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Jag vill rikta ett stort tack till de elever som ställde upp som informanter och 

därigenom gjorde studien möjlig att genomföra. Tack också till kursansvarige 

Heléne Zetterström – Dahlqvist och handledare Heidi Carlerby. Ni har på ett 

tydligt och proffsigt sätt lotsat mig genom kursens kunskapssnår fram till det 

slutliga resultatet, vilket för mig som person inte enbart består av en 

kandidatuppsats utan så mycket mer. Vidare vill jag rikta ett varmt tack till min 

chef och mina arbetskamrater som varit ett stort stöd genom hela 

uppsatsskrivandet. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka alla mina nära och kära, då främst min familj, 

som funnits vid min sida som ett ovärderligt stöd genom hela min studiegång. 

Ni har varit min viktiga hejarklack som aldrig gett vika, som tålmodigt trott på 

mig och gett mig energi i både med och motgång. Extra stort tack till min kära 

dotter som sparkade igång mig igen när jag var på väg att ge upp och som så 

ofta bidragit med sina erfarenheter från akademiska studier. Du fick mig att se 

på studierna med nya ögon; som något naturligt svårt och inte ouppnåeligt. 

 

Utan er alla hade jag aldrig klarat av den här resan. Jag är så oändligt tacksam. 



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sveriges befolkning ökar och det råder en positiv hälsoutveckling i landet, 

samtidigt ökar ojämlikheten mellan olika samhällsgrupper. Den sociala gradientens 

påverkan är tydlig och socioekonomiskt utsatta grupper har sämre hälsa än landets 

befolkning i övrigt. Sociala bestämningsfaktorer, hälsolitteracitet och empowerment är 

faktorer som påverkar hälsan både individuellt och på samhällsnivå. Föreliggande 

studie belyser betydelsefulla faktorer för hälsan i samband med integration i svenska 

samhället. Syftet med studien är att utforska vad elever på SFI upplever som viktigt för 

att ha en god hälsa, samt hur deras behov och förutsättningar ser ut i förhållande till 

hälsans bestämningsfaktorer. Metod: Studien bygger på kvalitativ metod med induktiv 

ansats. Semistrukturerade intervjuer ligger till grund för det empiriska material som 

utgör resultatdelen. Urvalsgruppen består av sex elever som studerar på SFI, varav tre 

är män och tre är kvinnor i åldrarna 30 - 53 år. Två kommer från Syrien, två från 

Irak/Kurdistan och två från Somalia, med en spridning av tid i Sverige mellan 1,5 år 

och 7 år. Insamlade data har analyserats med stöd av kvalitativ innehållsanalys, där 

tolkning har genomförts i enlighet med Graneheim & Lundmans (2004) 

kodningssystem. Resultat: Språket är en avgörande faktor för hälsa och välmående, dels 

för känslan av tillhörighet, dels för att nå arbete och egen försörjning. Flertalet av 

hälsans bestämningsfaktorer ligger till grund för möjligheten att ha och upprätthålla god 

hälsa, där en aspekt av stor betydelse är hälsokompetens. Känslan av att ha samma 

möjligheter till god hälsa som andra i samhället går isär och upplevs som både positiv 

och negativ. Diskussion: Hälsa är ett komplext begrepp som utifrån ett helhetsperspektiv 

består i att grundläggande behov i hälsans bestämningsfaktorer tillgodoses, där villkor 

och möjligheter för detta skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper. Utifrån ett 

jämlikhetsperspektiv har vi alla rätt till god hälsa. Att ha rätt till god hälsa innebär dock 

inte att möjligheten finns, för detta krävs förutsättningar i form av språk, arbete och 

egen försörjning samt känslan av tillhörighet. Integration omfattas således av många 

olika viktiga delar ur ett folkhälsoperspektiv, där resultatet också speglar stora framtida 

utmaningar för både samhälle och enskilda individer. 

 

Nyckelord: hälsans bestämningsfaktorer, socioekonomiska faktorer, empowerment, 

integration, hälsolitteracitet, ojämlikhet i hälsa, migration.
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Inledning 

 

Sveriges befolkning ökar. I januari 2017 passerades 10 miljonersgränsen och 

befolkningen förväntas öka med 1,5 % per år. Ett av skälen till den kraftiga 

befolkningsökningen är att invandringen är högre än utvandringen (Statistiska 

centralbyrån, 2016). 

 

Invandringen till Sverige har stadigt ökat sedan andra världskriget. Med åren har 

invandringen inneburit förändringar i sin karaktär och i dag kommer människor till 

Sverige från flertalet olika länder med olika sociala villkor, vilket således innebär att 

samhället präglas av en ökad mångfald med påverkan på såväl enskilda individer 

som samhället i stort. Därför bör främjandet av integration uppmärksammas ur fler 

perspektiv (Statistiska centralbyrån, 2013). Det perspektiv som jag har valt att 

belysa är hälsoperspektivet, vilket ligger till grund för föreliggande studie. 

 

Enligt internationella jämförelser har svensk sjukvård hög kvalitet i förhållande till 

andra länder. Dock finns stora skillnader i hälsa och vård mellan olika grupper samt 

inom och mellan landsting, till exempel vårdtillgänglighet. Här ställer bland annat 

den senare tidens flyktingsituation nya krav på ökad samverkansförmåga i samhället, 

vilken också måste utgå från ett jämlikhetsperspektiv med hänsyn till skillnader i 

förutsättningar utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder, eller 

funktionsnedsättning (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har personer med utländsk bakgrund högre ohälsa i 

jämförelse med svenskar. Bakomliggande orsaker är många och det finns även 

skillnader i hälsosituationen utifrån risk- och skyddsfaktorer, vilka beskrivs utifrån 

följande tre kategorier: 

• faktorer som har att göra med det samhälle och den befolkning som 
personen själv eller ens föräldrar flyttat från. 

• faktorer som har att göra med migrationen i sig och hur migration 
hanteras i Sverige. 

• faktorer som har att göra med tillvaron i det svenska samhället efter 
att personen fått uppehållstillstånd. (s.378) 
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Hälsa 2020 är ett evidensbaserat policyramverk för sektorsövergripande insatser för 

hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion, vilket utgår från att 2000-talet 

präglas av en mängd komplexa hälsofaktorer sammankopplade med varandra i ett 

ömsesidigt beroende från global till lokal nivå. Hälsa 2020 består av två stora 

övergripande mål, varav ett är att förbättra hälsan för alla och minska hälsoklyftorna. 

Strategier som förespråkas utgår bland annat från sociala bestämningsfaktorer, olika 

samhällsaktörer och från olika nivåer för att öka delaktighet och möjlighet hos 

människor att ta kontroll över och skapa möjligheter till att investera i sin hälsa. För 

att minska hälsoklyftorna och dess utveckling är regeringens mål att inom en 

generation uppnå jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016a) (WHO, 2017b). 

 

Migration är ett samlingsnamn för immigration/invandring och 

emigration/utvandring (Migrationsverket, 2014), där integration handlar om känslan 

av tillhörighet och att bli en del av svenska samhället (Länsstyrelserna, 2016). 

Föreliggande studie har sitt fokus på immigranter vilka, oavsett orsak till 

immigration, fortsättningsvis kommer att omnämnas som invandrare. Studien utgår 

endast från faktorer som berör tillvaron i det svenska samhället efter att personen 

fått uppehållstillstånd.  
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Bakgrund 

I följande kapitel presenteras den forskning som ligger till grund för att skapa 

förförståelse för studiens undersökta områden. 

Hälsa och folkhälsa 

Med utgångspunkt från policyramverket Hälsa 2020 samt det övergripande 

folkhälsomål om att förbättra hälsan för alla och minska hälsoklyftorna hos 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016a), kan det vara intressant att titta 

närmare på betydelsen av begreppet hälsa. Enligt World Health Organization (WHO, 

2009) definieras begreppet hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte enbart som frånvaro av sjukdom eller svaghet. Vidare 

beskrivs hälsa som en mänsklig rättighet utan påverkan av ras, religion, politisk tro 

eller ekonomiskt och socialt tillstånd. WHO:s definition av hälsa beskrivs som en 

resurs för individen i samhället och inte som ett självändamål medan begreppet 

folkhälsa snarare definierar den samlade hälsan för hela befolkningen, där god 

folkhälsa också innebär att hälsan är så jämlik som möjligt (Sveriges kommuner och 

landsting, 2016). 

Hälsans bestämningsfaktorer 

I arbetet med att uppnå god och jämlik folkhälsa krävs gemensamma insatser. För 

att påverka bakomliggande faktorer för hälsa och ohälsa förespråkas tvärsektoriella 

insatser där sektorer även utanför hälso- och sjukvården involveras 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Flertalet faktorer påverkar och påverkas av 

folkhälsan, däribland samhällsaktörer på olika nivåer med ansvar hos både privat 

och offentlig sektor liksom frivilligorganisationer. Det kan också röra sig om allt 

från livsstil, familjesituation och social tillhörighet, till den dagliga arbetsmiljön, 

regler, ramverk och politisk påverkan. Även om enskilda individer i mångt och 

mycket har rätt till egna val har också olika bestämningsfaktorer stort inflytande och 

betydelse för den enskildes hälsa (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Enligt 

Dahlgren & Whitehead (2007) utgörs hälsans bestämningsfaktorer av faktorer 

utifrån fem olika nivåer, där individen rör sig i ett ständigt samverkande växelspel 

mellan dessa olika nivåer. Dessa hänger på olika sätt samman och utgörs av allt från 

individuella livsstilsfaktorer till faktorer på mer övergripande strukturell nivå. 
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Individens möjlighet till kontroll över sin egen livssituation växlar mellan dessa 

nivåer, vilket exempelvis kan handla om att matval, motion och sovtider är lättare 

att kontrollera i jämförelse med arv och kön eller politiska beslut. 

 

Figur 1. illustrerar hälsans bestämningsfaktorer och dess skilda nivåer, vilka utifrån 

sina olika samband och kan påverka folkhälsan både indirekt och direkt (Sveriges 

kommuner och landsting, 2016).  

 

 

 

   Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Bild efter Dahlgren och Whitehead, 1991 

 

 

Sveriges folkhälsomål 

Samtliga av Sveriges folkhälsomål utgår från hälsans bestämningsfaktorer och är av 

central betydelse för individers hälsa. Det övergripande målet om att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, 

har prioritet på att förbättra folkhälsan hos grupper med störst risker för ohälsa. För 

att nå målet utgår man från elva målområden, varav de tre första bygger på olika 

samhällsstrukturer. Övriga åtta inriktas på faktorer som livsmiljöer och 

levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, u.å.).  
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De två första folkhälsomålen; mål l - delaktighet och inflytande i samhället och mål 

2 - ekonomiska och sociala förutsättningar, utgår från grundläggande 

förutsättningar för folkhälsan, vilka har stor betydelse för extra utsatta grupper dit 

bland annat utrikesfödda hör. Målen utgår från människors lika värde, där 

möjligheterna till delaktighet och inflytande ska vara jämlik. På lika villkor ska 

arbete, utbildningsmöjligheter, socialförsäkringssystem och trygga miljöer verka för 

att ge ekonomiska och sociala förutsättningar i livet. I händelse av att individer eller 

grupper inte har förmåga att påverka sina egna livsvillkor liksom 

samhällsutvecklingen uppstår maktlöshet och utanförskap, vilket i stor grad 

påverkar människors hälsa. (Regeringskansliet, 2007). 

