bett om detta då han/hon inte ansåg att han/hon kunde språket 
så bra. Vid en annan intervju då respondenten angett att han/hon inte behövde tolk, deltog 
dock en släkting som agerade tolk enligt önskemål från respondenten. Då respondenten ändå 
kunde svenska relativt bra, hade hon möjlighet att gå in och styra så att översättningen blev 
korrekt vilket innebar att risken för feltolkningar etc på så vis minimerades. Vid de olika 
intervjuerna var det en person som ställde frågorna och en person agerade observatör. 
Observatören antecknade det som sades samtidigt som intervjun spelades in på band för att 
säkerställa att transkriptionen blev korrekt. Respondenten tillfrågades innan intervjun om det 
godkändes att bandspelare användes, detta för att respondenten skulle veta vad som skulle 
hända under intervjun och på så vis kunna känna sig naturlig (Holme & Solvang 2000). 
Samtliga respondenter accepterade att bandspelare användes. I direkt anslutning till 
intervjuerna nedtecknades vad som sagts utifrån fältanteckningarna, sk anteckningsbaserad 
analys. Bandet användes främst för att verifiera citat men också för att författarna skulle 
kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts för att inte tappa bort viktiga analysaspekter 
(Wibeck 2000). 

Bearbetning och analys
Redan tidigt i undersökningen ska analysen påbörjas, menar Silverman (2002). Datainsamling 
och analys är parallella processer, säger Wibeck (2000). Dock finns en fara i att man blir 
färgad av de analyser som redan gjorts och har svårt att bibehålla neutraliteten. Analysen bör 
följa en viss ordning, även om den ska präglas av såväl flexibilitet som noggrannhet och 
fantasi, menar Wibeck (2000). En tolkande analys syftar till att öka förståelsen för ett 
fenomen, säger Wibeck (2000), en deskriptiv analys avslutas med en summering. Men 
Wibeck (2000) menar att en beskrivning aldrig är fri från tolkning, medvetna och omedvetna 
val påverkar vad forskaren väljer att beskriva och hur han gör det. Det är dock oerhört viktigt 
att forskaren är medveten om sitt tillvägagångssätt och kan förklara analysprocessen, påpekar 
Wibeck (2000). Silverman (2002) går längre och säger: ”Såvida du inte kan visa din publik 
hur du gått tillväga för att försäkra dig om att dina metoder är tillförlitliga och dina slutsatser 
trovärdiga, är det väldigt liten mening med att sträva efter att sammanfatta en 
forskningsavhandling” (Silverman 2002:188).

I direkt anslutning till intervjuerna nedtecknades vad som sagts utifrån fältanteckningarna, sk 
anteckningsbaserad analys. Det som sagts i intervjuerna tolkades, kategoriserades och 
analyserades utifrån olika teman som bygger på frågeställningarna för uppsatsen, samma 
teman användes i kapitlet Studiens tolkningsram. Detta gjordes för att det skulle bli intressant 
och lättläst för läsaren av uppsatsen (Kvale 1997). Av denna anledning har även citat från 
respondenterna kursiverats i studien till skillnad från citat från litteratur som ej kursiverats.
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Litteraturanskaffning
Kurslitteraturen från delar av utbildningen har legat som grund för arbetet men då ämnet är så 
speciellt har vi sökt kompletterande fakta. Internet var till stor hjälp vid sökandet av material 
och sökdatabasen Google användes. Sökord var ”äldre invandrare och integration”, 
”immigrants and integration”. Även Örebro Universitetsbibliotek via sin hemsida med 
sökmotorer som Elin och Artikelsök, personal på Lidköpings och Skövdes Stadsbibliotek 
samt Röda Korsets Behandlingscenter har varit till stor hjälp i sökningen efter relevant 
litteratur.

Etiska aspekter
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning diskuterar forskningsetiska principer utifrån fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 
1990): 

 Informationskravet innebär att syftet med arbetet förklaras och att det är frivilligt för 
intervjupersonen att delta och att han/hon har rätt att avbryta det när man vill. Detta 
uppnåddes genom information i det brev som sändes ut till respondenterna. 
Respondenterna fick även vid intervjutillfället samma information. 

 Samtyckeskravet handlar om rätten för intervjupersonen själv att bestämma över sin 
medverkan. De tillfrågade hade möjlighet att välja om de ville delta i studien då de fick 
inbjudan. 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Information om att deltagarnas identitet skulle skyddas 
och att de skulle anonymiseras i resultatredovisningen, gavs i inbjudan samt innan 
intervjun startade. Då informerades även om att kassettbanden skulle förstöras när de 
avlyssnats. Information om respondenterna finns i journaler som förvaras i arkivskåp på 
RKC. Övrigt material som t ex minnesanteckningar som gjorts i samband med 
intervjuerna, mals i dokumentförstörare.

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål.  Respondenterna är anonyma, de berättelser som ligger till grund 
för resultatet används i forskningssyfte. Uppgifter om vilka respondenter som deltagit i 
studien kommer inte att publiceras i studien eller på annat ställe (Vetenskapsrådet 1990).

För att bla kunna söka information i journaler skrev författarna på avtal om tystnadsplikt på 
RKC, vilket är etiskt nödvändigt för att genomföra studien. Vid urvalsgenomförandet visade 
det sig att det inte var möjligt att spåra en stor del av patienterna via sökmotorn eniro.se. På 
grund av sekretessen var det heller inte möjligt att söka personerna genom deras person-
nummer, t ex i folkbokföringsregister. Gör vi en förfrågan och uppger deras personnummer är 
det samma sak som att avslöja att de varit patienter på RKC. Då flera var asylsökande 
saknades också fullständigt personnummer i många fall. Det visade sig även att några av de 
tillfrågade upplevde förfrågan som väldigt påfrestande och att det väckte upp många känslor, 
vilket gjorde att de tackade nej till att delta i studien och bad om att få komma tillbaka för 
behandling igen. Holme och Solvang (2000) talar om att vi som forskare griper in i andra 
människors liv och därför ska tänka på att behandla intervjupersonerna med respekt och 
skydda deras psykiska och fysiska integritet.
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Validitet och reliabilitet
Hög kvalitet i en kvalitativ undersökning uppnår vi enligt Wibeck (2000) om syftet med 
undersökningen är tydlig, miljön är väl vald, konfidentialiteten upprätthålls, frågeställ-
ningarna är effektiva, att data hanteras noggrant och analyseras systematiskt innan den slutliga 
analysen presenteras på ett lämpligt sätt. Wibeck (2000) och Silverman (2002) diskuterar båda
begreppen validitet och reliabilitet då detta är kvalitetsmått. Silverman (2002) säger att 
validitet är ett annat ord för sanning. Validitet i undersökningen får vi enligt Holme & 
Solvang (2000) genom att kontrollera att vi verkligen har undersökt det vi skall undersöka och 
inget annat. Wibeck (2000) säger att validitet handlar om tolkningen av det som observeras, 
att vi kallar saker för deras rätta namn och verkligen studerar det vi sagt att vi ska studera. 
Undersökningsgruppen bestod av f d patienter från RKC som alla varit flyktingar och har 
erfarenhet av migration och integration. Då urvalet gjordes tillsammans med personal från 
centret, uppfattar författarna studien som giltig. 

Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma 
resultat när de studerar ett forskningsmaterial vid olika tidpunkter, menar Wibeck (2000). Vi 
har systematiskt skrivit ner hur vi gått tillväga i metodkapitlet vilket är en förutsättning för 
reliabilitet, enligt Silverman (2002). Holme och Solvang (2000) säger att reliabiliteten 
bestäms av hur mätningen utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av informationen. 
Silverman (2002) menar att det i den kvalitativa forskningsintervjun finns inspelade band och 
transkriptioner som kan granskas och tolkas av både forskare och läsare (Silverman 2002). I 
och med att båda två undersökarna var med vid samtliga intervjuer, en och samma person 
refererade det som sades och att materialet bearbetats av båda tillsammans med stöd av 
bandinspelningen torde studien ha hög reliabilitet.

Metoddiskussion
Då RKC har valt problemområde och det även är de som ska nyttja den nya kunskapen, 
innebär det att det också skulle kunna vara de som till slut avgör vilka forskningsresultat som 
skall anses vara värdefulla. Här har dock har forskarna fått akademisk forskningsfrihet i sitt 
uppdrag och uppsatsarbete (Mattson 2001).

