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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Samhälls-och hälsoorienteringen till nyanlända är en av de hälsofrämjande 

insatserna som bedrivs över hela landet och är även lagstadgad. Trots det etableras det inte 

på samma sätt eller nivå i varje län och forskning visar för att de nyanlända ska kunna finna 

möjligheterna att etablera sig bör det finnas ett arbete som förhåller sig till den nivån av 

behov som krävs. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur aktörer arbetar och upplever samhälls-och 

hälsoinformation för nyanlända och personer med utomnordiskt påbrå samt vilka 

förutsättningar finns för att genomföra samhälls-och hälsoinformation på modersmål. 

Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställning. 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer var studiedesignen som valdes för att smala in data. 

Urvalet bestod av tio intervjupersoner och alla intervjupersoner är aktörer med olika yrken, 

som är kopplade till integration och nyanlända.  

Resultat: Studiens resultat påvisade att befintliga samhälls-och hälsoorienteringen upplevs 

ge både möjligheter och svårigheter när det gäller aktörerna som arbetar med det och deras 

upplevelse av nyanlända som deltar. En ständig utveckling, ökade resurser och 

behovsanpassade insatser krävs för en lyckad samhälls-och hälsoorientering som hjälper till 

att främja hälsan.  

Slutsats: Resultatet redogjorde att den befintliga samhälls-och hälsoorienterings insatsen 

har två olika upplevda perspektiv. Det studerade perspektivet som var aktörerna och det 

andra var mottagarna av insatsen vilket är de nyanlända. Aktörerna upplevdes ha olika 

behov, upplevelser och uppfattningar av samhälls-och hälsoorienterings insatsen. Studiens 

fynd redovisade att samhälls-och hälsoorientering på modersmål kommer att gynna och 

påverka samhället på ett främjande sätt lika mycket som individen själv, samt att 

förutsättningarna är positiva trots de olika nivåerna av utmaningar som kan påträffa 

insatsen. 

Nyckelord: Delaktighet, Integration, Kvalitativa intervjuer, Migration, Samhälls-och 

hälsoorientering, Socioekologiska modellen 

  



ABSTRACT 

Background: Community and health orientation to immigrants is one of the health 

promotion efforts conducted across the country and is also statutory. Despite this, they do 

not hold the same quality in each county, which is required to give immigrants the same 

opportunities to integrate themselves in the new contest. 

Aim: The purpose of the study is to examine how sectors experience social and health 

information for immigrants and people with non-Nordic ancestry and the conditions for 

implementation of social and health information in the native language. 

Method: A qualitative method was used to answer the questions of the study. Qualitative 

semi-structured interviews were used. The sample consisted of ten interviewees and all 

respondents are sectors with different professions, that work with immigrant integration. 

Results: The results of the study show that existing social and health orientation is 

perceived to provide both opportunities and difficulties in terms of both perspectives, the 

actors working with it and immigrants participating. Continuous development, increased 

resources and needs-based efforts are needed for a successful community and health 

orientation that helps to promote health. 

Conclusion: The existing social and health orientation has two different perceived 

perspectives. The studied perspective was the sectors working with the orientation. Each 

perspective has different needs, experiences, and perceptions of the orientation. The study's 

findings showed that orientation in the native language will benefit and influence society as 

much as the individual, and that the conditions are positive despite the different levels of 

challenges that may be encountered. 

Keyword: Integration, Migration, participation, social and health orientation, socio-

ecological model, qualitative interviews 
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1 INTRODUKTION 

Migration och dess påverkan samt insatserna för de nyanlända och hur det påverkar deras 

hälsa är ett område som ständigt behöver utvecklas och studeras. Att forma en förståelse av 

människor och deras behov är en nödvändig punkt för ett välfungerande samhälle samt 

bemöta individerna på den efterfrågade nivån av behov. På det sättet kan insatser syftade till 

förebyggandet av hälsan genomföras på ett sätt som når ut till alla.  

En central del av integrations processen för nyanlända och som även är ett av de första stegen 

som sker efter att individen påbörjar sin etablering i Sverige är samhälls-och hälsoorientering 

[SHO]. Även om insatsen är lagstadgad krävs det fortfarande arbete och satsning för att få en 

lyckad samhälls-och hälsoorientering som når ut till alla nyanlända och ökar deras 

etableringsmöjligheter i samhället. De språkliga och kulturella skillnaderna och svårigheter 

är oftast de aspekterna som påverkar och komplicerar integrationsprocessen, vilket senare 

påverkar sysselsättningssituationen och försvårar möjligheten att komma in på 

arbetsmarknaden. 