Socioekonomiska faktorer för hälsan 

I arbetet med att nå målen om god hälsa på lika villkor förespråkar Policyramverket 

Hälsa 2020 bland annat strategier med utgångspunkt från sociala 

bestämningsfaktorer, vilka utgörs av både strukturella bestämningsfaktorer och 

människans vardagliga livsvillkor. Hälsans sociala bestämningsfaktorer kan 

beskrivas som orsakernas orsak, de förhållanden vari människor växer upp, lever, 

arbetar och åldras, vilket i sin tur påverkar individers hälsa samt bidrar till rådande 

ojämlikhet i hälsa både inom och mellan länder (Marmot, et.al, 2012). Statens 

folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten, publicerar i samarbete med 

Världshälsoorganisationens (WHO) oberoende kommission för hälsans sociala 

bestämningsfaktorer, en svensköversatt sammanfattning av kommissionens 

rapport; ”Closing the gap in a generation”. Rapporten benämns som en av de 

viktigaste inom området hälsa, där social rättvisa beskrivs som en fråga om liv och 

död. Kommissionen menar bland annat att orättvisor i människors livssituation 

förhindrar möjligheten till god livskvalitet, där ohälsa som följer på grund av 

orättvis fördelning inte kan ses som ett resultat av något naturligt utan snarare som 

en kombination av brister i socialpolitik, ekonomiska strukturer och sociala program 

(WHO, 2009). I en studie om påverkansförhållanden mellan inkomst och hälsa hos 

vuxna människor i Sverige framkommer exempelvis att inkomsten har stor 

betydelse för hälsa och sjukdomsrisk (Fritzell, Nermo & Lundberg, 2004). 

Betydelsen av socioekonomiska faktorer i förhållande till hälsa och välmående 

speglar en form av orättvis ohälsa i ett land där befolkningen paradoxalt nog i grund 

och botten ska ha samma rätt till god hälsa. Således kan det vara relevant att syna 

problematiken om ojämlikhet i hälsa lite extra i sömmarna. 
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Social gradient 

Bakom den ojämlikhet som skugglikt tycks följa vår svenska välfärd i hasorna, vilar 

en form av hierarki byggd på social och ekonomisk status. Hälsan följer en social 

gradient, vilket innebär att den samhällsposition människan befinner sig är starkt 

avgörande för hälsan; ju lägre socioekonomisk ställning människan har, desto sämre 

hälsa. Fenomenet är globalt, från låg- till höginkomstländer, och utifrån den sociala 

gradienten påverkas vi alla av både hälsa och ohälsa (WHO, 2017). Därtill är den 

fysiska och psykiska hälsan sämre hos invandrare än hos svenskar (Samarasinghe 

och Arvidsson, 2002). Hälsan kan även variera beroende på ursprungsland, där 

särskilt flyktingar och asylsökande är extra utsatta både innan och under 

migrationen (Palinkas et al. 2003). Invandrare har ofta högre grad av psykisk ohälsa, 

flyktingmän högre risk för hjärt- och kärlsjukdom än icke flyktingar och 

invandrarkvinnor ökad risk för depression efter arbetslöshet. De sociala 

bestämningsfaktorernas inverkan är här av stor betydelse, liksom att invandrare tar 

med sig vanor från kultur och livsstil som ofta skiljer sig från Sverige och därför 

kan innebära ökad risk för livsstilsrelaterad ohälsa och sjukdom (Hollander, 2013). 

Hälsolitteracitet 

Förutom socioekonomisk utsatthet kan ytterligare en faktor ligga till grund för 

invandrares högre grad av ohälsa, nämligen begränsad hälsolitteracitet; förmågan 

att förstå, ta till sig och använda hälsoinformation, som på sikt också kan leda till 

ökad risk för sjukdom (Wångdahl, 2014). Enligt Eichler et al. (2009) kan begränsad 

hälsolitteracitet exempelvis ligga till grund för i vilken utsträckning hälso- och 

sjukvårdsresurser utnyttjas. Vidare förklaras i en studie av Wångdahl och Al-

Adhami (2016) hur begränsad funktionell- och komplex hälsolitteracitet hos 

nyanlända migranter uppgår till 80 % respektive 60 %. Behoven av 

hälsoinformation för invandrare ses som stora och det är av stor vikt att stärka 

enskilda individers hälsofrämjande förmågor för att minska framtida ohälsa. 

Författarna menar också att hälsolitteracitet bör tas i beaktande vid utformning av 

eventuella metoder och kursmaterial etcetera. Enligt en studie från USA kan 

förmågan att ta till sig hälsoinformation beskrivas utifrån vilken nivå av kunskap 

som finns, i förhållande till hur stor komplexitet som råder till den information 

individen stöter på. 
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Genom att bättre försöka tillmötesgå den färdighetsnivå som råder med anpassad 

kommunikation och anpassat material menar Berkman, Davis och McCormack 

(2010) att befolkningens hälsokompetens skulle kunna höjas. Likaså visar Young-

Scholten (2013) på att andraspråksinlärning kan ses som en viktig aspekt, då språket 

är avgörande för det sociala livet. Dock kan vuxna invandrare redan här ställas inför 

stora svårigheter om de saknar eller har begränsad utbildning från sitt hemland. 

Vidare förklarar Chervin et al. (2012) att andraspråksinlärning i kombination med 

hälsolitteracitet kan ses som en positiv aspekt vad gäller möjligheten att tillgodose 

hälsokunskap och kunskaper om hälso- och sjukvårdssystem, liksom ökat 

självförtroende i kombination med förmågan att ta hand om sin egen hälsa. 

Empowerment 

Med anknytning till hälsa, immigration och hälsolitteracitet kan också begreppet 

empowerment vara värt att förklaras lite närmare. Empowerment ses ur ett 

folkhälsoperspektiv som centralt och viktigt för att möjliggöra egenmakt och 

kontroll, vilket tillsammans med socialt stöd kan ses som viktiga faktorer för god 

hälsa likväl som för inlärning av andraspråk (Santos, McClelland & Handley, 2011). 

Enligt Medin och Alexandersson (2000), beskrivs empowerment dels som en 

människosyn där människan har förmåga att göra välgrundade ansvarsfulla val, dels 

som en strategi för att möjliggöra individers vilja och förmåga till att ta kontroll 

över sin livssituation. Vidare förklaras empowerment som en process till en vilja att 

ta ansvar för sitt liv, hälsa och omvärld. En viktig aspekt vad det gäller förmågan till 

god hälsa utgörs av förmågan att påverka sin egen situation (Regeringskansliet, 

2007). Som nyanländ är det inte svårt att förstå den problematik som kan uppstå då 

man oundvikligen för en tid kan hamna i beroendeställning och ovisshet. Enligt en 

studie av Tengland (2008) beskrivs vikten av empowerment med beaktande att 

regeringen bör skapa förutsättningar för individers möjligheter till kontroll och 

delaktighet samt stödjande miljöer för olika organisationer inom hälso- och sjukvård, 

utbildning och/eller socialt arbete. 



 

8 

 

 

Problemformulering 

Trots att Sveriges folkhälsa överlag har en positiv utveckling är förutsättningarna 

för upprätthållandet av god hälsa ojämlika och skillnader i hälsa mellan olika 

samhällsgrupper ökar. Den sociala gradienten utifrån utbildningsnivå är tydlig och 

lågutbildade personer löper större risk att på sikt drabbas av folksjukdomar än 

högutbildade (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Invandrare har sämre hälsa än 

befolkningen i övrigt, där orsakerna kan bero på allt från tiden före, under och efter 

migrationen samt hur man bemöts i ankomstlandet. Migration kan ses som en 

riskfaktor för ohälsa utifrån exempelvis språksvårigheter, möjligheten att ta till sig 

information samt att ta del av olika samhällsinsatser. Skillnader i syn på hälsa samt 

olika grad av hälsokunskap och begränsad hälsolitteracitet kan också vara en 

förklaring till onödig ohälsa (Wångdahl och Al-Adhami, 2016). 

 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv kan problematiken med ojämlikhet i hälsa hos delar 

av befolkningen således ses som ett komplext och högst relevant dilemma värt att 

belysa ur ett målgruppsnära individperspektiv. Studien tar därför avstamp i det 

nationella övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa hos hela befolkningen med fokus på utsatta grupper. En av dessa grupper 

utgörs av invandrare, varför föreliggande studie har avgränsats till att omfatta elever 

som studerar på SFI. 

Syfte 

Syftet med studien är att utforska vad elever på SFI upplever som viktigt för att ha 

en god hälsa, samt hur deras behov och förutsättningar ser ut i förhållande till 

hälsans bestämningsfaktorer. 
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Metod 

 

I följande kapitel presenteras val av design, urvalsgrupp och tillvägagångsätt vid 

datainsamlingen samt analys. För ökad möjlighet till replikation och evaluering har 

en så detaljerad redovisning som möjligt eftersträvats (Backman, 2011). 

Forskningsdesign 

Föreliggande studie utgår från kvalitativ ansats och induktivt förhållningsätt där 

empirin bygger på semistrukturerade intervjuer, vilka i linje med Bryman (2011) 

genomförts vid bestämda tillfällen under en viss tidsperiod. 

 

Metodvalet grundas i vad Bryman (2011) förklarar som viktigt för att nå djupare 

förståelse av individuella upplevelser där man via fokus på ett mindre antal personer 

kan få enskilda individers syn på ett aktuellt område snarare än att uppnå kvantitativ 

bredd. 

Urval 

Undersökningsgruppen är elever som studerar på SFI. Valet av informanter har i 

enlighet med Bryman (2011) utgått från målinriktat urval där det huvudsakliga 

urvalskriteriet för studien är utrikesfödda som immigrerat till Sverige. För att få 

tillgång till fler synsätt och upplevelser som skiljer sig från varandra har också 

urvalsprocessen haft som mål att finna deltagare med spridning i kön, ålder, 

utbildningsbakgrund och ursprungsland, vilket resulterade i sex informanter, varav 

tre är män och tre är kvinnor i åldrarna 30 - 53 år. Två av informanterna kommer 

från Syrien, två från Irak/Kurdistan och två från Somalia, med en spridning av tid i 

Sverige mellan 1, 5 år till 7 år. Hälften har akademisk utbildningsbakgrund med 

tillhörande yrkeserfarenhet, varav två varit verksamma som egna företagare i 

hälsoinriktade branscher. Övriga tre informanter har erfarenhet från praktiska yrken. 