Tanken från början var att intervjumetoden som skulle användas var fokusgrupper. Men då 
underlaget blev för litet ändrades metoden till kvalitativa djupintervjuer vilket ansågs passa 
bäst utifrån det antal respondenter som accepterade att delta i studien. För att ta del av 
respondenternas erfarenheter och få ett undersökningsresultat hade inte metodändringen 
någon betydelse. Valet av den kvalitativa metoden med öppna frågor ger en frihet och innebär 
en närhet mellan forskaren och intervjupersonen (Holme & Solvang 2000). En fundering som 
vi fick vid intervjuerna var om respondenterna var ärliga i sina åsikter om hur de upplevt 
integrationen då de kanske uppfattade författarna som representanter för det svenska 
samhället. Detta då i stort sett alla respondenter uttryckte en stor tacksamhet om hur de blivit 
mottagna samtidigt som de kom med kritik. Det skulle också kunna vara så att då studien görs 
på uppdrag av Röda Korset uppfattas detta positivt då Röda Korset är världsomfattande och 
upplevs av många som något bra. Många har tidigare kommit i kontakt med Röda Korset i 
samband med vistelser i flyktingläger då Internationella Rödakorskommittén har mandat att 
besöka flyktingar i lägren (Svenska Röda Korset 2004a). Ytterligare en fundering kan då vara 
om det är så att det är de flyktingar som har en positiv erfarenhet av RKC som har accepterat 
att delta i studien.
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Urvalet i studien var patienter som avslutat sin behandling på RKC för tio år sen eller mer, 
vilket sammanfaller med den tid då patientgruppen bestod av många personer från Bosnien. 
Därav kommer samtliga fem personer som intervjuats i studien ifrån Bosnien. En fundering 
som väcks hos oss är då om resultatet påverkas av att samtliga respondenter kommer ifrån 
Bosnien? Hade resultat blivit ett annat om de kommit från olika länder? För att ev få en mer 
nyanserad bild av de äldre invandrarnas upplevelse av integrationen hade det varit önskvärt 
med respondenter från fler länder. I och med det fåtal respondenter som studien omfattar går 
det heller inte att göra några generaliseringar utifrån resultatet.

Platsen för intervjun kan också vara ett hot mot validiteten om det är en främmande miljö. Det 
är viktigt att den intervjuade känner sig hemma, menar Wibeck (2000). De flesta intervjuer 
gjordes hemma hos respondenten, i de fall intervjun gjordes på RKC hade respondenten själv 
önskat detta. Silverman (2002) diskuterar bl a en metod för att säkra validiteten i en 
undersökning, respondent validation: Vi ska gå tillbaka till respondenterna med våra 
försöksresultat och finputsa dem i skenet av respondenternas reaktioner. Wibeck (2000) håller 
med Silverman (2002) om denna metods svaghet när hon pratar om informantfeedback. Om 
man låter respondenterna få del i studiens resultat för att forskaren ska få inblick i deras 
tankar, kanske de inte känner igen sig i analyserna eller vill inte kommentera resultaten. Det 
betyder inte nödvändigtvis att resultaten inte är rimliga eller intressanta att analysera, menar 
Silverman (2002). I denna studie har intervjuutskrifterna inte lämnats till respondenterna för 
kontroll eftersom de flesta av respondenterna hade språksvårigheter. Om respondenten då bett 
någon om hjälp med att förstå det som skrivits, t ex en släkting, är det stor risk att den 
personen lagt in sina värderingar och åsikter i texten vilket kan bidra till en felaktig 
översättning. Respondenten kan även bli påverkad till att tvivla på sina upplevelser om den 
anhörige som hjälper honom/henne med översättningen har upplevt samma sak men uppfattat 
det på sitt eget sätt. Intervjuerna har också spelats in på band för att säkerställa att det som 
nedtecknats blir korrekt (Silverman 2002, Wibeck 2000). 

I en intervjusituation användes en släkting till respondenten som tolk efter respondentens 
önskan. Vi var medvetna om risken för att tolkningen inte skulle bli neutral då släktingen 
skulle kunna lägga in sin egen version av t ex en upplevelse och att det också skulle öka 
risken för att respondenten skulle hålla tillbaka information av hänsyn till den som tolkar. 
Men det är också viktigt att respektera respondentens önskemål i en sådan här situation.
Kategoriseringen av materialet i olika teman har bitvis varit svår då många frågeställningar 
och dess svar går i varandra. 

Källkritik
Det var svårt att hitta tidigare forskning i detta ämne. När vi har hittat undersökningar som 
gjorts om äldre invandrare, har de handlat om personer från ett speciellt land eller område 
som så markant har skilt sig från det vi undersökt, vissa har fokuserat på hälsan och inte på 
upplevelser/känslor. Studier vi har hittat om integration har handlat om yngre invandrare eller 
hela familjer. 

En av psykologerna på Röda Korsets Behandlingscenter gav oss grundmanuset till en 
föreläsning av Métraux. Detta är alltså ingen publicerad artikel, vi har ej kunnat hitta den efter 
sökning på Internet men den var intressant då den handlade om identitet och integration, 
varför vi bestämde oss för att ta med den trots allt. 



Sid 23

Resultat och analys
Samtliga intervjupersoner kommer ifrån Bosnien och är mellan 53 och 57 år. Det är tre män 
och två kvinnor som intervjuats, de kom till Sverige i början på 90-talet. I resultat- och 
analysavsnittet kommer de att presenteras som Amir, Violeta, Halid, Senada och Skender för 
att deras riktiga identitet inte ska röjas. 

Om migration och mottagande
Amir kom som asylsökande flykting tillsammans med fru och 11 årig dotter till en flykting-
förläggning. Den första tiden mådde inte Amir bra och hade sömnsvårigheter och 
mardrömmar. Han fick gå hos en kurator och blev på så vis remitterad till RKC i Skövde. På 
flyktingförläggningen placerades Amir och hans familj tillsammans med många andra 
flyktingar från olika kulturer. De blev instruerade av personalen i hur de skulle använda 
toaletten, toalettpapper, TV, tvättmaskin etc. ”Många av oss hade allt detta hemma, men är vi 
tvungna att lyssna gör vi det, tänkte vi.” Amir säger att de annars fick bra mat, i förhållande 
till kriget var det lugnt även om det var svårt att sova med alla olika individer omkring sig. 
Amir fick rätt snart kontakt med några svenskar i ett tryckeri där han fick skingra tankarna 
med arbete. Eftersom han även var en duktig tennisspelare i sitt hemland blev han uppsökt av 
tennisklubben på orten. När Amir senare efter kommunplaceringen skulle ut på praktik kände 
han sig inte delaktig. ”alla visste vad jag kunde, jag kunde ha fått praktikplats inom mitt yrke. 
Tack gode gud att jag inte hade mycket med praktikhandläggarna att göra”.

På frågan om Amir har någon idé om hur en bra integration ser ut, svarar han att det måste 
vara fler personer som stöttar flyktingarna när de kommer många på en gång som de bosniska 
flyktingarna gjorde. ”Ta reda på vem personen är och kan och utnyttja redan utbildade 
människor.” Amir menar att man måste få visa sin kunskap.

Violeta kom som kvotflykting med hjälp av Röda Korset. Då hon var kvotflykting hade hon 
redan fått arbetsvisum och uppehållstillstånd och fick därför en lägenhet i staden där hon 
fortfarande bor. Även Violeta hade kontakt med en kurator den första tiden, hon säger att hon 
hade mycket problem med hälsan. Violeta remitterades sedan till RKC i Skövde. Violeta 
började SFI redan efter tre månader. Hon fick förutom svenskundervisning även lära sig om 
det svenska samhället. 

Violeta svarar på frågan om hur hon tycker att det bra mottagande skulle kunna se ut med att 
säga att det är bra att Sverige tar emot invandrare, men problemet är att många invandrare inte 
accepterar svenska lagar och förordningar utan försöker kränga på svenskarna sina lagar. ”Det 
borde finnas ett avtal att skriva på att invandrarna skall följa lagar, visa respekt”. Annars är 
allt ok tycker hon, socialen är ok. ”I många fall verkar det som att de bryr sig om invandrare 
mer än de bryr sig om svenskar. Invandrare får bättre läkarvård, det är min egen 
erfarenhet”.