Likt vikten att arbeta från de nyanländas perspektiv och deras behov är det även lika viktigt 

att se arbetet med SHO från andra sidan bryggan, menande att se det från aktörernas 

perspektiv, hur de upplever insatserna och vad som kan påverka att insatserna sker på ett 

specifikt sätt.  

Studiens motivering uppkom genom en diskussion under ett möte med en kontaktperson 

från Region Västmanland. Samtalet inleddes med en diskussion gällande vilka erfarenheter 

författaren har inom ämnet och hur intresset uppkommit. Intresset till relationen och 

påverkan mellan hälsa och integration har länge funnits som intresse hos författaren och 

ökades från tidigare kurs där det ingick praktik som var hos Migrationsverket.  

I mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av Covid-19 virusets smittorisker. All undervisning på 

högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delarna av samhället påverkades då 

Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska 

smittspridning. 

Med anledning av detta blev det svårigheter att genomföra planerade datainsamlingar som 

underlag för uppsatser. Denna uppsats påverkades genom att insamlings metoden samt 

genomföringen av intervjuerna inte blev som först planerat, vilket kan ha påverkat resultatet.   
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt presenteras en inblick om migration och folkhälsa, nyanländas 

etableringsplan när det gäller samhälls-och hälsoorientering, en presentation över begreppen 

hälsokommunikation och hälsolitteracitet och vilken betydelse det har inom samhälls-och 

hälsoorientering samt nyanländas liv, en presentation av det teoretiska perspektivet samt 

följt av en beskrivning till studiens problemformulering.  

Riktlinjer för integrationspolitiken utformas av regeringen där innehållet av riktlinjerna 

framhäver samhället som en gemenskap bortsätt var individen är född eller vilken etnisk 

bakgrund hen har. När det gäller integration förknippas det med en känsla av tillhörighet 

samt att olika grupper i samhället möts och socialiserar med varandra. Begreppet nyanlända 

innebär en person som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av olika skäl som 

flykting eller skyddsskäl. Etablering tyder på ett mottagande som skapar goda 

förutsättningar för nyanlända att komma in arbete eller utbildning (Marin, 2019).  

2.1 Migration & Folkhälsa 

En central del av den globala utvecklingen är antal ökade individer som immigrerar till andra 

länder än deras födelseland. Det är en utveckling som medför svårigheter och utmaningar 

inom folkhälsan i Sverige på olika nivåer, att nyanlända och asylsökande är en utsatt grupp 

när det gäller olika form av ohälsa är ingen tvekan (Hjern, 2012). Enligt Socialstyrelsen 

(2000) påvisar studier att nyanlända oftast hamnar utanför i det svenska samhället till följd 

av låg socioekonomisk status, arbetslöshet, språksvårigheter, dålig bostadsmiljö och känslan 

av otrygghet. Faktorer som de nämnda kan resultera till en utsatthet i samhället och kan leda 

till diskriminering. Hjern (2012) nämner även att nyanlända och immigranter i Sverige 

rapporterar upp till tre gånger sämre fysisk och psykisk ohälsa än svenskfödda individer. 

Karlsson och Tibajev (2014) nämner att med migration tillkommer det nya behov och även 

problem både från den nyanländas perspektiv och samhället. För de nyanlända påträffas det 

svårigheter som att anpassa sig till samhället, lära sig språket och etablera ett nytt liv. När det 

gäller samhället kan problem förekomma i from av kommunikationssvårigheter mellan 

nyanlända och övriga aktörer, att förstå deras perspektiv och vilka insatser behövs för att 

underlätta etableringen (Kontos, Emmos, Puleo, & Viswanath, 2011). För att uppfylla 

behoven krävs det flertal hälsofrämjande insatser bland annat inom det hälsokommunikativa 

området (Löthberg, Fryklund, Westerling, Daryani, & Stafström, 2012). 