Intervjupersonerna omnämns inte med namn i studien, utan beskrivs utifrån begrepp 

som hen, elever eller informanter. 

 

Då syftet med studien är att få ökad förståelse för individuella erfarenheter av 

integration utifrån ett hälsoperspektiv, ses det som oviktigt från vilken kommun/stad 

informanterna kommer, varför detta inte framgår av studien. Att 
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undersökningsgruppen är elever från SFI handlar om att SFI är en arena som 

underlättar möjligheten att nå flertalet invandrare på ett och samma ställe snarare än 

att verksamheten som sådan är av betydelse för sammanhanget, varför heller ingen 

närmare beskrivning av SFI som verksamhet ges. Utifrån tidsaspekten har även ett 

bekvämlighetsurval i enlighet med Bryman (2011) legat till grund för valet av 

informanter, vilket innebär att deltagande intervjupersoner utgörs av elever från den 

skola som är min arbetsplats. Hälften av urvalsgruppen kommer från annan 

verksamhetsdel än min egen, vilket innebär att vi för varandra var okända vid 

intervjusituationen. Hälften av informanterna ingår i en grupp från min egen 

verksamhetsdel, vilka jag inför intervjutillfället kände till men ännu inte hunnit 

knyta någon större kontakt med. 

Datainsamling 

Studiens syfte var att samla in data baserad på individers erfarenheter och 

upplevelser av aktuellt studieområde. Metoden som har använts är enskilda 

intervjuer med sex stycken elever som studerar på SFI. Kontakt med informanterna 

togs i ett första steg via verksamhetens teamledare som lämnade en 

intresseförfrågan i samband med en yrkesutbildningsinformation med 

vårdinriktning, där ett antal tilltänkta intervjupersoner var inbjudna. Teamledaren 

beskrev studiens syfte och bakgrund samt delgav eleverna varsitt informationsbrev 

(bilaga 1). Därefter anmäldes sex intresserade elever till studien, varav fyra uteblev 

vid intervjutillfället. Med stöd av handledare i samhällsorientering fick jag tag på en 

ny informant som också kom från annan verksamhetsdel än min egen. Övriga tre 

informanter valdes, på grund av tidsaspekten, från den verksamhet vari jag själv 

arbetar. De tre sistnämnda informanterna fick utförlig information om studiens 

bakgrund, syfte och etiska förhållningssätt i anslutning till intervjutillfälle. 

Intervjusessionerna har utgått från semistrukturerade intervjufrågor och tillhörande 

intervjuguide (bilaga 2). Till grund för frågeställningarna vilar syftet med sitt fokus 

på hälsa och jämlikhet samt fyra temaområden med utgångspunkt från hälsans 

bestämningsfaktorer, sammanfattade i områden som; Hälsoinformation, familj, 

ekonomi, arbete och utbildning. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundas på Björklund & Paulssons (2012) 

beskrivning av hur intervjuformen kan utgå från förutbestämda ämnesområden för 

studien, med frågor som kan formuleras under pågående intervju för att lättare följa 
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informantens reaktioner och svar. Med stöd av tillhörande intervjuguide byggd på 

givna temaområden, gavs således möjlighet till flexibilitet utan att för den delen 

tappa fokus på mål och syfte. Intervjufrågorna från samtliga temaområden med 

öppenhet och följsamhet som gav utrymme att växla mellan olika områden utefter 

den naturliga ordning som följde informanternas intervjusvar. Det i sin tur gav 

möjlighet till reflektion och därtill förhindrade att en känsla av att förhör skulle 

uppstå. I linje med Ahrne & Svensson (2011) baseras valet av semistrukturerade 

intervjuer på att språkproblematik kan innebära behov av omformulering och 

tydliggörande av eventuella frågor.   

 

Som stöd för minnet spelades samtliga intervjuer in med mobiltelefonens 

inspelningsfunktion. I händelse av att eventuell problematik med tekniken skulle 

uppstå fördes även anteckningar som komplement. Valet av inspelade intervjuer 

grundas i vad Ahrne & Svensson (2011) menar kan underlätta forskarens fokus på 

intervjusituationen för att lättare nå fram till ett samtal med intervjupersonerna, utan 

att missa viktiga detaljer.  Utöver inspelade intervjuer har även tolkar fungerat som 

språkstöd för att i största möjliga mån undvika missförstånd samt att intervjufrågor 

och svar ska uppfattas så med sanningen väl överensstämmande som möjligt. 

Således är det också tolkens återberättelse som citerats i resultatavsnittet. 

 

Efter studiens sex genomförda intervjuer framstår det som Bryman (2011) beskriver 

som ett visst mått av mättnad, vilket speglades i återkommande svar av samma 

karaktär. Fokus ligger dock på den undersökta gruppens svar utan några generella 

antaganden. 

Analysmetod 

Insamlade data har analyserats med stöd av kvalitativ innehållsanalys, vilket i 

enlighet med Bryman (2011) har genomförts under en viss tidsperiod med avsikt att 

skapa förståelse för andra människors känslor och upplevelser. Inspelade intervjuer 

har transkriberats och skrivits ner i sin helhet direkt efter varje intervjusituation, för 

att därefter ha lyssnats igenom noggrant och genomlästs flertalet gånger. Tolkning 

av insamlade data har genomförts enligt Graneheim & Lundmans (2004) kodsystem, 

vilket innebär att de transkriberade texterna i ett första steg har formulerats till 

meningsbärande enheter. Överflödiga ord har sorterats bort och endast vad som för 

studien ansetts relevant har efterlämnats. I ett tredje steg har kortare meningar 
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formulerats som kondenserad text, varur underliggande budskap har tolkats. I ett 

fjärde steg har ur detta relevanta nyckelord valts via en så kallad kodning. 

Analysprocessen illustreras med ett exempel i Tabell 1 (nedan). 

 

Utvalda nyckelord utgjorde slutligen subkategorier som i ett avslutande och sista 

steg har mynnat ut i fyra olika huvudkategorier, vilket illustreras med ett exempel i 

Tabell 2 (s. 16). Resultatet från bearbetad empiri mynnade ut i följande kategorier; 

Hälsans hörnstenar, Socioekonomiska faktorer, Informationskanaler och Hälsa på 

vilka villkor? 

 

 

Tabell 1 - Exempel på analysprocessen, från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det är viktigt 

med rutin i 

livet, äta bra, 

träna, motion, 

intresse för 

kroppen, att må 

bra för att klara 

av livet.   

Rutiner, bra mat, 

motion och 

intresse för 

kroppen är viktigt 

för hälsan och 

livet. 

 

Det ska 

vara enkelt 

att ta 

ansvar för 

sin egen 

hälsa i 

vardagen 

 

 

Fysisk hälsa 

 

 

Hälsans 

hörnstenar 

 

 

 

Det psykiska är 

också viktigt. 

Om man mår 

psykiskt dåligt 

spelar det ingen 

roll vad man 

gör. 

Psykisk ohälsa är 

ett hinder hälsan 

Kropp och 

psyke går 

hand i 

hand, 

beroende 

av 

varandra 

Psykisk hälsa Hälsans 

hörnstenar 
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Etiska överväganden 

Etiska övervägande som beaktats i genomförd studie utgår från 

Helsingforsdeklarationens krav om god vetenskaplig praxis liksom att information 

har getts enligt de fyra etiska grundprinciperna om; samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav, informationskrav och nyttjandekrav, vilket innebär att det för 

varje informant tydligt framgått att intervjuerna är konfidentiella, att deltagandet är 

frivilligt samt att eleven när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande, alternativt 

avstå att besvara frågor. 

 

Inledningsvis lämnades utförlig information om studiens bakgrund och syfte, dels 

via ett informationsbrev (bilaga 1), dels som upprepning direkt i samband med 

intervjun. Likaså förmedlades och upprepades riktlinjer för hanteringen av inspelad 

och insamlad information, liksom att frågan gällande tillstånd om bandupptagning 

ställdes via informationsbrevet och i samband med att inspelningen påbörjades. 

Informanten fick även information om möjligheten att tillgå studien efter det att den 

är genomförd och godkänd (Codex, 2016). 

 

Utifrån ett etiskt perspektiv togs också hänsyn till samtalet kring hälsa. Att samtala 

om hälsa kan i vissa fall vara känsligt, varför det inför varje intervjusituation också 

var extra viktigt att tydliggöra studiens syfte med betoning på informantens 

frivillighet i att besvara frågorna liksom hens möjlighet att avbryta intervjun när så 

helst önskas. Det var också viktigt med klargörande kring att informanterna inte 

förväntas prestera något i samband med intervjun, att det inte handlar om att ha rätt 

eller fel, utan alla svar är av lika stort värde och det endast handlar om att delge sin 

egen upplevelse och syn på begreppet hälsa utifrån olika perspektiv och 

temaområden. Särskilt viktigt kan hänsyn till detta anses vara med utgångspunkt 

från att informanterna är elever på SFI där intervjuerna utfördes, vilket i 

intervjusituationen eventuellt skulle kunna innebära att situationen förväxlas med ett 

lektionsmoment i studier på svenska. 

 

Utifrån ett etiskt förhållningsätt har jag som intervjuare vidare försökt att visa min 

tacksamhet över informantens generositet att dela med sig av både tid och erfarenhet. 

Hänsyn har tagits till den situation som eleverna utsätts för i egenskap av den roll de 
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för en stund blir tilldelade i form av informanter. I strävan efter att försöka skapa en 

bekväm och avspänd miljö har tid avsatts för småprat en stund före påbörjad intervju. 

Likaså har valet av miljö grundats i respekt för situationen, varför intervjuerna har 

genomförts i lokaler på SFI i avskilt och ostört utrymme. Det dels för att skolmiljön är 

bekant, dels för att lokalerna ligger i deras omedelbara närhet vilket underlättar både 

praktiskt och tidsmässigt. 

Vid ett intervjutillfälle hamnade informanten flertalet gånger på stickspår utanför vad 

som kan behandlas som ett svar på ställd fråga. Snarade ledde vissa frågor in eleven på 

områden av besvärliga vardagliga situationer. Av respekt för elevens behov av att 

utrycka sig lyssnades problemet in och råd gavs om var informanten kan vända sig för 

att få stöd i sitt ärende innan intervjun fortsatte vidare. Samtliga av dessa delar är 

uteslutna ur transkriberingsmaterialet.   

Kvalitetsaspekter 

För att stärka studiens trovärdighet har bland annat tolkar fungerat som språkstöd. 

Avsikten är att intervjufrågorna ska uppfattas korrekt av informanten och frågorna 

besvaras så sanningsenligt som möjligt. Under pågående intervjusituation 

sammanfattades regelbundet informantens svar muntligt efter varje frågeområde. En 

avstämning gjordes på så vis för att skapa möjlighet till justering av eventuella 

missförstånd och därigenom stärka resultatets trovärdighet ytterligare. 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av varandra. Efter genomgång 

av bakgrund och syftet med studien gavs även informanten utrymme att ställa frågor. 