Halid kom tillsammans med sin son på anknytning då hans fru tillsammans med två mindre 
barn redan anlänt ett år tidigare. Han fick remiss till RKC pga sina krigsupplevelser. Halid 
tycker att han fick ett jättebra mottagande av polisen och kommun. När frun anlände ett år 
tidigare fick hon kontakt med ett par som även Halid lärde känna när han kom. De har 
fortfarande kontakt med paret, de träffas på bla födelsedagar. ”Jag har inte ord för att tacka 
dem, de är allt, mamma, pappa, bror och syster”. 
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”Sverige får beröm”, säger Halid när frågan ställs om hur en bra integration kan se ut. Halid 
menar att det finns diskriminering men detta förekommer i alla länder. I Sverige finns 
socialbidrag eller annan ersättning vilket är jätte bra, däremot menar han att det är ett problem 
att alla flyktingar placeras tillsammans, de borde blandas med svenskar. Han säger ”Många 
svenskar vet inte vad de skall säga och göra när de möter oss flyktingar”.

Senada kom som asylsökande flykting tillsammans med make och 2 söner till en flykting-
förläggning. Hon mådde dåligt över att inte veta hur det gått för övriga familjen; mor, 
svärmor, syskon osv. Då Senada var för sjuk för att kunna tillgodogöra sig svenska på SFI:n, 
fick hon remiss till RKC. Senada bodde med sin familj, 4 personer i ett rum på 
flyktingförläggningen som var ca 2 x 3 m. Där bodde de ca ett halvår, denna tid upplevde 
Senada som svår. De fick som de tyckte konstig mat och de fick pengar enbart till 
hygienartiklar. Senada berättar om ett tillfälle då förläggningschefen sammankallade alla 
flyktingar, de kom från många olika länder, och skulle berätta för dem hur man använde 
toalettstolen. Detta upplevde Senada och hennes familj som mycket kränkande. De hade bott 
mycket fint i Bosnien innan krigets utbrott. Hon och hennes make hade arbete båda två och de 
hade hög standard. De behövde inte någon utbildning i hur en toalett används. 

Två äldre kvinnor sökte kontakt med familjen när de bodde på flyktingförläggningen. Senada 
berättar att de var jättesnälla och ställde upp när de t ex skulle besöka olika myndigheter. När 
de kommunplacerades fick de dela en lägenhet med en annan familj och att bo så tätt på 
varandra blev mycket påfrestande, menar Senada. Hon uppger att hon inte kunde förstå varför 
en helt främmande familj skulle bo hos dem. Senada säger att hon fick hjälp från 
myndigheterna med svenskundervisningen och med att hitta sin familj. Hon fick också hjälp 
med läkare och psykolog, introduktion i kommunen med bl a anvisning till praktikplats. 
Senada menar att hon inte varit så delaktig i besluten om t ex praktikplats men är ändå 
tacksam för den hjälp hon fått. ”Jag tackar Sverige för allt de gjorde för oss. Det blev bara fel 
i början men sen blev det bra”!

Skender kom till Sverige med fru och 5 barn på anknytning eftersom äldsta dottern redan 
bodde här. Hon hade kommit ett år tidigare och var den som tillsammans med kompisar tog 
emot familjen. Efter en tid fick familjen en egen lägenhet i staden där de nu bor. Då Skender 
mådde dåligt efter sina upplevelser av kriget, remitterades han till RKC. Skender och hans 
familj fick först en flyktingassistent som var mycket förstående och hjälpsam. Skender uppger 
att hon fortfarande stannar och pratar med dem när de möts på stan. Därefter fick de en annan 
handläggare som ”fick mig att inte tro på någon igen”. Skender uttrycker stor besvikelse, han 
blev anvisad praktikplats som bilmekaniker vilket han varit i hemlandet men kunde inte ta den 
eftersom den låg 1 mil utanför stan då Skender var tvungen att kunna komma hem till frun 
snabbt då hon var sjuk. Handläggaren drog då in bidraget för hela familjen så att de inte hade 
pengar till hyra, mat el något. ”Sen dess måste jag säga ärligt att jag inte litar på någon”. En 
positiv sak var att Skender fick dotterns pojkvän och hans familj som kontaktpersoner. De är 
svenska och Skender tycker mycket om dem. Skender upplever annars att han inte fått någon 
hjälp av myndigheterna att komma in i samhället. Han och hans fru hade blivit lovade att de 
skulle kallas till samtal om hur deras liv sett ut tidigare ”men de måste ha missat oss, det blev 
aldrig så”.

Skender besvarar frågan om hur ett bra mottagande kan se ut med att man måste försöka 
förstå människan, vilket liv den kommer ifrån. Ett sånt mottagande upplever han att han själv 
fick av den första flyktingassistenten. ”Hon förstod oss, hon kunde inte vagga oss men tog 
hand om oss”. Man ska umgås mer med andra, annars är det svårt att bli accepterad.
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Svenskarna har väl sina egna plikter, de har inte tid med mig. Språket är den största barriären. 
”Det räcker för mig att jag får bo i deras (svenskarnas) land”. Barnen har integrerats, min fru 
och jag har det inte. Vi är 7 personer, 5 (barnen) har integrerats, det är inte så dåligt. De här är 
viktigast, de ska integreras (pekar på barnbarnet).

Analys
Migration liknas av Franzén (2000) vid ett krisförlopp. När respondenterna redogör för sin 
migration, berättar de egentligen om en traumatisk kris. Hammarlund (2001) menar att en 
traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse av en sån grad att vi upplever vår existens, 
identitet som hotad. De asylsökande som traumatiserats av sina upplevelser i krig eller 
politisk terror har en tyngre börda än andra att bära på då de ska anpassa sig till livet i det nya 
landet. För nästan alla asylsökande gäller att de kommit över chockfasen men kämpar med 
reaktionsfasen (Almqvist 2000). Trots en svår start i Sverige för i stort sett alla respondenter 
uttrycker de ändå positivitet vilket tolkas som en lättnad när de undkommit den krigssituation 
som rådde i hemlandet. När de psykiska försvarsmekanismerna aktiveras är flyktingen i det 
andra stadiet, reaktionsfasen, många av respondenterna har efter ett tag i Sverige fått söka 
hjälp för sina krigsupplevelser hos RKC. Hur vi hanterar kriser och kommer ur dem beror på 
vilken krissituation det är; vad vi har för erfarenhet och träning av kriser; personlighet; 
nätverk runt omkring sig etc (Hammarlund 2001). 

I flyktfasen förlorar alla familjer sin trygghet och det skyddssystem som de haft genom sin 
släkt och omgivning i hemlandet. De står nu blottade inför något okänt med allt vad det 
innebär. Som försvar känner de stark tillhörighet och ansvar för varandra i familjen (Al-
Baldawi 1998). Detta kan tolkas som att de respondenter som har kommit tillsammans med 
hela sin familj alternativt förenats med sin familj här torde ha haft större möjligheter att 
hantera krisen lättare. 

Franzén (2000) pratar om svårigheter att få nya vänner när chockfasen börjar lägga sig men 
fyra av respondenterna har fått nya bekantskaper när de anlände till Sverige. En av dem fick 
kontakterna via sin praktikplats samt genom sin idrott, det tolkas som att de övriga fick 
kontakterna genom att de fick besök av frivilliga från t ex en besöksverksamhet. Al-Baldawi 
(1998) menar att familjen vid mottagandefasen kan känna av en viss grad av isolering från det 
övriga samhället och det är lätt att hamna i konflikt med t ex myndigheter. Respondenterna 
verkar till största delen vara nöjda med det mottagande de fått under sin första tid i Sverige. 
Två av respondenterna berättar dock att de kände sig oerhört kränkta när de vid ankomsten till 
flyktingförläggningen instruerades i hur de bl a skulle använda en toalett vilket de redan 
kunde. 