Det folkhälsovetenskapliga perspektivet tyder på att när individen har brist på landspecifik 

kunskap kan det leda till begränsningar när det gäller möjligheten att delta i samhället. Vad 

som påverkar hälsan, vilka hälsoproblem eller hälsoutmaningar finns i samhället och 

identifieringen av lösningar till de kan vetenskapen och studier bidra med. Däremot är den 

viktiga lösningen och förverkligheten av de kan endast ske genom politik som medel. Genom 

politiken kan kunskapen sedan utvecklas till handling för att uppnå sitt mål. Från ett 

folkhälsoperspektiv kan hälsovetenskapens discipliner medverka till kunskap som utvecklar 

och effektiviserar folkhälsopolitiken (Tillgren, 2009).  
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Från folkhälsoperspektivet kan det innebära att policyer och regler utvecklas för att skapa 

möjligheten till förbättrad hälsa på alla nivåer och för hela landetsbefolkning. Från de 

nyanländas perspektiv innebär det att behöva lära sig det nya språket och hur samhället 

fungerar för att sedan kunna utnyttja resurserna som finns i det nya landet och förbättra sin 

hälsa på alla olika nivåer.  

2.2 Samhällsinformation & Hälsoinformation 

Möjligheten till att påverka och förändra sin hälsa och andra aspekter av individens liv kräver 

information och kunskap. I studiens fall behövs en form av kunskap om hälsa och samhället.  

Samhällsinformation- Innebär information för individer om deras rättigheter och 

skyldigheter, hur samhället som individerna befinner sig i fungerar samt hur de kan 

förebygga problemen i samhället för att sedan förstärka eller förändra individens beteende 

och värderingar. Det är dock ett vidsträckt begrepp som kan beskrivas och bedrivas i olika 

sammanhang och av olika insatser (SOU 1984:68). Hälsoinformation består av 

information som hjälper och underlättar för individer att både förstå sin hälsa och fatta 

hälsorelaterade beslut för sin egen del eller familj. Information kan erhållas genom allmänna 

och formella vårdgivare som läkare, sjukvårdspersonal samt apotekspersonal (Suess, 2001). 

Ur ett medborgarperspektiv finns det tre olika former av samhällsinformation: 

• Övergripande och allmän information om samhället och dess 

organisationer samt hur det fungerar. Information som medborgaren får 

genom läromedel och i synlighet genom massmedia. 

• Allmän information om rättigheter och skyldigheter för kommunal, 

statlig och landstingskommunal service. Den typen av information / material 

tillkommer framför allt genom tryck(böcker och tidnignar) och myndighetsannonser.  

• Specifik information som grupper eller individer kan behöva för att ha 

möjlighet att möta särskilda situationer. Det kan utnyttjas genom muntlig 

vägledning, exempelvis vårdpersonal och informationscentral (SOU 1984:68). 
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2.2.1 Samhälls-och hälsoorientering för nyanlända 

Asylsökande och nyanlända individer är en grupp med särskilda behov av 

samhällsinformation. En grupp som trots deras olikheter och anledningar till migrationen 

har en gemensam punkt, vilket är en praktiskt inriktad orientering inom och om svenska 

samhället, en informationsfylld orientering som anpassar sig till deras behov och kunskap 

(Marin, 2019). Wångdahl och Åkerman (2019) påpekar att erfarenheter och bakgrunds 

skillnader kan skapa en utsatthet för olika hälsorisker samt att individens syn på hälsa, hur 

ohälsa kan förebyggas, behandlas och vad som orsakar ohälsan är aldrig lika hos individer. 

Nyanlända är en grupp som har olika värderingar och normer vad gäller hälsa och ohälsa. 

Det skiljer sig även inom hälso- och sjukvården och hur självaste organisationen fungerar, 

kostnad som patient samt vad sjukdomsprevention är och till vilken utsträckning det erbjuds. 

Det är faktorer som påverkar nyanländas möjligheter, påverkan och viljan till en förbättrad 

hälsa. 

När det gäller samhällsinformation för nyanlända och asylsökande ska det finnas inom 

statliga myndigheter ett ramverk som innefattar planerade åtgärder och hur insatserna skall 

utformas (SOU 1984:68). Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare 5 § har varje kommun skyldigheter att erbjuda de nyanlända en 

samhällsorientering.  Samhälls-och hälsoorientering är en del av de hälsofrämjande & 

sjukdomsförebyggande insatserna för att identifiera ohälsa och främja hälsan hos nyanlända. 

En insats med ändamål att underlätta för nyanlända att vara delaktiga och etablera sig i det 

svenska samhället (Wångdahl & Åkerman, 2019).  