Vidare ställdes bakgrundsfrågor utifrån intervjuguidens första del, då utan inspelning. 

Intervjun övergick därefter till del två med en övergripande uppvärmningsfråga för att 

efter det övergå i huvudsakliga temaområden. Så långt in i intervjusessionerna är det 

eleverna som styr frågeordningen snarare än jag som intervjuare, vilket vittnar om en 

väl fungerande intervjuguide och intervjusituation. Likaså genomfördes alla intervjuer 

utan avbrott, samtliga frågor besvarades och efter avslutade intervjuer följde en känsla 

av att ha fått tillgång till värdefulla data för studiens syfte och ändamål. Samtliga 

elever svarade obehindrat på alla frågor och visade stor vilja att svara på frågor för att 

på så vis bidra till studien. Varje intervju tog mellan en till två timmar, där några elever 

pratade mycket, länge och fritt utan att förtydligande eller följdfrågor behövde 

tilläggas, medan några behövde både följdfrågor liksom förtydligade av ett antal 
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frågeställningar innan svaret blev tillfredställande och frågan kunde ses som besvarad. 

Intervjuguiden fyllde här således sin roll som stöd utan att för den delen styra 

intervjusituationen. Att ta i beaktande är dock studiens eventuella kvalitetsbrist på 

grund av den oerfarenhet av att genomföra intervjuer jag som forskare besitter. För att 

säkerställa intervjuguidens kvalitet utifrån bland annat innehåll, formuleringar och 

tidsaspekt genomfördes en pilotintervju inför det första intervjutillfället. Därefter 

omformulerades delar av intervjuguiden utifrån i första hand tidsaspekten, vilket 

innebar att det huvudsakliga och ursprungliga innehållet med dess temaområden 

kvarstod. Följdfrågorna omformulerades delvis samt minskades till antalet. 

Förförståelse 

Inför genomförandet av studien togs förförståelse utifrån min yrkesroll på SFI i 

beaktande. Då empirin skulle utgöras av material från en generell målgrupp som jag 

genom åren på olika sätt bildat mig en uppfattning om, ansågs det viktigt att se på 

mina egna förutfattade meningar kring situationen. Att se elever kämpa med det 

svenska språket, se deras vilja och engagemang men också svårigheter, frustration och 

ohälsa som kan speglas i studiesituationen på olika sätt, har väckt mitt intresse för 

helheten kring individen då det inte endast handlar om att klara målen och ta betyg. 

Det handlar också om hälsa, ohälsa och livet som pågår runt omkring, vilket kan vara 

avgörande för möjligheten att tillgodogöra sig nya kunskaper och det svenska språket. 

Då en kvalitativ studie enligt Bryman (2011) inte kan utlova fullständig objektivitet 

var dock, utifrån ovan resonemang, min strävan att i största möjliga mån säkerställa 

studiens objektivitet genom att ha ett så neutralt förhållningsätt som möjlig. Extra 

viktigt för studiens trovärdighet var att medvetet sortera bort egna tankar och endast 

rikta fokus på syfte och problemområde och därifrån sammanställa frågor i 

intervjuguiden. Dessa fungerade sen som stöd för att hålla fokus på rätt sak och 

därigenom minska min egen eventuella inverkan på svaren. Strävan var att vid varje 

intervju tillåta informanten att tala färdigt och leda mig som intervjuare in på 

följdfrågor snarare än tvärtom. I efterhand är min bedömning att mitt intresse för varje 

enskild elevs berättelse var starkare än mina egna förutfattade meningar, vilket i sin tur 

väckte nyfikenhet via den möjlighet som gavs till att vidga mitt perspektiv via tillgång 

till det enskilda individers berättelser. Min förförståelse inför studien, liksom mitt 

intresse för ämnet, kan således snarare därav ses som fördelaktigt än negativt i min 

strävan att uppnå studiens syfte. 
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Resultat 

Syftet med studien var att förstå vad elever på SFI upplever som viktigt för att ha en 

god hälsa samt hur deras behov och förutsättningar ser ut i förhållandet till hälsans 

bestämningsfaktorer. Vidare har syftet därav varit att fånga erfarenheter från det 

vardagliga livet ur ett målgruppsnära individperspektiv, där resultatet kan ses som 

en spegling av den komplexitet som ligger till grund för vad dilemmat ojämlikhet i 

hälsa står för. Utvalda frågeområden för undersökningen baseras på begreppet hälsa, 

tillgång till information, jämlikhet i hälsa samt hälsans bestämningsfaktorer, vilka 

redovisas i studiens resultat.  

 

Analysen av samtliga intervjuer mynnade ut i fyra temaområden, vilka trots 

informanternas skillnader i kön, ålder, etnicitet, utbildningsbakgrund och tidigare 

sysselsättning i mångt och mycket avspeglar samstämmiga erfarenheter.  

 

Resultatet redovisas utifrån fyra temaområden enligt Tabell 2, vilket illustrerar 

analysprocessens sista del, där subkategorier omvandlats till följande 

kategorier/temaområden; Hälsans hörnstenar, Socioekonomiska faktorer, 

Informationskanaler och Hälsa på vilka villkor? 

 

Tabell 2 - Exempel på analysprocessen, från subkategori till kategori. 

 

Subkategorier Kategorier 

Myndighetskontakter  
Informationskanaler 

På egen hand (landsmän, anhöriga internet) 

Behov av språk, arbete, ekonomi  
Socioekonomiska faktorer 

Tillhörighet/delaktighet 

Fysisk hälsa  
 

Hälsans hörnstenar 
Psykisk hälsa 

Social hälsa 

Möjligheter till god hälsa  
Hälsa på vilka villkor? 

 Hinder för god hälsa 
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Hälsans hörnstenar 

Fysiska, psykiska och sociala behov sammanfattar samtliga informanters syn på 

hälsa. Allt från att vara 100 % frisk till individuella levnadsvanor, en stressfri 

tillvaro och social tillhörighet till både familjen och samhället beskrivs vid frågan 

om vad hälsa är. Hälsa ses över lag som en stor och viktig del av livet med flertalet 

avgörande faktorer utifrån behov som bland annat mat, motion, sömn, tillgång till 

rent och gratis vatten samt rutiner och regelbundenhet. 

 

Hälsa beskrivs vidare av samtliga informanter med termer som att må bra, vilket då 

framför allt omfattas av att må psykiskt bra. Samtliga informanter poängterar den 

psykiska hälsan som oerhört viktig och på många sätt avgörande för hälsan som 

helhet. Exempelvis menar fler av eleverna att det inte spelar någon roll hur bra man 

tar hand om sin hälsa förövrigt om man inte mår bra psykiskt. Mår man psykiskt 

dåligt påverkas också allt annat negativ, även familjen. 

 

Vikten av rutiner och regelbundenhet är en aspekt som fler informanter lyfter i 

sammanhanget, bland annat utifrån kroppens behov av regelbundna vanor när det 

gäller att äta, sova och röra på sig. Utifrån den aspekten beskrivs också fördelen 

med att bo i Sverige, där befolkningen över lag lever ett ganska inrutat liv med tider 

att förhålla sig till, vilket i sin tur förklaras som en möjlighet att få tillgång till god 

hälsa med automatik. Betydelsen av att i olika vardagliga sammanhang tvingas ta 

ansvar för sin situation innebär med andra ord att hälsan påverkas positivt av den 

svenska livsstilen genom sina inbyggda rutiner. Exempelvis kan detta handla om att 

passa tider för skolstart, då man också måste lägga sig i tid för att orka gå upp på 

morgonen. Likaså får barnen på så vis hälsosamma rutiner, där också exempelvis 

dagliga raster ger möjlighet till regelbundet intag av måltider och kontinuerliga små 

doser av vila. Utöver detta beskrivs även tillgången till vardagsmotion som positiv 

för hälsan, där den svenska miljön ger möjlighet till att cykla och/eller promenera 

till och från sina dagliga aktiviteter. Följande citat illustrerar en informants uttryck 

för detta. 

 

”Rutiner är viktigt för hälsan. I Sverige får man rutiner utan att veta om det. Man 

måste lägga sig tidigt om man ska till dagis. Man tar hand om sin hälsa automatiskt på 

grund av den svenska livsstilen” 
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Att vara frisk, må psykiskt bra, tänka positivt, ha lugn och ro och ett tryggt boende 

beskrivs som viktiga komponenter, dels utifrån aspekten att psykiskt välmående 

många gånger avgör förmågan att klara av sitt vardagliga liv. Utan psykiskt 

välmående kan exempelvis viktiga rutiner som normalt ska underlätta vardagen i 

stället upplevas som en press. Den psykiska hälsan beskrivs således mer eller 

mindre som avgörande för hälsan som helhet, där yttre påverkansfaktorer som 

exempelvis oro över ekonomi och/eller familjemedlemmar är direkt avgörande för 

välbefinnandet och därmed hela livssituationen. 

 

Utöver detta lyfts också det egna ansvaret för situationen, där förhållningsättet till 

problem nämns som viktigt för hur man mår, med en uppfattning om att man bör 

leta efter lösningar i stället för att fastna i problem. Flera informanter menar att man 

måste tänka positivt och blicka framåt, att välmående på sikt kan handla om den 

egna inställningen till saker som uppstår i livet. Samtidigt poängteras också hur 

viktigt det är med en problemfri tillvaro, där exempelvis platsen man bor på spelar 

roll för att familjen ska känna sig trygg. Vidare är det viktigt att få vara tillsammans 

med sin familj, att alla bor tillsammans. Om någon eller några i familjen bor kvar i 

det land man kommer från upplevs en ständig oro och längtan som är svår att leva 

med, vilket i sin tur innebär svårigheter att vara delaktig i det liv som pågår här i 

Sverige. Att uppleva kärlek och glädje beskrivs över lag som viktiga hälsofaktorer, 

där familjen har en viktig roll men också kärlek till livet som helhet är betydelsefullt. 

Förutom detta beskrivs även sociala kontakter, känslan av tillhörighet och 

delaktighet i samhället, social kompetens liksom språk, ekonomi och arbete som 

betydelsefulla faktorer för hälsan, vilket delvis återges i följande citat. 

 

”Att vara frisk, inte sjuk och att kunna delta i aktiviteter som skolan och praktikplatser. 

För att vara frisk ska man vara social och integrerad i samhället, inte bli isolerad” 

 

”Att vara tillsammans med familjen ger otrolig glädje. Utan familjens närhet är 

tankarna bara på dom” 

 

Informanterna förklarar även hur olika miljöaspekter ses som viktiga för hälsan, där 

bland annat svenska lagar och regler kring avgasrening, rökförbud, buller och 

inomhusklimat är av stor vikt, liksom betydelsen av att det finns grönområden i 

olika stadsdelar. Utifrån miljöaspekten beskrivs Sverige som ett samhälle med 
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förutsättningar för god hälsa både för möjlighet till motion, social samvaro och 

psykiskt välbefinnande. Några informanter jämför också Sverige med sina 

ursprungsländer, där miljökraven skiljer sig åt på många sätt. Stor tacksamhet 

utrycks över landets vackra miljö och det miljöarbete som bedrivs. Följande 

illustrativa citat beskriver delvis hur enskilda individer med automatik har tillgång 

till god hälsa genom att bo i Sverige.   