Samtliga av respondenterna har genomgått den introduktion som kommunerna håller i och 
som bl a innehåller SFI och arbetspraktik. Enligt Johansson Blight och Lindencrona (2003) 
visar forskningen att det finns brister i introduktionens kvalité bl a när det gäller anpassning 
och delaktighet. Individens hälsa kan påverkas av hur introduktionen är utformad, både direkt 
genom relationen mellan individen och myndighetspersonerna som arbetar med honom/henne 
och indirekt vilket handlar om framgången av introduktionen (Johansson Blight & 
Lindencrona 2003). Några av respondenterna uppger att de inte fått vara delaktiga i t ex val av 
praktikplats och en respondent uppger att han och hans familj blivit lovade ett samtal som 
aldrig blivit av. Den direkta påverkan genom relationer kan åskådliggöras i den händelse som 
Skender berättar om när familjen fick en ny handläggare som beslutade att familjens 
socialbidrag skulle dras in eftersom Skender inte kunde ta den praktikplats som erbjöds och 
som han inte varit delaktig i. 
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Skender uttrycker då besvikelse och att han därefter inte kan lita på någon igen. En av 
respondenterna berättar också att hon och hennes familj inte fått en egen lägenhet när de 
kommunplacerades utan fick dela lägenhet med en annan familj vilket var mycket påfrestande 
då det var trångt. Detta kan tolkas som att de inte fått vara delaktiga i ett sådant beslut. 
Skender berättar dock att han och hans familj fick kontaktpersoner i form av dotterns pojkvän 
och hans familj vilket var mycket positivt. Av de övriga respondenternas berättelser framgår 
inte att de fått kontaktpersoner beviljade av sina kommuner.

På frågan om hur respondenterna tycker ett bra mottagande bör se ut hade respondenterna 
olika tankar. Någon menade att det bör vara fler personer kring individen som stöttar och att 
man måste få visa sin kunskap: ”Ta reda på vem personen är och kan och utnyttja redan 
utbildade människor”. Någon annan menar att man måste försöka förstå människan och vilket 
liv den kommer ifrån och att invandraren ska umgås mer med andra för att bli accepterad. En 
av respondenterna säger att det är ett problem att invandrarna segregeras från svenskarna, de 
borde blandas mer för att underlätta integrationen. Slutligen menar ytterligare en annan 
respondent att det borde finnas ett avtal som invandrare måste skriva på som innebär att man 
accepterar svenska lagar och förordningar. Ahmadi (2000) menar att tid och vägledning är 
nyckelorden för att individen ska kunna socialiseras in i ett nytt samhälle från en till en annan 
kultur.

Om identitet
Identitet och språket
Amir studerade SFI precis som de andra respondenterna men han praktiserade samtidigt. 

Två volontärer försökte lära Violeta och de andra flyktingarna svenska på 
flyktingförläggningen. ”De var trevliga och hjälpsamma men det var svårt att förstå dem och 
ibland blev det bakvänt. Ibland skrattade vi, ibland blev vi förbannade för att vi inte blev 
förstådda”. Det fanns en rädsla menar Violeta att hon inte skulle kunna lära sig språket och 
anpassa sig då hon var över 40 år. 

Halid fick börja SFI redan några månader efter han kommit hit och säger att man måste lära 
sig svenska för att klara sig här. ”Vi som är äldre kommer aldrig att lära oss svenska språket. 
Min yngste son har gått i skolan här, han låter som en svensk”.

På förläggningen hade Senada inte fått någon svenskundervisning men vid 
kommunplaceringen började både Senada och hennes make SFI.

Skender säger att hans fru inte kan språket, då hon inte gått färdigt SFI. ”Men barnen hjälper 
oss, de kan språket bra.”

Analys
Det är inte lätt att lära sig ett nytt språk. Olika faktorer påverkar inlärningen samtidigt som 
motivation spelar en stor roll (Franzén 2001). Samtliga respondenter har studerat SFI men 
under olika lång tid och med olika framgång. Enligt Franzén (2001) är språket en del av 
identiteten. Det ger självförtroende när vi lär sig ett nytt språk och märker att vi blir förstådd 
(Franzén 2001). Dock har personer som invandrat senare i livet svårare att lära sig svenska 
och då finns en stor risk att de blir beroende av sina barn i ex kontakten med myndigheter då 
barnen oftast är bättre på det nya språket (Al-Baldawi 1998, Olsson 2000). Violeta var orolig 
för att hon inte skulle kunna lära sig svenska då hon var över 40 år då hon kom hit. 
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Halid menar också på att åldern spelar roll i inlärningen av ett nytt språk. Dock har både Halid 
och Skender erfarenhet av att barnen hjälpt dem då de snabbare har lärt sig svenska.

Identitet, kultur och etnicitet
Amir säger att han förlorat kontakten med sina landsmän, vilket han tycker är tråkigt.

Violeta säger att hon och hennes man inte umgås så mycket med sina egna landsmän då de 
inte gillar att ”skvallra om andra”. De äldre svenskarna är rädda för invandrare, tror Violeta, 
och de är inte så lätta att få kontakt med som äldre invandrare.

Ibland går Halid till en Bosnisk förening där han spelar fiol.

Skender är tydlig med att han inte vill umgås med sina landsmän. ”Det finns en bosnisk 
förening som består av lantisar, jag kommer från stan. De beter sig som tuffingar, har inte 
gått ur grundskolan ens och kör BMV. Det går inte att prata med dem.”

Analys
Etniciteten och kulturen ger en grund för samhörighet och gemenskap och har stor betydelse 
för totalidentiteten (Stier 2003). Om individen uppfattar sin identitet som flexibel och 
gemenskapen inte är baserad på någon särskild kulturell identitet underlättas integrationen. 
Delar vi ständigt upp människor i olika grupper försvåras integrationen däremot, menar 
Ahmadi (2000). Två av respondenterna är tydliga med att de inte vill ha någon kontakt alls 
med sina landsmän, en respondent är med i en bosnisk förening och en annan sörjer att han 
förlorat kontakten med sina landsmän. De som väljer att leva sitt liv i Sverige behöver dock 
inte avstå från kontakter med hemlandet eller med släktingar och vänner som lever i andra 
delar av världen. Numera finns det goda möjligheter att uppehålla kontakter med genom brev, 
datorkommunikation, telefon etc. Även föreningar, kaféer och restauranger ger möjlighet till 
ett socialt liv med den egna etniska eller nationella identiteten (Olsson 2000). 

Identitet och arbete
Efter SFI gick Amir en kurs för akademiker på Komvux. Han hade därefter fler praktikplatser, 
på en av dem trivdes han bra med arbetsuppgifterna som liknade de han haft i sitt hemland. 
Amir är högutbildad och har haft en tjänst i Bosnien som bl a platschef, ”jag var känd där”,
säger Amir. Efter en och en halv månad på praktikplatsen fick han avsked med förklaringen 
att han var överkvalificerad. ”Jag fick keps och sockor och sen fick jag gå”. Amir berättar att 
han på en plats hade ett tungt arbete som slet på rygg och axlar. Efter ett halvår blev han 
därför sjukskriven och idag har han sjukpension efter arbetsskadan. 

Violeta hade olika praktikarbeten under fem års tid. Hon hade en hög utbildning och 
kvalificerad tjänst, en enda av praktikplatserna hade samhörighet med vad hon arbetat som 
tidigare. Hon praktiserade bl a i ett stuteri där hon tror att hon hade kunnat få anställning dels 
om hon hade kunnat språket bättre, dels om inte företaget gått i konkurs. 

Halid fick hjälp att skaffa praktikplats inom yrkesområdet som han jobbat i sitt hemland och 
har praktiserat på flera olika ställen. Varje gång jobbade han hårt och gav så mycket som 
möjligt i hopp om att få jobb, men han fick negativt besked på varje ställe efter avslutad 
praktik. Detta gjorde honom besviken, totalt praktiserade han i fyra år. ”Om man inte jobbar 
är man inget”. Halid fick olika bemötande från arbetsgivarna, någon sa: ”Du är inte den 
människan vi behöver.” En annan var jättebra och där var det ett bra förhållande mellan 
arbetarna och mellan arbetare och chef. 
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På en arbetsplats var det ingen som svarade när Halid sa hej utan han blev ignorerad. ”Det är 
skönt att få känna sig välkommen, ett leende är medicin för oss som kommer utifrån”.