Samhälls-och hälsoorientering [SHO] innehåller en form av utbildning om det svenska 

samhället främst för individer som nyligen har fått uppehållstillstånd, men även för individer 

som väntar på svar. Utbildningen innefattar kunskap om: Hur svenska samhället är 

organiserat, Mänskliga rättigheter, Grundläggande demokratiska värderingar, Rättigheter 

och skyldigheter, Praktisk information om vardagslivet 

Beroende på vilken kommun individen befinner sig i kan det finnas möjlighet för 

utbildningen att ske på individens modersmål, alternativt lätt svenska (Informationsverige, 

2018).  

Likt olika nivåer av behov, har de nyanlända även olika nivåer av förståelse och behärskar 

olika färdigheter vilket kan påverka deras mottaglighet.  
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2.3 Delaktighet, Hälsokommunikation & Hälsolitteracitet 

Nedan förklaras begreppen delaktighet, hälsokommunikation och hälsolitteracitet samt hur 

begreppen är kopplade till nyanlända.  

2.3.1 Hälsokommunikation 

Populationen växer och med det växer även mångfald, vilket i sin tur ökar vikten av rätt 

kommunikationsinsatser som främja individens hälsa. Hälsokommunikation är en viktig del 

av individens vardagliga information och kommunikation. Det innebär individens olika sätt 

att hantera hälsorelaterade frågor (Institute of Medicin, 2002).  

En nyckelstrategi för kommunikation och förmedling av hälsofrågor samt hälsoproblem för 

allmänheten är hälsokommunikation. Inom hälsofrämjande arbete har hälsokommunikation 

rollen att öka förståelsen och kunskapen av hälsorelaterade frågor samt möjligheten att fatta 

välgrundade beslut för sin hälsa. Hälsokommunikation används även som en viktig faktor för 

ett lyckat hälsofrämjande arbete, där det kan användas som ett system eller policyer för att 

främja folkhälsoarbete. Det är likaså ett viktigt hälsoverktyg till att öka medvetenheten om 

specifika och kollektiva aspekter gällande individens hälsa (Mahmud, 2014). Det är därför 

viktigt att prioritera och satsa på hälsofrämjande arbete, specifikt hälsokommunikation som 

är ett sätt att förebygga och arbeta med framtidens hälsoutmaningar. Det är även ytterst 

viktigt att anpassa typen av hälsokommunikation till användarens språk, kontext, kapacitet 

och kommunikations syftet (Mahmud, 2014).  

Hälsokommunikatörer är nästa steg inom hälsokommunikations arbete. Arbetet innebär att 

vara en länk mellan svenska hälso-och sjukvården och utlandsfödda personer. 

Kommunikatörerna har oftast själva utländsk bakgrund, har kulturkompetens och behärskar 

sitt modersmål i tal, skrift och läs förmåga. Nämnda kompetenser används för att upplysa 

och hjälpa individer var de kan erhålla vården de behöver men även undervisa/förmedla om 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande val (Scriven, 2013).  

2.3.2 Hälsolitteracitet 

Att uppfatta och ta beslut som påverkar individens hälsa är den del av det dagliga livet. Ett 

exempel kan vara hur pass mycket arbetsbelastning en individ är villig att ta eller vilka 

kostvanor hen väljer. Tillgren, Ringsberg och Olander (2014) nämner att hälsolitteracitet 

innebär individens förmåga att förstå, förvärva och använda information som berör sin egen 

hälsa. Det underlättar för individen att fatta välgrundade hälsorelaterade beslut. Ett annat 

perspektiv på begreppet är ur ett hälsofrämjande kontext med fokus på hälsans 

determinanter och vilken påverkan de har på individens hälsolitteracitet samt hälsa. Det kan 

även kopplas till empowerment och sociala rättvisa som är viktiga faktorer till hälsan 

(Wångdahl, Lytsy, Mårtensson & Westerling, 2014). 

Hälsolitteracitet fokuserar även på de faktorer som påverkar och bidrar till ojämlikhet i hälsa, 

dock skapar det även förståelse av de underliggande komponenterna som kan bidra till att 

utveckla och stärka befolkningens och individens hälsolitteracitet. Kopplat till ojämlikhet i 
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hälsa har svaga socioekonomiska grupper bland annat etiska minoriteter och invandrare 

lägre hälsolitteracitet (Tillgren, Ringsberg & Olander,2014).  