 

”Även samhället runt omkring och hur vi bor i staden påverkar oss, t ex påverkas 

kroppen negativt av högt ljud och positivt av frisk luft” 

 

”En bra sak i Sverige är också att man inte får röka var man vill. Det påverkar också 

människors hälsa” 

 

När det handlar om vad som är allra viktigast för att uppnå god hälsa beskrivs 

faktorer som rör lite djupare dimensioner, såsom bland annat mål, tacksamhet, tro, 

att be, godhet, och balans i livet. En informant beskriver exempelvis hälsan som en 

stol med fyra ben, där varje ben är viktigt för att inte falla, där varje ben 

representerar följande fyra delar för en god hälsa; Mat och träning, arbete och 

utbildning, känslor och att be samt mål i livet. Att vara tacksam och god mot andra 

ses vidare som en viktig och naturlig uppgift i livet för att må bra. Godhet ger gott 

tillbaka och hälsa handlar inte enbart om en sak utan om fler olika delar i ett 

samspel med varandra. En av eleverna beskriver detta extra tydligt genom citaten 

nedan. 

 

”Viktigast är att skaffa ett recept för livet, hälsa är inte bara att äta, träna och leva bra. 

Människan har många känslor tillsammans. Att må bra, ha bra hälsa och mål plus att 

vara en del av samhället är viktigast för hälsan” 

 

”Hälsa är som kryddor, man måste blanda dem. Om det fattas nån smakar det inte 

bra” 

 

Sammanfattningsvis speglas begreppet hälsa genom samtliga informanter som 

något både gott och ont, där ohälsa är ett hinder och hälsa en resurs. Det handlar 

om fler faktorer i samspel med varandra, som varje individ på olika sätt behöver 

tillgång och förmåga till, liksom ta hänsyn och förhålla sig till. Det är tydligt hur 
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hälsan är en styrande faktor i livet. En faktor som avgör och avgörs av hur väl 

fungerande individen kan vara i sin vardag, i sitt eget liv. 

Informationskanaler 

Informanternas erfarenheter av hur information förmedlas utifrån olika 

samhällsområden visar både på variation och likheter. I första hand har egna 

kontakter använts för att ”hitta rätt”, det oavsett om det har handlat om kontakt med 

sjukvården eller hjälp med frågor rörande ekonomi, arbete eller utbildning. Vägen 

till olika instanser har oftast gått via nära anhöriga och vänner på grund av 

språksvårigheter. Över lag upplevdes informationen som tydlig när informanten väl 

fått en första kontakt. Att få en första kontakt kan dock vara svårare. Flera 

informanter uttryckte exempelvis frustration över svårigheten att få tag på läkare 

och på långa väntetider. Likaså uttrycks förvåning över det faktum att man måste 

träffa allmänläkare om man mår psykiskt dåligt och vet att det är psykologiskt stöd 

som behövs, kan skapa förvirring och oro i en redan svår situation. Följande citat 

beskriver hur en elev upplever svårigheten i att först inte riktigt veta hur hen ska få 

den hjälp som behövs. När väl släkt och vänner har förklarat hur det går till och 

kontakt med vården var ordnad, så fungerade resten väl och ny kunskap om på 

vilket sätt hen ska ta kontakt med vården vid ett annat tillfälle. Vidare illustrerar ett 

citat frustrationen över de svenska vårdköerna. 

 

”Information om hälso- och sjukvårdssystemet har jag fått från släkt och vänner. 

Svåraste första gången, när foten var inne blev det lättare. När jag väl fick kontakt med 

vården fick jag bra information” 

 

”Det är lättare att träffa kungen än att träffa en läkare” 

 

Som nyanländ till Sverige varierar hälsokunskapen liksom tillgången till 

information inom olika områden. Dels kan det bero på av vilket skäl man kom till 

landet, dels kan det vara så att man trots tidigare hälsokunskaper upplever behov av 

mer och större tillgänglighet vad det gäller hälsokunskap, inte bara för sin egen del 

utan för hela invandrargruppen. Dels kan man inte alltid själv avgöra om man har 

fått tillräckligt med information, för man vet inte vilken eller hur mycket 

information som behövs. En informant önskar mer hälso- och sjukvårdsinformation 

bland annat på grund av missad information vid ankomsten till Sverige och det nu 
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råder en osäkerhet kring vilken kunskap som krävs och eventuellt fattas, medan en 

annan informant enligt följande citat uttrycker att det finns skillnader i vem av de 

nyanlända invandrarna som får eller inte får hälsoinformation. 

 

”När jag kom till Sverige var det skillnad på hälso- och sjukvårdsinformation om du kom för 

arbetstillstånd eller som asylsökande och sökte uppehållstillstånd. Om du var asylsökande fick du 

information från migrationsverket. Jag fick information från sin man som hade bott här i 15 år, och 

från kompisar” 

 

Informanterna upplever över lag att tillgängliga informationskanaler är begränsade. 

Behovet av mer och bättre information är stort. Dels önskas bland annat mer 

generell hälsokunskap, dels information i ett tidigare skede exempelvis vilka regler 

som gäller för ekonomiskt stöd i förhållande till studietid etcetera. Samtliga 

informanter uttrycker sin önskan även med konkreta förslag på hur hälsokunskap 

skulle kunna förmedlas utifrån önskemål om bland annat veckovisa 

informationstillfällen med lektioner om egenvård och friskvård samt kring hur, när 

och var man vänder sig för att söka sjukvård. Likaså uttrycks en önskan om idrott 

för vuxna en gång i veckan likt vad som erbjuds i grundskolorna. Det med 

motiveringen att invandrare många gånger inte ser det som naturligt att motionera, 

att det är kulturellt betingat och svenskar här har ett helt annat sätt att se på motion. 

Vidare finns önskemål om att vårdpersonal ska komma till SFI för att ge 

hälsoinformation med möjlighet att ställa frågor, vilket jämförs med hur personal 

från brandstation ibland kommer till skolan och ger information om brandsäkerhet. 

En informant som tycker det pratas mycket om politik på SFI önskar att det pratades 

mer om hälsa också, då det anses vara ett minst lika viktigt och relevant ämne. 

Oavsett elevernas bakgrund och tidigare mängd hälsokunskap visar resultatet på ett 

mer eller mindre obegränsat behov av hälsokunskap hos alla, i olika form. 

 

”På SFI borde det finnas ämne om hälsa, som en hälsodag i veckan, med möjlighet att 

röra på sig. En gympasal för att träna, som en del av ett ämne. Kunskap om att hälsa 

är en viktig sak i livet…” 

 

”Det pratas mycket politik på SFI, men man borde prata mycket om hälsa också. Det 

är viktigt för oss från ett annat land” 
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Utöver behov om hälsokunskap beskrivs också osäkerhet och problem som 

uppstått i samband med behov av vård och/eller behov av stöd från samhället på 

andra håll, som exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I 

samband med detta har samtliga informanter, vid ett första steg, förlitat sig på 

vänner och anhöriga. Att förlita sig på närstående är dock inte alltid det bästa 

alternativet för att få rätt hjälp i förlängningen, vilket uttrycks i en önskan om en 

gemensam informationsplats för att få stöd oavsett vad frågan gäller. 

 

”Jag har sökt information och hjälp själv på eget sätt, och frågat kompisar. Ibland har 

jag blivit skickad till fel ställe av kompisar. Jag önskar en informationsplats att vända 

sig till och fråga om allt man undrar…” 

 

Ytterligare ett dilemma är upplevelsen av oro och stress i samband med 

etableringstidens slut. Här beskrivs tydligt hur information som inledningsvis 

saknas kan innebära att en individ försätts i tron att det bidrag som tilldelats från 

början är möjligt att leva på hela tiden. SO (Samhällsorientering på hemspråk) 

förklaras här därför som oerhört viktig, där information bland annat ges kring 

både studier, jobb, arbetslöshet och dess krav, betydelse samt konsekvenser. Här 

finns dock risk för att informationen inte når fram till alla som behöver den, 

vilket kan leda till stor oro och dåligt mående när väl vetskapen om att 

bidragstiden är slut når fram. Även de som är informerade upplever till viss del 

en form av inre stress på grund av etableringsersättningens begränsade tid. 

 

”Ett fel är att det saknas information från början. Många invandrare får många bidrag 

och hjälp som de tror att man kan leva på hela tiden. Sen blir de förvånade när allt tar 

stopp. Det fattas mycket information…/” 

 

”/…vi tänker alltid efter etableringstiden, rädd att hamna i svår ekonomisk situation. 

Det är väldigt viktig tid, varje minut betyder någonting och kostar ” 

 

Vidare finns det oro som leder till viss stress på grund av att missledande 

information kan påverka barnen via reklam och grupptryck när det gäller val av 

ohälsosam kost, vilket omnämns som negativa informationskanaler. Samtidigt 

upplevs internet även som positivt då det fungerar som både kunskapsbank och 

språkstöd vid informationsbehov. En önskan uttrycks om att det ska finnas bättre 

information riktad direkt till barn, så att de lättare ska kunna göra bra val för sin 

egen hälsa. Frustration finns på grund av dåliga vanor som sprids ner i lägre åldrar, 
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bland annat via internet, tv-reklam, tillgång till läsk och godis i butiker liksom vanor 

hos yngre att vilja äta mat på snabbmatsrestauranger. Informanten menar att det inte 

är lätt att vägleda sina barn när det gäller hälsosamma val, oavsett hur hög 

ambitionen än är, då yttre påverkansfaktorer många gånger väger tyngre än 

föräldrarösten. Internet förklaras som ett positivt och viktigt redskap som används 

likt ett hjälpmedel i jakten på den goda hälsan, där möjligheten att få information på 

sitt eget hemspråk upplevs positivt. Att på egen hand snabbt kunna söka och finna 

information och kunskap om exempelvis friskvård, egenvård eller vård av sitt barn 

vid eventuell åkomma eller vid uppfostringsfrågor både förenklar och ger trygghet 

 

”Nu finns också mycket information på nätet. Då spelar det ingen roll. Internet översätter på 

hemspråk, så jag kan lära mig själv” 

 

”Jag tittar också på YouTube när jag undrar om hälsa, från mitt land, på mitt språk, om t ex min 

dotter ska lärs gå på toaletten eller har feber” 

 

Det råder samstämmighet bland informanterna kring att det är språkutvecklingen 

som är i fokus på SFI. Övrig information som exempelvis rör hälsa, familj, arbete, 

utbildning och ekonomi ses som väldigt begränsad. I det stora hela har 

informanterna i första hand fått information kring dessa delar via SO, vilket uttrycks 

som väldigt viktig, uppskattad och värdefull information. Dock upplevs 

hälsoinformationen här som begränsad, även om det finns inslag av den. En 

informant uttrycker enligt följande citat att språket är viktigtast och därför måste få 

komma före allt annat. 