Senada jobbade som kontorist i Bosnien men menar också att hon inte hade klarat 
kontorsarbete i Sverige då hon inte kunde språket så bra. Här har hon utbildats, praktiserat och 
har idag fast anställning i ett städbolag.

Skender gick mycket kort tid i SFI och fick därefter praktik på en verkstad där han trivdes 
men vid ett ägarbyte blev det konflikter och Skender fick sluta. Skender kände sig 
diskriminerad då de andra anställda var svenskar. Han fick sen a-kassa men fortsatte att söka 
jobb eftersom han menar att det är lättare att integreras i samhället om man har ett jobb.

Analys
Det är fortfarande relevant att tala om yrkesidentiteter menar Stier (2003). Arbetslöshet eller 
att inte få utöva sitt tidigare yrke innebär då en förlorad identitet. Tre av respondenterna hade 
en hög utbildning i sitt hemland och två respondenter var utbildade hantverkare. Samtliga 
hade en yrkesidentitet, men idag är det bara en av dem som arbetar. De andra är antingen 
sjukskrivna eller har fått sjukpension. De som var hantverkare fick praktik inom det område 
som de var utbildade inom, men de som var högutbildade ansågs antingen överkvalificerade 
eller också matchades de inte mot rätt praktik i förhållande till sin utbildning och tidigare 
yrke. Det är viktigt vad flyktingen/invandraren haft för tidigare arbete för att han/hon ska få 
en motsvarande sysselsättning i det nya landet då det annars skulle ha en negativ inverkan på 
individen (Kristal-Andersson 2001). Yrkeskompetensen förlorar i värde beroende på hur lång 
tid det tar innan invandraren kommer ut i arbete. Hög utbildning behöver inte innebära att det 
är lättare att få arbete, i Sverige är man väldigt restriktiv med att bedöma utländska 
utbildningar som jämbördiga med svenska (Franzén 2000). 

Det utgör en klar psykisk belastning för utbildade människor att inte få chans och möjlighet 
att utöva yrke som motsvarar deras kompetens och erfarenhet. Besvikelsen påverkar 
självförtroendet och de drar sig ofta tillbaka och hamnar i utkanten av samhället trots sin höga 
utbildning (Al-Baldawi 1998). En respondent fick keps och sockor när han tvingades sluta på 
praktikplatsen som han trivdes på pga att han var överkvalificerad, en annan respondent 
praktiserade på ett flertal olika praktikplatser men fick aldrig någon anställning. Språket 
upplever en respondent som ett av hindren till att inte få något arbete, en annan kände sig 
diskriminerad när han som enda anställd med utländsk bakgrund fick sluta. Om man inte kan 
lära sig det nya språket och inte kan komma in i samhällsgemenskapen ger det individen en 
känsla av att inte ha något värde. Det är nödvändigt för den mentala hälsan att en person får 
känna sig behövd, menar Emami och Torres (2005). Torres (2002) pratar om en individs 
marknadsvärde då hon menar att när åldringsprocessen börjar har personen ifråga inte längre 
ett marknadsvärde i industrisamhället. Det är som en av respondenterna säger: ”Om man inte 
jobbar är man inget” vilket Franzén (2000) bekräftar: ”Att arbeta är förmodligen en av 
människans mest grundläggande aktiviteter (Franzén 2000:180). 

Identitet, platser och bostadsområde
Violeta och hennes man bor i ett lugnt och fint bostadsområde där det framförallt bor finnar 
och svenskar men även några från fd Jugoslavien. Alla känner alla, det är mest äldre personer, 
”vi träffas i tvättstugan och pratar och tjatar med varandra”. I Bosnien umgås de oftare med 
grannarna men Violeta och hennes man är nöjda med att inte umgås för ofta med sina grannar.
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I bostadsområdet bor bara svenskar förutom Halid. Han har inte själv valt detta område utan 
hamnade bara där då det var svårt att få lägenheter, men han trivs bra. Han säger att han har 
bra grannar och att det är viktigt. Halid har kontakt med några grannar, men vissa hälsar bara 
och vill inte umgås. Han hjälpte en granne en gång att bära saker från hans bil, men han fick 
inte ens ett tack för hjälpen. ”Nu hejar han inte ens på mig, men så är det överallt. Man kan 
inte säga att svenskar är dåliga för det. Vi i Bosnien träffas och fikar, här gör ni inte det”. 

Senada bor i en bostadsrätt, hon säger att det bara är svenskar som bor i området och hon trivs 
jättebra. Hon har valt att bo här, ville inte bli placerad i områden där alla andra invandrare 
bor. Senada träffar sin äldsta dotter och sitt barnbarn varje dag, de bor i samma 
bostadsområde.

Skender bor i en lägenhet i centrum. Där är det bara Skender som är invandrare, alla andra är 
svenskar. Det är fint, lugnt och tyst. Grannarna är bra. ”Jag vill inte bo någonstans där det är 
invandrare”.

Analys
Identiteter kopplas också fysiskt till platser (Stier 2003). Boendeområdet spelar också en 
viktig roll för integrationen. Al-Baldawi (1998) menar att det inte är lätt för invandrare att bo i 
ett svenskt dominerande områden och att de ofta blir isolerade vilket är påfrestande för 
individen. Individen får en positiv identitet genom sin tillhörighet till samhället. Familjer som 
bor i ett invandrartätt område kan ofta känna sig utanför samhället även om det kan ge en viss 
trygghet med områdets traditioner och regler som de känner igen (Al-Baldawi 1998, Khoury 
2004). Alla respondenter bor i bostadsområden där det främst bor svenskar, alla uppger att de 
trivs bra med detta. Två av respondenterna säger uttryckligen att de medvetet valt att inte 
bosätta sig i ett invandrartätt område. Utifrån vad respondenterna säger tolkas det som att de 
inte känner sig isolerade trots att de bor i ett svenskdominerat bostadsområde, vilket talar 
emot Al-Baldawis teori. 

Om kontaktnät
Amir går på sjukgymnastik och läser mycket på dagarna, sitter även vid datorn, tittar på tv 
och går till biblioteket ibland. Amir är också med i ortens tennisklubb. Hans fru fick kontakt 
med en kvinna från Röda Korset när familjen kom och de håller fortfarande kontakten och 
träffas ca en gång i månaden. ”Annars stannar jag och pratar när man träffar någon ute som 
man känner, t ex grannar”. 

Violeta är mycket ute och promenerar kanske till skogen eller går till staden. Hon har kontakt 
både med svenskar och invandrare, men hon vill ha mer kontakt med svenskar. Hon tycker 
däremot inte om ”vänskap genom en krona”, det vill säga att om du har med något så måste 
jag ha med något ännu finare till dig nästa gång, när allt som behövs är ett vänskapligt ord. 

Violeta säger att det var annorlunda i Bosnien, kvinnan lyssnade på mannen. Här ”utnyttjar” 
kvinnan lagen, det hon tålde innan tål hon inte nu. ”Här är det mycket skilsmässor bland de 
våra, det hade vi inte där nere. Här säger man att det är mannens fel men det är det inte, det 
är bådas. Det är en fråga om familjen”.

Halid tycker att han har det tråkigt på dagarna. Han läser och promenerar mycket men hans 
hjärta är dåligt och han har fått sjukpension. Hans läkare har sagt till honom att han måste 
glömma sina krämpor och fortsätta leva. Halid har tre barn, två söner och en dotter samt fem 
barnbarn. Alla är här i Sverige. Frun har en syster i samma stad. De träffas ofta. 
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Halid och hustrun har också kontakt med paret som hustrun blev bekant med när hon kom till 
Sverige. Halid säger också att han har andra kompisar men de träffas inte så ofta som förut. 

Senada fick senare kontakt med resten av sin familj vilket gjorde att hon började må bättre. 
Hennes mamma och svärmor kom till Sverige, hennes syster och bror var bosatta i Tyskland 
respektive Danmark. Familjen hade bott i samma stad i Bosnien och umgåtts mycket. Nu hade 
de skingrats, men träffas nu någon gång ibland. 

Då Senada jobbar heltid har hon inte så mycket fritid. Förutom familjen umgås hon med sina 
arbetskamrater på fritiden. De är alla svenskar, hon säger att hon har mer sällskap med 
svenskar än med andra bosnier. 