Det finns även två dimensioner som tydliggör hur hälsolitteracitet används. Där den ena är 

en funktionell hälsolitteracitet som innebär förmågan att läsa och förstå den givna 

informationen som exempelvis kan vara hälsoblad givna vid läkarbesök. Den andra är 

komplex hälsolitteracitet som är mer djup och övergripande, dimensionen riktar sig utöver 

det funktionella mot att individen värderar, kritiskt använda, få tillgång till och tillämpa den 

givna hälsoinformationen. (Nutbeam,2000). 

2.3.3 Delaktighet  

När det gäller begreppet delaktighet, baseras den i olika värdegrunder vilket kan även 

relateras till demokrati. På det sättet kan begreppets tillämpning ske med olika fokusområde 

och utgångpunkter. Delaktighet innebär en process som ger individen möjligheten att aktivt 

delta i frågor av intresse samt fatta beslut om faktorer av påverkan till individens liv 

(Tillgren, Ringsberg & Olander,2014). 

Delaktighet och inflytande i samhället är även ett av de åtta folkhälsomålen som tyder på att 

nätverk, social tillit och samhällsinflytande kan starkt kopplas till individens sociala kapital 

(Prop. 2017/18:249).  

2.3.4 Delaktighet, hälsokommunikation och hälsolitteracitet hos nyanlända  

En god nivå av hälsolitteracitet medverkar till att den nyanlända kritiskt kan granska den 

givande informationen som har betydelse för sin hälsa och erhålla mer kontroll över sin 

hälsa. Däremot kan olika sammanhang påverka och spegla diverse nivåer av hälsolitteracitet 

hos en individ. Vilket kan avspeglas i landet individen befinner sig i, i kontext kan det 

innebära att den nyanländas hälsolitteracitet nivå är god i sitt hemland men bristande i 

Sverige. På det sättet tyder de att hälsolitteracitet uppstår i relation till omgivningen och inte 

endast bunden till individen (Mårtensson& Hensing, 2016). 

Wångdahl, Lytsy, Mårtensson och Westerling (2014) påpekar att oavsett land har en stor 

andel av de nyanlända sämre hälsa i allmänhet till skillnad från majoritetsbefolkningen. 

Påverkande faktorer som socioekonomisk bakgrund, kulturella, migrationsprocess (innan, 

under och efter) och sociala faktorer som levnadsförhållanden och tillgång till hälso-och 

sjukvårdsinformation är av betydelse till nyanländas hälsa.  

Wångdahl och Åkermans studie (2019) påvisar även att nyanlända med en begränsad eller 

låg hälsolitteracitet uppfattar information i lägre utsträckning, om var de kan vända sig när 

det är i behov av hälso-och sjukvård. Det har även observerats att nyanlända med hög 

hälsolitteracitet har ökade möjligheter att ta till sig information och förbättra sin hälsa i 

samband med informationen de får i samhälls-och hälsoorienteringen. 

Löthberg et al. (2012) nämner i sin artikel forskningsprojektet IMHAd som var ett projekt 

med målet att ta reda om hälsokommunikation på modersmål har en effekt och vad för effekt 
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det har på nyanlända. Syftet med att förmedla kunskapen till individerna och 

organisationerna var för att balansera den ojämlika hälsan. Hälsokommunikation av rätt typ 

och grad samt språk gav goda resultat. När de nyanlända har grundläggande kunskap om 

samhället underlättar det när de väl ska påbörja sin SFI-undervisning. När det gäller vården 

minskas även missförstånd vilket ökar chansen till en bättre diagnos när de nyanlända har 

kunskap om var de kan vända sig samt sina rättigheter.  

Ett sätt att koppla delaktighet till studiens ämne är en studie av Adhami och Westerling 

(2019) som påpekat att nyanländas hälsotillstånd påverkar deras deltagande i 

etableringsinsatser, vilket senare påverkar hälsotillståndet. Ett resultat av ohälsa bidrar till 

minskade chanser att nå arbetsmarknaden, samt att vara delaktig i svenska samhället. 

Bristen på delaktighet i varje individs liv kan öka risken för hälso-och livskomplikationer. 

Vidare utvärderade Sloane-Seal (2005) i sin artikel att nyanländas integration och 

delaktighet i den kunskapsbaserade ekonomin och samhället är ett riskfullt arbete. 