 

”Språket är nummer ett. Okej att SFI inte pratar om ekonomi och hälsa. Att kunna svenska är en 

viktig sak när man ska anpassa sig i samhället i Sverige” 

Socioekonomiska faktorer 

Samtliga informanter beskriver hur språk, utbildning, arbete och ekonomi är 

avgörande faktorer för välmående och god hälsa. Detta är något som genom 

intervjuerna automatiskt återkommer hos alla i olika form, och med samma 

andemening. Språket behövs för möjligheten till kommunikation, för att förstå och 

göra sig förstådd, delta i olika sammanhang och känna tillhörighet. Utbildning är 

avgörande för att i första hand lära sig det svenska språket. Med språkkunskaper 



 

24 

 

ökar anställningsbarheten och vägen till ett jobb blir kortare även om den för den 

sakens skull inte är självklar. Ekonomin selar en stor och viktig roll för samtliga 

informanter, några uttrycker att ”tillräcklig” är bra bara man känner sig trygg, 

medan en annan informant beskriver ekonomin som nyckeln till livet och utvecklar 

det med ett ordspråk; ”du får inte slarva bort ditt jobb, men du kan slösa dina 

pengar”.  Vidare förklaras att pengar och hälsa är beroende av varandra, för med 

tillgång till pengar kan man göra saker som gör att man mår bra. En otrygg ekonomi 

beskrivs som en stressfaktor, vilken påverkar hälsan negativt både för den enskilde 

individen och hela familjen. Likaså nämns vikten av hur samtliga av ovan nämnda 

delar tillsammans är nödvändiga för livet för att må bra och bli en del av samhället. 

Språkutveckling ses som den viktigaste och avgörande faktorn för att därigenom 

jobba sig framåt mot målet att bli självständig och oberoende. Även om det i dagens 

samhälle många gånger går att göra sig förstådd med stöd av engelska, utrycker 

några av informanterna ett stort värde för välmåendet att lära sig svenska, då just 

detta bland annat är en faktor som bidrar till känslan av tillhörighet. 

 

”Jag hade inte problem från början eftersom jag pratar bra engelska, men just nu när 

jag börjat prata svenska känner jag mig som annan människa, jag känner just nu att 

jag är en del av svenska samhället” 

 

Språkkunskaper beskrivs som en möjlighet på olika sätt, inte minst för att i 

framtiden få ett arbete och bli självförsörjande. Att vara beroende av bidrag upplevs 

av samtliga som en stor belastning. Behovet av att klara sig själv, vara självständig 

och känna ekonomisk trygghet är stort och en väg för att nå dit är via språket. Några 

av eleverna anser att SFI är viktigaste vägen för att i framtiden få jobb och egen 

ekonomi. Andra menar att ett arbete direkt vore bästa vägen för att få bra 

språkkunskaper och därigenom få tillgång till egen ekonomi. Samtliga informanter 

anser att språket är vägen till egen försörjning, vilket i sin tur ses som en 

förutsättning för att känna lugn och trygghet i vardagen och tillhörighet i samhället. 

 

”Språket är viktigt. När man har ett språk, kan man få jobb, när man har jobb har man 

pengar, när man harpengar kan man köpa bra mat och åka på semester. Då får man 

hälsa…” 



 

25 

 

Hälsa på vilka villkor? 

Resultatet speglar upplevelsen av förutsättningarna för god hälsa i förhållande till 

andra i samhället. Enligt informanterna beskrivs hur man har lika stora möjligheter 

till god hälsa likväl som att man inte har samma möjligheter. Det finns en förklaring 

som utgår från vetskapen om att Sverige är jämlikt, vilket innebär en upplevelse av 

att möjligheten till god hälsa är densamma för alla. Det råder dock motstridiga 

upplevelser i och med de svårigheter som i dag finns vad det gäller att sig in på den 

svenska arbetsmarknaden, vilket flertalet informanter ser som extra svårt på grund 

av att man är invandrare, dels på grund av svårigheter med språket dels på grund av 

kulturkrockar i vissa sammanhang. Kulturkrockar kan bland annat handla om 

behovet att be sina dagliga och/eller veckovisa böner där arbetet inte kan ge 

utrymme för detta vare sig tids- eller utrymmesmässigt. Det kan också handla om 

svårigheter att ta jobb som kräver alkoholhantering, då religionen förbjuder 

hantering av alkoholhaltiga drycker, vilket exempelvis skulle kunna inkludera 

städning på en restaurang. På så vis begränsas också möjligheter till arbete inom 

vissa yrkeskategorier på grund av vissa kulturella skillnader. 

 

”Nu har jag inte samma möjligheter som andra, kan inte göra som jag vill” 
 

”I Sverige finns jämlikhet när det gäller hälsa. Det finns ingen skillnad mellan mig och andra 

svenskar” 

 

”När det handlar om arbete är möjligheterna begränsade. Det finns kulturkrockar hela tiden” 

 

I resultatet beskrivs också hur upplevelsen av att ha en och samma möjligheter till 

god hälsa hänger ihop med vilka arbetsmöjligheter som finns. En informant 

beskriver uttryckligen skillnaden i känsla från innan och efter att han blivit antagen 

till en yrkesutbildning som ska leda till jobb. Dåligt mående har här under lång tid 

påverkat hälsan negativt då upplevelsen av att vara välutbildad och ha bra 

språkkunskaper i engelska inte räcker till för att få ett jobb. Behovet av det svenska 

språket för att tillgå arbetsmarknaden kan leda till oro framförallt om man ser tiden 

som ett hinder på grund av ålder och en svårighet att få tillgång till CSN. Att få 

tillgång till en yrkesutbildning med koppling till undervisning i svenska språket 

beskrivs därför som oerhört positivt och viktig för hälsan och hela livssituationen. 

Det ger nytt hopp och trygghet i samband med den möjlighet det också ger till att 

bli självförsörjande och kunna ta hand om sin familj. 
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Diskussion 

I följande kapitel kommer resultatet diskuteras utifrån det teoretiska ramverk som 

ligger till grund för studiens relevans. Kapitlet inkluderar även diskussion av metodval 

och vilka styrkor och svagheter vald metod kan ha inneburit för studien. 

Resultatdiskussion 

Informanternas strävan efter att uppnå en känsla av tillhörighet i samhället visar på att 

språket är en avgörande faktor ur flera aspekter. Dels för att kunna kommunicera, göra 

sig förstådd och på så vis känna delaktighet, dels för att öka möjligheterna till arbete 

och egen försörjning och därigenom uppnå en känsla av oberoende samt trygghet. 

Behovet kan bland annat härledas till empowerment, vilket ur ett folkhälsoperspektiv 

ses som en central och viktig roll för att möjliggöra egenmakt och kontroll samt ses 

som viktiga faktorer för både god hälsa och inlärning av andraspråk vilket är i linje 

med Santos et al. (2011). Empowerment beskrivs vidare av Medin och Alexandersson 

(2000) delvis som en strategi för att möjliggöra individers vilja och förmåga till att ta 

kontroll över sin livssituation, vilket i resultatet kan sägas framgå som ett dilemma av 

motsättningar, då det är tydligt att viljan redan finns hos eleverna men brister i 

förutsättningarna. Jag vill påstå att samtliga informanter uttrycker både ett stort behov 

och vilja till att exempelvis lära sig språket för att få större tillgång till social 

tillhörighet, ökade möjligheter till arbete och därigenom nå ett arbete för att bli 

självförsörjande. Längtan efter den friheten, efter en känsla av både tillhörighet och att 

kunna ta kontroll över sitt eget liv är tydligt. Det är vägen dit som av samtliga elever 

på olika sätt upplevs svår. Med andra ord kanske inte förmågan infinner sig i samma 

takt som viljan och motivationen, vilket också skulle kunna ses som en riskfaktor för 

ohälsa. Mitt hopp om att finna lösningar som möter ett dilemma likt detta, kan ses i 

vad Tengland (2008) lyfter kring regeringens del i att finna vägar för att öka individers 

möjligheter till kontroll och delaktighet utifrån bland annat fokus på stödjande miljöer. 

Likaså förespråkar Hälsa 2020 sektorsövergripande insatser, som kan vara nog så 

viktigt för att möta individbehov av möjligheten till ökad kontroll. Vidare är behovet 

av hälsoinformation stort. Oavsett tidigare kunskaper efterfrågar informanterna ökad 

information i olika form, vilket jag vill mena kan spegla avsaknad av hälsokunskap 

men också en känsla av svårigheter att uppleva god hälsa i rådande situation av 

ekonomisk otrygghet och språksvårigheter i ett nytt land. Young- Scholten (2013) 

lyfter exempelvis kopplingen mellan hälsa och andraspråksinlärning som avgörande 
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för ett socialt liv, vilket återigen styrker informanternas uttryck för vikten av 

språkkunskaper. En viktig faktor som han bland annat pekar på är den sociala aspekten 

kopplad till andraspråksinlärning, vilket är något som samtliga informanter på olika vis 

betonar som väldigt viktigt för sitt välmående. I följande citat syns tydligt vikten av 

språkutvecklingsbehovet kopplat till integration; ”Språket är nummer ett/…./Att kunna 

svenska är en viktig sak när man ska anpassa sig i samhället i Sverige”. På samma sätt beskriver 

följande citat vikten av att vara social för dels hälsan, dels för integrationen. ”… För att 

vara frisk ska man vara social och integrerad i samhället, inte bli isolerad”. 

 

Vägen till olika instanser har oftast gått via nära anhöriga och vänner på grund av 

språksvårigheter. Över lag upplevs informationen som tydlig och bra när man väl har 

fått en första kontakt, men att få en första kontakt kan ibland ha varit svårare. Detta gör 

mig fundersam över hur väl samhället fångar upp målgruppen. Frågan är vad det beror 

på, handlar det om ett eget val att vända sig till anhöriga och landsmän för att få stöd, 

eller beror det på att det saknas tillgänglig information, alternativt beror det på 

bristande hälsolitteracitet? Här vill jag mena att det kan finnas skäl att undersöka 

frågan vidare. Det önskas bland annat mer generell hälsokunskap i form av egenvård 

och friskvård, liksom information i ett tidigare skede om exempelvis regler kring 

ekonomiskt stöd i förhållande till studietid. Önskemål om mer information kring hur, 

när och var man vänder sig för att söka sjukvård etcetera nämns också av flertalet 

informanter, liksom att internet ses som positivt, både som kunskapsbank och som 

språkstöd vid informationsbehov. Vidare önskas tillgång till en hälsodag/kurs som är 

både teoretisk och praktisk.  