Skender är sjukskriven pga värk och går till varmvattenbassäng. Han går också till 
Försäkringskassan och pratar om arbetsträning. ”Vad är det?! Jag som tränat i hela mitt liv
på att arbeta. Det finns inget jobb för den som är 55 år.” Skender säger att han på dagarna är 
ute och går och pratar med andra. Han tycker om att prata och skoja med folk men han har 
inget stabilt umgänge. Skender tycker om att vara med sin familj, speciellt med sina två 
barnbarn som de ofta är barnvakt åt när föräldrarna jobbar. Han tar hand om sin sjuka fru och 
hjälper henne med t ex dammsugning. 

Analys
När äldre människor migrerar lämnar de gamla rutiner och sedvanor bakom sig. Dessa ska 
sedan ersättas i en ny livsstil (Torres 2002). Fyra av respondenterna fyller sina dagar med 
vardagliga saker som läsning, promenader och TV- tittande. En respondent utrycker tydligt att 
han har det tråkigt på dagarna. När invandrarna blir medvetna om att det som tidigare 
fungerade i hemlandet plötsligt är helt fel, kan det vara psykiskt påfrestande (Torres 2002). 
Songur (1992) ger en beskrivande bild av denna tristess med orden: ”Dessa gamla överlevde 
vardagen snarare än levde i den” (Songur 1992:70). Media och forskning ger en bild av att 
äldre invandrare lever socialt isolerade menar Olsson (2000). Detta tolkas som att det kan 
stämma.

I en utvidgad familj är det många människor som tillsammans tar ansvar för t ex uppfostran 
av barn vilket kan ses tydligt då en respondent tillsammans med sin hustru tar hand om 
barnbarnet istället för att det får sin tillsyn genom den kommunala barnomsorgen vilket är 
vanligt i den västerländska familjen. En respondent har medvetet valt att bo i samma 
bostadsområde som sin son och hans familj och flera av respondenterna har tät kontakt med 
sina barn och barnbarn. När individen tvingas lämna sitt land och medlemmar i sin utvidgade 
familj kan han/hon känna sig ensam även om man är en del av kärnfamiljen. Plötsligt har 
invandraren ett stort omsorgsansvar mot familjen som de tidigare varit fler att dela på. ”Vi är 
ensamma här” kan de uttrycka sig även om det finns två föräldrar i en familj (Almqvist & 
Broberg 2000, Nyberg 2000a). En respondent uttrycker en stor saknad när familjen som levt 
nära varandra i hemlandet splittrades vid migrationen och några av familjemedlemmarna idag 
bor i andra länder. Flera av respondenterna har inte så stort kontaktnät men anser att de är 
sociala och tycker om att prata med folk. Den respondenten som har arbete har ett stort 
umgänge med arbetskamraterna.
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En av respondenterna pekar på att det är mycket skilsmässor bland landsmännen vilket hon 
menar är bådas fel. Hon uttrycker att kvinnan utnyttjar den svenska lagen. Detta kopplas till 
att kvinnan upptäcker nya möjligheter att få en annan roll vilket sliter på relationen till 
mannen. Nu finns heller inte den buffert i konflikten som den stora utvidgade familjen kan 
vara (Almqvist & Broberg 2000, Nyberg 2000a).

Om framtidstro
Amir säger: ”Jag är som de andra här. När jag hälsar på i Bosnien längtar jag hem hit. Men 
ibland längtar jag dit ner, men när jag är där längtar jag hit”. ” 

Violeta säger: ”Det lilla vi har kvar, vi ska ha det bra”. Hon säger att de vill kunna hjälpa och 
stödja sina barn, inte ekonomiskt för barnen tjänar bra. 

Halid menar att han inte har någon framtid längre då han har fel på sitt hjärta. ”Jag är rädd. 
Varje morgon då jag vaknar är jag glad att jag lever”. Halid påpekar också att 
medellivslängden inte är så hög i Bosnien som i Sverige. 

Senada säger att hon ska jobba och sen gå i pension. Hon vet inte säkert men kanske flyttar 
hon och hennes man till Bosnien, men bara för 6 månader. Det andra halvåret ska de bo i 
Sverige. Senada säger att hon och hennes man varit i Bosnien och hälsat på varje sommar. Det 
är mest hennes man som vill flytta dit, säger Senada. Han är sjuk och kan inte jobba så han 
längtar hem. Hon menar att det nog är lättare att komma in i samhället när man jobbar. 
”Barnen vill aldrig flytta till Bosnien, de är svenskar och vill stanna kvar här hela sitt liv”.

Skender säger: ”Vi som kommer från Balkan lever korta liv, vi har mycket fabriker med 
föroreningar. Genomsnittsåldern är inte så hög som här i Sverige, 120 år!” Skenders läkare 
försöker muntra upp honom men Skender menar att han inte blir yngre, bara äldre. Han orkar 
inte försöka muntra upp sig själv. 

Analys
Ett par av respondenterna pratar om att medellivslängden är högre i Sverige än i Bosnien, en 
av dem säger att orsaken är att detta beror på föroreningar från fabrikerna i Balkan. Dock 
visar det sig att det inte skiljer så mycket i medellivslängden mellan Sverige och Bosnien-
Hercegovina. Enligt Nationalencyklopedin (2005) är medellivslängden för folket i 
Bosnien/Hercegovina 71 år för män och 77 år för kvinnor att jämföras med Sverige där den är 
78 år för män och 82 år för kvinnor. Detta kan tolkas som att vi uppfattar ålder olika. Enligt 
Kristal-Andersson (2001) kan en person i en viss ålder ses som äldre eller yngre beroende på 
vårt kulturella ursprung.

Respondenterna har lämnat sina hem pga krig men som Olsson (2000) säger, migrationen 
behöver nödvändigtvis inte betyda en enkel biljett bort från hemlandet. Idag har de möjlighet 
att återvända, om så bara på en semesterresa. Två av respondenterna hälsar regelbundet på i 
Bosnien på sin semester. En av respondenterna uppger också att hennes man vill flytta hem 
till Bosnien igen, eftersom han är sjuk och inte kan arbeta vilket gör att han längtar hem. Detta 
kan kopplas till det Kristal-Andersson (2001) säger att om flyktingen inte har någon 
samhällsgemenskap, t ex arbete, känner han/hon sig inte delaktig någonstans och tycker livets 
mening gått förlorad. Samtidigt handlar det enligt Olsson (2000) om invandrarna ska våga 
överge tryggheten i det nya landet för osäkerheten i hemlandet. ”Efter att ha lämnat sina hem, 
grannar och släktingar och skapat sig ett nytt mer eller mindre meningsfullt liv i främmande 
land, orkar de i många fall inte med ytterligare en omplantering” (Olsson 2000:275). 
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En av respondenterna uppger att hon känner stor tvekan till att flytta tillbaka till Bosnien 
vilket tolkas som att hon rotat sig, då hon är den enda av respondenterna som har arbete och 
ett socialt umgänge.

Känslorna för hemlandet blir starkare ju äldre människan blir. Många invandrare menar att de 
arbetar, bor och konsumerar i Sverige men att de inte känner att de lever i Sverige. De menar 
att själen och identiteten är kvar i hemlandet (Songur 1992). Amir säger: ”Jag är som de 
andra här. När jag hälsar på i Bosnien längtar jag hem hit. Men ibland längtar jag dit ner, 
men när jag är där längtar jag hit”. 

Diskussion
Syftet med studien är att söka en fördjupad kunskap om äldre invandrares upplevelser av sin 
integration i det svenska samhället. Då det inte ingår så många respondenter i studien och då 
kvalitativ metod används, finns det ingen möjlighet att göra några generaliseringar av 
resultatet. Dock visar studien att arbete är den viktigaste delen i integrationen enligt de äldre 
invandrare vi intervjuat.

En fundering som väcks hos oss är om resultatet påverkas av att samtliga respondenter 
kommer ifrån Bosnien? Hade resultat blivit ett annat om de kommit från olika länder? Vi
upplever att systemet i Sverige inte skiljer sig så mycket från Bosnien, vilket enligt Torres 
(2002) innebär att respondenterna har lättare att anpassa sig. Integrationen hade troligtvis 
blivit svårare om de kommit från länder som kulturellt skiljer sig mer från Sverige, är den 
tolkning som vi gör. För att ev få en mer nyanserad bild av de äldre invandrarnas upplevelse
av integrationen hade det varit önskvärt med respondenter från fler länder.