Ekonomisk framgång tillsammans med integration är starkt relaterade till statliga 

utvecklingsprogram och insatser till nyanlända eftersom faktorer som språk och kultur är av 

stora betydelse för den nyanlända. 

En kommunikativ interaktion mellan konsumenten och hälsopersonal är en nödvändig 

process. En process som innebär att individer informeras, utbildas och motiveras till 

förbättring av sin hälsa. Ovanstående interaktioner är väsentliga för främjandet av hälsan hos 

individen speciellt i en breduppfattning, där hälsokommunikation, hälsolitteracitet och 

delaktighet finner betydelse (Schulz & Nakamoto, 2013).  

2.4 Teoretiska perspektivet 

Studiens teoretiska perspektiv utgår från den Socioekologiska Modellen. En modell som har 

använts i flera liknande studier inom ämnet nyanlända och immigranter samt vad som 

påverkar deras livssituation och hälsa.  

Modellen valdes med anledning till att det ger en förklaring till alla olika faktorer som kan 

påverka den nyanländas liv, hälsobeslut hen tar samt även se och använda ur en högre nivå 

som i studiens fall är aktörerna inom ämnet. Var och hur den nyanlända bor kan exempelvis 

påverka tillgången till olika resurser som utbildning och jobb, vilket i sin tur kan ha en 

påverkan på vilka hälsobeteende och beslut hen tar. Ett högre makt perspektiv kan ge en 

inblick på hur och vilket sätt planerade insatser ger ett resultat. 

Socioekologiska Modellen utvecklad av Bronfenbrenner (1979) och bygger på en 

sammanställning av olika faktorer och aspekter som: kulturella, ekonomiska, biologiska, 

sociala, ekologiska och politiska. De kan påverka individens beslut samt även påverka 

riskfaktorerna i individens liv. Med andra ord innebär det hela livsmiljön, från individens liv 

till samhället. Modellen ger även förståelse över de faktorer som påverkar individens 

beteende samt presentera en form av vägledning för att kunna utveckla ett 

hälsofrämjandearbete genom de presenterade sociala miljöer. Varje nivå i modellen är byggd 
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i den andra. Den första nivån börjar med individens närmaste förhållande, micro nivån som 

består av familj och vänner till nivån där förhållanden är mest avlägsna, macro.  

 Socioekologiska modellen består även av olika påverkande nivåer:  

• Individuell/Micro- Tyder på där en direkt kontakt sker, en form av delaktighet inom 

individens närmiljö. 

• Interpersonell/ Meso- Utgör en sammankoppling mellan mikronivåerna och betyder 

att utforskningen sker bortom enstaka relationer  

• Institutionell/Exo- Tyder på att individens utveckling kan påverkas av olika händelser 

även om individen varken närvarar eller involveras. Det innebär att händelser som 

sker utanför individens närmiljö kan påverka hens möjligheter i samhället, vilket 

senare påverkar utformningen av de andra nivåerna. Tex regler, förordningar, system 

och policyer inom samhället. 

• Samhällelignivå/Macro- Berör de samhälleliga omständigheterna som sker och en 

inverkan på individen. Nivån relateras till strukturerna inom den givna kulturen i 

form av innehåll av beståndsdelar som mikro-meso-exo. Tex kulturella normer, 

ekonomi, politiska aspekter och andra policyer.  

 

 

Figur 1. Socioekologiska modellen- Ur nyanländas perspektiv från -(Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & 

Ahlberg, 2012). 

Kombinerade insatser från de olika nivåerna i socioekologiska modellen kan öka insatsernas 

effektivitet. 



9 

2.5 Problemformulering  

Antal nyanlända har ökat de senaste åren och det har påverkat samhället på olika nivåer. 

Ökningen har lett till förändringar, utveckling och tillägg i lagar. Oavsett invandrings 

anledning möter alla nyanlända ett nytt samhälle som kräver anpassning, vilket leder till en 

integrationsprocess. Sättet att bemöta och behandla nyanländas behov är olika från en del av 

landet till en annan även om grunden som lagen har lagt är densamma. Aspekter som oftast 

komplicerar nyanländas integration är kulturella och språkliga skillnader, men även 

huruvida integreringen genomförs är ytterligare en annan aspekt, om den genomförs på ett 

lyckat sätt. Stat, kommun och offentliga sektorn har ett sammabete för att genomföra en 

integrations process, ett av de är samhälls-och hälsoorientering. Området SHO har tidigare 

studerats i både kvalitativt och kvantitativt, dock har studierna i nästan alla fall varit från de 

nyanländas perspektiv och inte personer som arbetar med det.  