 

Att tillmötesgå önskemål som dessa skulle enligt Wångdahl & Al- Adhami (2016) vara 

betydelsefullt, då hälsolitteracitet hos majoriteten av invandrare är begränsad och det 

finns skäl att beakta problematiken vid exempelvis utformning av metoder och 

kursmaterial. Likaså förklarar Berkman, Davis & McCormak (2010) att befolkningens 

hälsokompetens skulle kunna höjas genom att tillmötesgå målgruppen, anpassa 

material och kommunikation. Utifrån resultatet upplever jag att just denna önskan 

tydligt framkommer via informanternas uttryck, dels genom hur de i dag får tillgång 

till information, dels hur de framför konkreta och tydliga önskemål om ökad tillgång 

till hälsokunskap. Som en parallell till vad Santos et al. (2011) lyfter angående 

empowerment, som en viktig koppling mellan hälsa och inlärning av andraspråk, 

menar också Chervin et al. (2012) att hälsolitteracitet i kombination med 



 

28 

 

andraspråksinlärning kan ses som positivt för att tillgodose olika former av 

hälsokunskaper liksom ökat självförtroende. Det hela styrks av vad Wångdahl och Al- 

Adhami (2016) uttrycker om att behoven av hälsoinformation för invandrare anses 

stora, där också hälsolitteracitet bör tas i beaktande. 

 

Informanterna uttrycker blandade känslor vad det gäller upplevelsen av att ha samma 

möjlighet som andra människor i samhället. Det finns en förståelse för att Sverige är 

ett jämlikt land, varför det också uttrycks som en självklarhet att alla har samma 

möjlighet. Samtidigt framkommer det att exempelvis bristande information i olika 

sammanhang utgör hinder för att få del av samhället på samma sätt som andra. Likaså 

uttrycks ekonomiska skillnader på grund av svårigheten att få ett arbete, det också om 

informanten har både lång utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Här är det språket 

som utgör hindret för att få ett arbete, vilket i sin tur begränsar möjligheten till arbete 

och därigenom egen försörjning med ekonomisk trygghet.  Erfarenheten av svårigheter 

att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av att man är invandrare innebär en upplevd 

känsla av utanförskap. Detta går stick i stäv med regeringens målområden om 

delaktighet och inflytande i samhället och ekonomiska och sociala förutsättningar på 

lika villkor för alla (Regeringskansliet, 2007), vilket är något jag anser bör tas på 

största allvar med tanke på hur både enskilda individer och därmed hela samhället ur 

ett hälsoperspektiv därigenom påverkas negativt utifrån den sociala gradienten (WHO, 

2017a). 

 

Utifrån teorin om hälsans bestämningsfaktorer (Sveriges kommuner och landsting, 

2016) förklarar också Marmot, et al. (2012) sambanden mellan strukturella 

bestämningsfaktorer och vardagliga livsvillkor som dels påverkar hälsan, dels bidrar 

till ojämlikhet i hälsa. I studien kan detta tydligt avläsas genom elevernas 

beskrivningar om hur bland annat ekonomisk otrygghet påverkar hela familjens hälsa 

och livssituation, liksom hur önskan om att nå tillräcklig ekonomi och egen försörjning 

är avgörande för hälsan på olika vis och hur det hänger ihop med ökade 

arbetsmöjligheter, vilket i sin tur leder in tankarna på vikten av tillträde till 

arbetsmarknaden. Regeringens uppställda folkhälsomål (Regeringskansliet, 2007) kan 

därav anses både välbehövliga och eftersträvansvärda utifrån dels den sociala 

gradientens betydelse (WHO, 2017a), dels socioekonomiska faktorers påverkan 

(Frizell, Nermo & Lundberg, 2004), vilka i mångt och mycket är avgörande för hälsan. 



 

29 

 

Då studiens målgrupp är invandrare är också de aspekter som Hollander (2013) lyfter 

angående den ökade risken för ohälsa som kommer an på just ursprungsland relevanta, 

där kultur och livsstil kan skilja sig åt mellan länder och därav livsstilsrelaterade 

sjukdomar lätt kan bli följden. Informanterna har vid tillfällen jämfört sina hemländer 

och Sverige utifrån just dessa aspekter. Dock vill jag mena att tonen speglar en stor 

vilja att ta del av den hälsokultur som råder i Sverige, vilket framgår av informanternas 

önskemål om ökad information och hälsokunskap etcetera, vilket gör att Hollanders 

förklaring kring skilda kulturers risk för ohälsa delvis kan stämma men jag ställer mig 

frågan vad det i så fall beror på, vad som menas med livsstilsrelaterade sjukdomar i 

just detta sammanhang. Är det så att dessa av negativ karaktär i så fall kommer an på 

brister i det svenska samhället eller kommer det an på ovilja, okunskap, oförmåga att 

välja en livsstil som främjar hälsan på grund av att man kommer från ett annat land? 

Handlar det om hälsolitteracitet åter igen kanske? Studien har gett många svar utifrån 

syftet men också många nya frågor, bland annat utifrån funderingar kring vems 

ansvaret för möjlighet till god hälsa är i en så komplex situation som immigration.  

 

Utifrån Sveriges folkhälsomål (Regeringskansliet, (2007) eftersträvas både jämlikhet 

och god hälsa hos hela befolkningen. Det framgår också att en individ som inte har 

förmågan att påverka sitt liv lätt hamnar i utanförskap och en känsla av maktlöshet. 

Likaså förklaras hur bland annat arbete, utbildning ekonomi och trygga miljöer ska 

verka för sociala och ekonomiska förutsättningar. Allt detta låter mycket bra, är 

välmenat och eftersträvansvärt, men än är vi inte riktigt där. Det vittnar även studiens 

informanter om via sina erfarenheter där de bland annat talar om rädslan för vad som 

ska hända efter etableringstiden och/eller längtan efter jobb för att klara sig själv, bli 

självförsörjande, oberoende och få känna delaktighet och tillhörighet i samhället.   

 

Mat, motion, sömn och vatten samt rutiner och regelbundenhet liksom att vara frisk, 

må psykiskt bra, tänka positivt, ha lugn och ro och ett tryggt boende beskrivs vidare 

som viktiga komponenter för hälsan. Möjligheten att få vara tillsammans med sin 

familj, uppleva kärlek och glädje, liksom tillhörighet, språk och ekonomi samt miljö 

och balans beskrivs som viktiga påverkansfaktorer för informanternas hälsa. 

Tillsammans täcker detta flertalet av de komponenter som ingår i modellen om hälsans 

bestämningsfaktorer (Sveriges kommuner och landsting, 2016), vilket kan ses som en 

bekräftelse på att det är exakt så komplex folkhälsan som ser ut. Det är således inte 



 

30 

 

endast en, utan fler faktorer, liksom individer, strukturer och sociala sammanhang som 

påverkar oss alla på olika sätt vid olika tillfällen i livet. Att härigenom komma åt 

problematiken om ojämlikhet i hälsa kan enligt både teorin och studiens empiri ses 

som en svår nöt att knäcka. 

Metoddiskussion 

Valet att exkludera en kvantitativ studie med enkätundersökning som intervjumetod 

grundas i studiens syfte, vilket har sitt fokus på att skapa förståelse och belysa SFI 

elevers upplevelse och erfarenheter inom studieområdet (Bryman, 2011). Metoden 

grundades i en önskan om att nå djupare förståelse för individuella upplevelser 

snarare än att uppnå kvantitativ bredd, bland annat med hänsyn till att minimera 

risken för missförstånd som lätt skulle kunna uppstå vid en enkätundersökning på 

grund av språkförbristining. Svagheter i valet av kvalitativ studie kan ligga i att 

endast ett litet antal deltagare får sin röst hörd och jag därmed förlorar i bredd. 

Därav görs inte några generella antaganden utan analys och diskussion har sitt fokus 

på den undersökta gruppen. Då en så liten grupp informanter inte kan representera 

en stor målgrupp och det enligt Bryman (2012) därmed innebär en omöjlighet till 

generalisering, har min strävan varit att hålla fokus på den unika kontexten utifrån 

varje enskild individs erfarenheter från sina verkligheter. Målet har varit att återge 

detta med så stor fyllighet som möjligt för att därigenom skapa förutsättningar för 

läsare att göra egna bedömningar av resultatet. Genom upprepade frågeställningar 

och återkommande muntliga sammanfattningar där det framgår att varje tema får ett 

väl underbyggt svar som efter hand visar på det Bryman (2012) beskriver 

som ”thick” i och med en tät och väl återgiven beskrivning av intervjugruppens 

gemensamma upplevelse av fenomenet hälsa. Det faktum att gruppen bestod av 

olika åldrar, kön, etnicitet, bakgrund och tid i Sverige med en jämn fördelning, 

gjorde studien intressant i det avseendet att den trots sitt lilla antal täckte en stor 

grupp utifrån erfarenhetsaspekter etcetera, som trots detta mynnade ut i en väldigt 

samstämmig röst med många likasinnade åsikter. 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet har principer som trovärdighet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera tagits i beaktande (Bryman, 2011). För att styrka 

trovärdigheten har tolkar använts vid samtliga intervjuer, det för att varje fråga ska 

uppfattas av informanten så korrekt som möjligt, utan onödiga missförstånd samt även 

kunna besvaras så sanningsenligt som möjligt. Det kan finnas vissa brister vid 
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användning av tolkstöd, i och med att det blir tolkens återberättelse av informanternas 

erfarenheter som ligger till grund för studien. Då det fanns begränsning i 

språkkunskaper anser jag dock att risken för missförstånd på grund av tolkstöd anses 

som relativt liten i jämförelse med att genomföra intervjuerna utan tolk. För att stärka 

trovärdigheten ytterligare har en muntlig sammanfattning av informanternas svar, efter 

varje enskilt frågeområde, använts som stöd, avstämning och möjlighet till justering av 

eventuella missförstånd. Insamlade data har analyserats med stöd av kvalitativ 

innehållsanalys, vilket innebär att analysen genomförts under en viss tidsperiod med 

avsikt att skapa förståelse för andra människors känslor och upplevelser. Min 

uppfattning av intervjuprocessen är att den överlag har fungerat bra utan några större 

brister. Tidsaspekten för studien kan dock ha sin betydelse för resultatet då 

analysprocessen som är väldigt tidskrävande tvingats till genomförande i ett relativt 

snabbt förlopp. 