Något som förvånade oss i intervjuerna var den positiva inställning till mottagarlandet som 
respondenterna visade trots att nästan samtliga har några negativa erfarenheter av 
mottagandet. ”Jag tackar Sverige...” säger t ex en av respondenterna. Vi hade inte förväntat 
oss att de var så överdrivet tacksamma. Detta tolkar vi som att de kanske ser oss som 
representanter för Sverige eller för RKC som står bakom studien. Annars berättar de vi 
intervjuade om flera exempel på händelser som gjort dem besvikna och som de upplevde som 
kränkande, t ex när de instruerades i hur de skulle använda en toalett. En respondent berättar
också om när hans familj fick socialbidraget indraget eftersom han inte kunde ta den 
praktikplats som han anvisats och en annan respondent och hennes familj tvingades att dela 
lägenhet med en annan främmande familj. Dessa händelser måste självklart påverka 
upplevelsen av mottagandet i landet men respondenterna uttrycker att de ändå är nöjda med 
det mottagande de fått under sin första tid i Sverige.

Det finns brister i introduktionens kvalité bl a när det gäller anpassning och delaktighet, 
konstateras i en utvärdering av Integrationsverket (2000). Flera av respondenterna säger att de 
inte fått vara delaktiga i t ex val av praktikplats samt att den inte matchats i förhållande till 
deras tidigare yrkeserfarenhet och utbildning. Kristal-Andersson (2001) påpekar att det är 
viktigt att invandraren får en motsvarande sysselsättning i sitt nya hemland för att detta inte 
ska inverka negativt på individen. Flera av våra respondenter hade höga utbildningar men fick 
trots det inte någon praktikplats eller arbete som motsvarade deras kompetens och utbildning. 
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Al-Baldawi (1998) menar att det är särskilt viktigt för dem som är högutbildade att de får 
användning för sin kunskap som annars påverkar deras självförtroende vilket gör att de utsätts 
för en psykisk påfrestning när de hamnar i utkanten av samhället när de tidigare haft en hög 
status i samhället. ”Om man inte jobbar är man inget”, säger en av respondenterna vilket 
tydliggör identitetsförlusten. 

De flesta av respondenterna hade fått börja läsa SFI relativt tidigt. De upplever att det var 
positivt att få läsa svenska och att det underlättar integrationen men uttrycker samtidigt att det 
var svårare med inlärningen då de var äldre. ”Vi som är äldre kommer aldrig att lära oss 
svenska språket”. Al-Baldawi (1998) och även Olsson (2000) menar att personer som 
invandrat senare i livet har det svårare att lära sig svenska och att det då finns en stor risk för 
att de blir beroende av sina barn i t ex kontakten med myndigheter då barnen oftast är bättre 
på det nya språket (Al-Baldawi 1998, Olsson 2000). En av respondenterna berättar: ”Men 
barnen hjälper oss, de kan språket bra.” Språket är ju ett hinder för att få ett arbete vilket 
kanske är en förklaring till att de flesta av respondenterna inte har arbete. Att kunna ett språk 
och märka att man blir förstådd ger gott självförtroende, att inte kunna göra sig förstådd ger 
dåligt självförtroende vilket kan bidra till att motivationen till integrationen inte är så stor.

Vi måste bli bättre på att tillvarata de resurser som invandrare bär med sig när de kommer till 
Sverige, och se till att de blir en styrka för hela samhället, särskilt som det svenska samhället 
inte har bekostat deras utbildning. Att hjälpa invandrade akademiker att snabbt komma in på 
arbetsmarknaden och ta tillvara deras kunskaper ger positiva resultat inte bara för den 
enskilde utan för hela samhället menar Al-Baldawi (1998). Vi bör inte göra invandrarna till 
passiva bidragstagare. Kommunerna måste bli bättre på att se varje individs kunskap och 
färdighet. De som inte har en utbildning ska räknas ändå och få tillfälle att visa vad de kan. 
Det finns många arbeten som inte kräver lång utbildning ex skolvakt, extra hjälp inom vården, 
som föreläsare om sina hemländer. De måste få känna att de gör nytta. Samtidigt bidrar dessa 
arbeten att de kan få kontakter som hjälper dem in i samhället. Vi pratar mycket om vad som 
bör göras för att kunna integreras, men integration är ömsesidigt. Det handlar även om att 
majoriteten i Sverige måste göra allt för att släppa in dessa människor i samhället.Enligt 
forskarna Ekberg och Hammarstedt (2002) slog Sveriges strategi att ta emot flyktingar på 80-
talet och framåt fel, då flyktingmottagandet istället för att koncentreras till storstäderna, 
spreds ut till städer där det fanns lediga bostäder. Dock uppmärksammades inte hur den lokala 
arbetsmarknaden såg ut vilket bidrog till hög arbetslöshet bland de nyanlända invandrarna. 

Hur tycker då våra respondenter en bra integration skulle kunna gå till? Här har
respondenterna olika tankar men några menar att vi måste försöka förstå människan och vilket 
liv den kommer ifrån och utnyttja den utbildning människorna som kommer hit har. En av 
respondenterna säger att vi inte ska segregera invandrarna från svenskarna, invandrarna ska 
umgås med infödda svenskar för det underlättar integrationen. En annan respondent är väldigt 
tydlig med att det borde finnas ett avtal som invandrare måste skriva på som innebär att de 
accepterar svenska lagar och förordningar, vilket förvånar oss eftersom åsikten är
kontroversiell då hon själv tillhör gruppen invandrare. Om vi som svenskar hade uttryckt 
åsikten hade den nog uppfattats som rasistisk. 
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Al-Baldawis teori om bostadsområdets betydelser för invandrarnas integration är att 
invandrare som bosätter sig i ett svenskdominerat område ofta blir isolerade medan de som 
bor i ett invandrardominerat område får en känsla av trygghet samtidigt som de riskerar att 
hamna utanför det svenska samhället. Något som talar emot detta är att två av respondenterna 
uttryckligen säger att de medvetet valt att inte bosätta sig i ett invandrartätt område utan vill 
bo bland svenskar, vilket tolkas som att respondenterna vill bo bland svenskar för att 
underlätta sin integration. 

Om man ser till stora invandrartäta områden i Sverige ser vi att invandrarna bildar egna 
samhällen i samhället vilket ger trygghet men inte ger någon inkörsport in i den svenska 
gemenskapen. En fundering är då: Vilket ska invandraren välja? Att bo i ett svenskt 
bostadsområde men inte ha någon kontakt med grannarna, eller bo i ett invandrartätt område 
och ha god kontakt med grannarna men ingen gemenskap med samhället utanför? Vilket 
underlättar integrationen? Några av respondenterna har viss kontakt med sina grannar men av 
berättelserna framgår att de flesta av respondenterna inte har så stort kontaktnät men anser 
ändå att de är sociala och tycker om att prata med folk. Den respondenten som har arbete har 
ett stort umgänge med arbetskamraterna vilket än en gång visar hur viktigt det är att ha ett 
arbete.

När en person tvingas lämna sitt land och anhöriga i den stora familj som han/hon tillhör i 
hemlandet, kan man känna sig ensam och han/hon får också ett större omsorgsansvar mot 
familjen som de tidigare varit fler att dela på (Almqvist & Broberg 2000, Nyberg 2000a). 
Detta belyses bra av en respondent som uttrycker en stor saknad när familjen som levt nära 
varandra i hemlandet splittrades vid migrationen och några av familjemedlemmarna idag bor i 
andra länder. En respondent visar tydligt att det fortfarande går att leva kvar i den utvidgade 
familjen då han tillsammans med sin hustru tar hand om sitt barnbarn istället för att det får sin 
tillsyn genom den kommunala barnomsorgen. Här kan vi se att den utvidgade familjen ger 
honom en uppgift, en roll vilket innebär att han känner sig nyttig trots att han i det svenska 
samhället är arbetslös. 