 

Tre informanter kan i efterhand komma att ingå i en elevgrupp på den verksamhet 

på SFI vari jag ska arbeta efter genomförd studie, vilket innebär att jag som 

intervjuare i kombination via min yrkesroll eventuellt skulle ha kunnat påverka 

informantens känsla av visst hänsynstagande på både gott och ont. Vetskapen om att 

jag ingår i SFI:s personalgrupp skulle exempelvis kunnat innebära att eleven känner 

sig hämmad och inte vågar/vill besvara de frågor som ställs, likväl som det omvänt 

kan innebära att informanten känner sig tryggare i och med sin elevroll där jag är ett 

bekant ansikte och det med automatik kan upplevas lättare att kommunicera.  Även i 

den intervjusituation där informanten för mig var obekanta kan min person mer eller 

mindre omedvetet givit skevhet till resultatet på grund av intervjusituationen som 

sådan. Bland annat kan en intervju enligt Bryman (2011) innebära en, för 

situationen, påverkan genom den maktposition som utgörs genom rollfördelning 

mellan informant, tolk och mig som intervjuare. Likaså kan min ålder, etnicitet 

och/eller kön haft inverkan på resultatet, och det faktum att tolkar använts som 

språkstöd under intervjun, vilket innebär att ytterligare en person är inblandad i 

intervjusituationen och får del av informantens svar. Detta kan i sin tur varit 

hämmande likväl som det kan ha inneburit ökad trygghet genom att informanten fått 

möjlighet utrycka svaren på sitt eget språk. Min bedömning utifrån det sistnämnd är 

att tolkens närvaro och stöd ökat studiens trovärdighet och pålitlighet och därmed 

tillför styrka snarare än svaghet. 
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För att stärka studiens pålitlighet har tydliga beskrivningar av insamlat material och 

analysprocessen eftersträvats. Det för att det kan vara svårt att uppnå fullt möjlig 

överförbarhet då exakt miljö inte är möjlig att återskapa (Bryman, 2011). Det finns 

också en styrka i användandet av det tillvägagångssätt som en innehållsanalys 

systematiskt utgår från, där trovärdigheten bland annat kan styrkas genom det 

kodningsschema som Graneheim & Lundman (2004) rekommenderar. Det kan ses som 

ett viktigt stöd och grund för hantering av transkriberat intervjumaterial, vidare 

analysarbete och som tolkning av insamlade data som metodiskt, steg för steg, har 

arbetats fram och använts för att komma fram till resultatet. Genom att återge så 

tydliga beskrivningar som möjligt ges också läsaren en inblick i kontexten. 

Möjligheten att styrka och konfirmera ligger dels i att jag utgått från ett neutralt 

förhållningssätt utan att medvetet låta påverkan av personliga värderingar få ta plats. 

Utifrån min egen förförståelse fanns många tankar kring elevernas livssituation, behov 

möjligheter och förmågor, likväl som hur vi som personal på bästa möjliga sätt ska 

kunna tillmötesgå detta. Detta kan i sin tur inneburit viss risk för omedveten vilja att 

styra frågeställningarna mot det håll jag som intervjuare upplever baserat på 

förutfattade meningar utifrån egna erfarenheter. Risken för att skapa skevhet i 

resultatet innebar därav extra noggrannhet inför upprättandet av intervjufrågor samt 

genomförandet av samtliga intervjuer, i enlighet med vad som förklarats i kapitlet om 

min förförståelse.   
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Slutsats 

Allt hänger samman. Hälsa är ett komplext begrepp och tillstånd som utifrån ett 

helhetsperspektiv består i att grundläggande behov i hälsans bestämningsfaktorer 

tillgodoses. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv har vi alla rätt till god hälsa, vilket 

också är vårt lands önskan och mål att eftersträva, dock svårt att uppnå. För att 

uppnå och upprätthålla god hälsa behövs förutsättningar i form av språk, vilket leder 

till möjligheten att bli en del av samhället samt en upplevelse av tillhörighet. 

 

Språkkunskaper är en förutsättning för jobb och därtill ekonomisk trygghet, vilket 

leder till ökade förutsättningar och möjligheter att ta sig an vardagen på samma 

villkor som andra samt att sätta upp mål och ta sig framåt i livet. Utöver det är 

tillgången till och förmåga att ta till sig information viktig i många sammanhang. 

Det oavsett om det handlar om hur man ska äta för att må bra, förstå hur man ska 

söka vård, få ekonomiskt stöd eller vad som krävs för att skapa rutiner i det nya 

samhället. Hälsolitteracitet kan här ses som en viktig faktor att ta hänsyn till, i och 

med att bristande sådan kan vara en bidragande orsak till ökad ohälsa då den baseras 

på förmågan att förstå, ta till sig och använda hälsoinformation samt att vikten av 

andraspråksinlärning kan påverka möjligheten till både ökad hälsokunskap och ett 

socialt liv. 

 

Min slutsats är således att resultatet från gällande studie stämmer väl överens med 

flertalet bakomliggande teorier angående bristande jämlikhet i hälsa, liksom hur 

hälsans bestämningsfaktorer, empowerment, den sociala gradienten och 

hälsolitteracitet påverkar den upplevda hälsan och möjligheter att tillgodogöra sig 

information och rättigheter för att främja hälsa och välmående. En viktig fråga att 

arbeta vidare med är således vad som kan göras konkret för varje enskild sektor 

utanför hälso- och sjukvårdssektorn? Vidare studier kring konkreta åtgärder för att 

tillgodose enskilda individers grundläggande behov i väntan på att landa i det 

svenska samhället kan här ses som aktuellt. Utmaningen ligger i att skapa 

möjligheter för alla, oavsett bakgrund. Att finna vägar till språket och sysselsättning 

som berikar och stärker känslan av tillhörighet, hopp, tro och tillit till samhället och 

som ger förutsättningar för utveckling och möjligheter till egenmakt fram till dess 

att full etablering är tillgodosedd, liksom tiden efteråt.
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 
Vill du delta i en studie om integration ur ett hälsoperspektiv? 

Trots att Sveriges folkhälsa över lag har en positiv utveckling är förutsättningar för 

upprätthållandet av god hälsa ojämlik och obefogade skillnader i hälsa mellan olika 

samhällsgrupper ökar. En av många vägar i arbetet med att minska ojämlikheten i hälsa kan 

vara via hälsolitteracitet, att öka människors förmåga till främjandet av sin egen hälsa. Jag 

ställer mig här frågan om och på vilket sätt SFI skulle kunna vara en del i att bidra till ökad 

jämlikhet i hälsa? 

 

Syftet med studien är att utforska vad elever på SFI upplever som viktigt för att ha en god 

hälsa, samt hur deras behov och förutsättningar ser ut i förhållande till hälsans 

bestämningsfaktorer. 

 

Studien kommer att genomföras med stöd av intervjuer i lokaler på SFI/Fristadsskolan. 

Deltagare är både män och kvinnor i olika åldrar som studerar på SFI samt två av skolans 

samhällskommunikatörer. Studien är ett examensarbete och jag som genomför studien heter 

Åsa Helg. Jag studerar på Mittuniversitet i Sundsvall/Östersund och skriver en 

kandidatuppsats i folkhälsovetenskap med fokus på integration ur ett hälsoperspektiv. 

 

Tiden för intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning/upplevelse/erfarenhet av ämnet hälsa. Med ditt godkännande, och för att 

underlätta intervjusituationen, kommer samtalet att spelas in. Inspelningen kommer att ske 

med hjälp av mobiltelefon och därefter skrivas ut i text. Insamlat material kommer endast 

att användas som stöd för examensarbetet. Det är bara jag och min handledare som har 

tillgång till materialet och ingen obehörig kan få del av den. Efter genomfört arbete 

kommer bandupptagningen raderas. 

 

Som deltagare kommer din identitet hållas konfidentiell, det vill säga ditt namn kommer 

inte nämnas någonstans. Redovisning av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 

identifieras. Resultatet kommer att presenteras muntligt och skriftligt i form av en C-

uppsats till examinerande lärare och andra studerande på Mittuniversitetet. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kan du även ta del av uppsatsen, då den kommer att 

tillgängliggöras på internet. 

 

Deltagandet är frivilligt. Du väljer själv vilka frågor du vill besvara och du kan när du vill 

avbryta deltagandet utan närmre motivering. Om du vill delta i min studie, vänligen 

meddela ditt svar till mig på nedan mailadress eller telefonnummer senast 31/3–2017. 

 

Ansvarig för studien är Åsa Helg och Heidi Carlerby. Har du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Åsa Helg Heidi Carlerby 

Student Handledare 

  

xxx – xx xx xxx xxx – xxx xx xx



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Del 1 – före inspelning 

 

Bakgrund 

 

• Kön 

• Ålder 

• Namn 

• Ursprungsland 

• Tid i Sverige 

• Tidigare sysselsättning/utbildning/arbete 

 

 

Del 2 – inspelad intervju 

 

1. Hälsa (uppvärmningsfråga) 

 

Vad är hälsa för dig? 

 

Hur gör du för att hålla dig frisk/ha god hälsa? 

 

Hur har du fått kunskap om det? 

 

 

 

2. Hälsoinformation 

 

Hur upplever du att information från olika myndigheter och hälso- och sjukvården 

förmedlas? (När du ska söka vård eller blir kallad till undersökning, hur vet du vart du ska vända 

dig, hur du ska ta hand om din hälsa osv?) 
 

På vilket sätt skulle du önska att du fick tillgång till hälsokunskap och 

hälsoinformation? 

 

Har din förmåga/möjligheter att ta till dig hälsoinformation ökat under din tid på SFI? 

 

Om ja; på vilket sätt/vad har bidragit? (t ex språkutveckling, hälsoinformation?) 

 

 



 

 

 

 

3. Familj 

 

Hur upplever du att hälsoinformation som rör din familj förmedlas? 
(Varifrån har du fått info. Och hur/på vilket sätt tar du till dig hälsoinformation som rör dig och din 

familj? Bvc, Mvc, tandvård etc) 

 
På vilket sätt kan ditt deltagande på SFI ha påverkat din familjs förmåga att ta del av 

hälsoinformation? 

 

På vilket sätt kan din språkutveckling bidra till Dig och Din familjs hälsa 

 

 
4. Ekonomi 

 

Hur upplever du att information om ekonomi förmedlas? 

(ex. vis medborgares skyldigheter/rättigheter till olika bidragssystem, sjukförsäkring, barnbidrag, 

studiebidrag, skatt osv) 

 

På vilket sätt upplever du att din ekonomi kan ha betydelse för din (och din familjs) 

hälsa? 

 

På vilket sätt har det påverkat din egen förmåga att själv styra över din ekonomi? 

 

 

5. Arbete och utbildning 

 

Hur upplever du att information om arbete/utbildning förmedlas? 
(vilka möjligheter till studier som finns, vilken väg du kan välja, hur du ska göra för att söka arbete 

info. om arbetsmöjligheter, vart du kan vända dig för kunskap om olika krav osv) 
 

Vilken betydelse upplever du att utbildning och arbete kan ha för din hälsa? 

 

Hur upplever du att studier på SFI/ din språkutveckling kan påverka din hälsa 

 

 

6. Sammanfattning 

 

Vad upplever du som allra viktigast för att du ska ha god hälsa? 

 

Upplever du att du har samma möjligheter som andra att nå god hälsa? 

 

Har du något mer du vill tillägga? 

 

Tack för visat intresse och för att du har tagit dig tid att svara på mina frågor! 