Media och forskning ger en bild av att äldre invandrare lever ett mer socialt isolerat liv 
(Olsson 2000). Torres (2002) beskriver svårigheten med att ersätta en gammal livsstil med en 
ny när äldre människor migrerar och lämnar de gamla rutiner och sedvanor bakom sig. Detta 
belyses i respondenternas beskrivning av sin vardag då fyra respondenter fyller sina dagar 
med vardagliga saker som läsning, promenader och TV- tittande. En respondent uttrycker sig 
till och med i termer som att han hade det tråkigt på dagarna. Songur (1992) beskriver detta 
med orden: ”Dessa gamla överlevde vardagen snarare än levde i den” (Songur 1992:70). 
Detta tolkas som en stor ensamhet som är en av riskfaktorerna för psykisk ohälsa som 
identifierats av Johansson Blight och Lindencrona (2003). De övriga riskfaktorerna är: 
arbetslöshet, låg socioekonomisk status, bristande socialt stöd och stress under 
integrationsprocessen. Hur många av våra invandrare är drabbade av dessa faktorer? 
Asylinvandraren har sämre deltagande på arbetsmarknaden jämfört med infödda svenskar, 
sämre fysisk och psykosocial arbetsmiljö, sämre levnadsstandard, de är i tre gånger så hög 
utsträckning fattiga (försörjningsstödsnormen är gränsen för fattigdom) och de har färre 
sociala relationer. Johansson Blight och Lindencrona (2003) påpekar att mer än var fjärde 
person i arbetsför ålder (18-64 år) kommer att ha utländsk bakgrund år 2015. Detta gör det 
ändå tydligare att vi måste bli bättre på att ta hand om dem som invandrar hit och integrera 
dem i samhället. 
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Under de senaste 20 åren har invandringen skiftat karaktär från arbetskraftsinvandring till 
flykting- och anhöriginvandring (Johansson Blight & Lindencrona 2003). Tänk om vi måste 
importera arbetskraft igen och då har vi inte tagit tillvara på den kompetens vi redan fått hit? 
Ett exempel på tidig arbetskraftsinvandring till Sverige är Jean-Baptiste Bernadotte som 
importerades för att bli invandrarkung, Karl IV Johan vars integration förmodligen var lika 
problemfylld som för dagens invandrare. Karl IV Johan lärde sig t ex aldrig att tala svenska. 
Hans son Oskar I lärde sig däremot svenska språket snabbt vilket även invandrarnas barn gör 
idag (Integrationsverket 2001).

Ett par av respondenterna pratar om att medellivslängden är högre i Sverige än i Bosnien, en 
säger till och med att vi svenskar blir 120 år i genomsnitt. En intressant upptäckt är dock att 
det inte skiljer så mycket i medellivslängden mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina. Vad 
är det som gör att de tror att vi blir så gamla när det inte är så? Varför uppfattar vi våra 
respondenter som varande mycket äldre än vad de egentligen är? Enligt Kristal-Andersson 
(2001) kan en person i en viss ålder ses som äldre eller yngre beroende på vårt kulturella 
ursprung.

Känslorna för hemlandet blir starkare ju äldre människan blir. Många invandrare menar att de 
arbetar, bor och konsumerar i Sverige men att de inte känner att de lever i Sverige. De menar 
att själen och identiteten är kvar i hemlandet (Songur 1992). Flera av respondenterna besöker 
hemlandet regelbundet. Detta är intressant med tanke på att flera respondenter är tydliga med 
att de inte vill ha någon kontakt alls med sina landsmän här i Sverige. Vad är det som gör att 
de inte vill umgås med sina landsmän här när de kan tänka sig att åka hem till Bosnien och 
umgås med landsmännen där? Sjögren (1998) menar att individen börjat bygga ett nytt jag i 
det nya landet när han/hon funnit sig tillrätta men att man ändå måste få vara sitt gamla jag 
någonstans, kanske när de åker till det gamla hemlandet på besök (Sjögren 1998). 

Vad vi har upptäckt i och med denna studie är att det inte gjorts så många kvalitativa under-
sökningar på hur invandrarna själva upplever sin situation. Vid kvalitativa djupintervjuer får 
vi ta del av en människas liv, det blir nyanserat och vi får ut så mycket mer. Om vi hade haft 
mer tid och fler respondenter så hade vi kunnat utveckla studien, det vi gjort är bara en liten 
försmak om en kompetens och ett kunnande om en annan kultur som finns där ute. Därför 
hoppas vi att detta skall väcka intresse hos någon för att forska vidare i ämnet. Ett annat tips 
på forskning är att göra kvalitativa djupintervjuer med invandrare om hur asylprocessen 
påverkar deras integration i samhället. Vi får inte glömma att det är dessa människor som 
sitter inne med denna kunskap och det är vi som måste våga fråga. Vi måste visa att det inte 
behöver vara så som en av respondenterna hävdar. ”Många svenskar vet inte vad de skall 
säga och göra när de möter oss flyktingar”.
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Besöksadress: Postadress: Telefon: Telefax: Postgiro
Hertig Johans gata 12 Box 290 0500-42 49 92-97 0500-42 49 91 3032-0
541 30  SKÖVDE 541 26  SKÖVDE

Skövde 2005-09-28

Hej!

Jag arbetar som behandlare på Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde och du har träffat 
mig eller någon av mina kollegor där tidigare. 

Du har varit här i Sverige många år nu och vet mycket om hur det är att komma hit som 
flykting. Vi skulle vilja ställa några frågor till dig om detta för att vi ska kunna bli ännu bättre 
i vårt arbete.

Det är två kvinnor som studerar på en högskola som kommer att ställa frågorna och tolk kan 
användas om det behövs. Det är tänkt att de ska fråga en grupp om 4-5 personer på en gång. 
Vi kommer inte att lämna ut några uppgifter om dig och det du berättar kommer vi att 
behandla konfidentiellt, utan att berätta att just du har sagt det.

Det vore vänligt om du vill fylla i uppgifterna här nedanför och skicka till mig. Jag har skickat 
med ett kuvert med frimärke. Om du har frågor får du gärna ringa mig.

Med vänliga hälsningar

Kjell Engström
Röda Korset Behandlingscenter

Tel 0500-42 49 93

Namn: ................................................................................................................................

Adress: ...............................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................

Jag svarar gärna på frågor om hur det är att komma till Sverige som flykting.  �
Jag behöver tolk på …………………………. språk.   Jag behöver inte tolk    �

Jag vill inte vara med och svara på frågor.     �

Behandlingscenter för
krigsskadade och torterade
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Denna undersökning är gjort på uppdrag av Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde i syfte 
att förbättra det psykosociala arbetet med flyktingar. Du har fått ett brev från Röda Korsets 
Behandlingscenter med en fråga om du kan tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter om 
hur det är att komma till Sverige som flykting, vilket du tackat ja till.

Undersökningens resultat kommer att användas internt i Röda Korset. Undersökningen 
kommer också att ligga till grund för ett examensarbete, en C-uppsats i socialt arbete. 
Uppsatsen kommer att publiceras på nätet via Örebro Universitet. Du kommer att få vara 
anonym, dvs ditt namn kommer inte att skrivas ut. Det är bara det du säger som kommer 
användas i undersökningen. 

Intervjufrågor

1. När kom du till Sverige (årtal)? Berätta om hur du upplevde mottagandet du fick 
av migrationsmyndigheten, kommunen och andra.

2. Vilka var dina första kontakter i Sverige, förutom myndighetspersoner? 

3. Berätta om vilken hjälp du fått för att komma in i det svenska samhället 
(integration). Känner du att du fått vara delaktig i beslut om din situation att 
komma in i det svenska samhället? 

4. Berätta om hur du tycker ett bra mottagande för flyktingar bör se ut. Hur tycker 
du att man hjälper flyktingar bäst att komma in i det svenska samhället?

5. Berätta om hur en vanlig dag i ditt liv ser ut. (Vad gör du, vilka platser besöker 
du?)

6. Berätta om hur ditt kontaktnät ser ut. (Vilka umgås du med? Fördelning 
invandrare/”svenskar”?)

7. Beskriv området du bor i. (Fördelning invandrare/”svenskar”? Vad tycker du 
om det?) Trivs du? 

8. Berätta hur du tror ditt liv ser ut om 10 år.
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