Därför har det varit av avseende att utföra en studie från de inblandades aktörers perspektiv 

för att se hur deras upplevelse och förutsättningar är kring SHO, samt att SHO på modersmål 

är även en av de hälsoinsatserna för nyanlända som kommer att genomföras av Region 

Västmanland.   
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Syftet med studien är att undersöka hur aktörer upplever samhälls-och hälsoinformation för 

nyanlända och personer med utomnordiskt påbrå samt vilka förutsättningar finns för att 

genomföra samhälls-och hälsoinformation på modersmål. 

3.1 Frågeställning  

1. På vilket sätt upplever aktörerna arbetet med samhälls-och hälsoinformation för 

nyanlända i Västerås? 

2. Vilka förutsättningar anser aktörerna finns för att genomföra samhälls-och 

hälsoinformation på modersmål?  
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4 METOD 

I följande avsnitt presenteras metod, urval av informanter, beskrivning av datainsamling 

samt analysprocessen. Avslutningsvis presenteras studiens kvalitetskriterier samt etiska 

aspekter som har tagits i beaktande inom studien.  

4.1 Metodval 

Studien har en kvalitativ metods inriktning där tonvikten oftast ligger på ord, subjektiv 

kunskap och individens synsätt på verkligheten, kvalitativa studier fokuserar även på 

utveckling och förändring (Bryman, 2011). Kvalitativ metod skapar möjligheter att fånga och 

beskriva individens upplevelser samt uppfattning kring ämnet som ska studeras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Patel och Davidsson (2011) nämner även att kvalitativa intervjuer ger rum 

för deltagaren att skapa sin egen väg och uttrycka sig fritt, vilket kan påverka studiens svar 

att bli mer detaljerade och omfattande.  

Kvalitativ metod har valts baserat på studiens syfte där målet är att erhålla upplevelser och 

tankar kring studiens ämne samt att kvalitativ metod är en central metod inom 

samhällsforskning. Studiens mål innebär en djupare förståelse över hur aktörer jobbar och 

upplever hälsoinformationen. För att besvara studiens syfte och mål har kvalitativa 

intervjuer, specifikt semi-strukturerade intervjuer valts som metod. Även om intervjuerna 

genomfördes på två olika sätt vilket kommer att förklaras i nästa rubrik, behöll både 

intervjuerna samma intervjuguide och metod.  

4.2 Urval 

Enligt Bryman (2011) definieras urval som en mindre andel av en hel population med 

anknytning till det studerade ämnet. Studiens urvalsgrund för val av intervjupersoner har 

baserats på ett målstyrt urval. Genom ett målstyrt urval kan intervjupersoner väljas ut på ett 

strategiskt sätt. Bryman (2011) nämner även att målstyrt urval genomförs med ett 

forskningsmål i åtanke. Personer, organisationer och platser väljs av relevans för förståelse 

av det valda fenomenet inom studien. Då studiens ämnesområde och syfte har utvecklats 

fram i samarbete med Region Västmanland påbörjades urvalsmetoden som målstyrt genom 

att kontakta specifika personer kopplade till syftets område.  

Dock ändrades studiens urvals metod/ inriktning när datainsamlings metoden påbörjades på 

grund av COVID-19. De ämneskopplade kontaktpersonerna påverkades av COVID-19s nya 

restriktioner på deras arbetsplats, vilket skapade svårigheter att möta och intervjua dem. 

Personer som inte hade möjlighet att intervjuas vidarebefordrade mejl med andra personer 

att kontakta gällande studiens ämne för att möjligtvis intervjua. Urvalsmetoden utvecklades 

därför från att vara ett målstyrt urval i början till ett snöbollsurval.  
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Bryman (2011) tyder på att ett snöbollsurval innebär att urvalet av intervjupersoner är en 

mindre grupp med relevans till undersöknings ämne. Intervjupersonerna används därefter 

för att få kontakt med ytterligare personer att intervjua.  

Samhälls-och hälsoorientering för nyanlända och dess arbete samt påverkan från regionala 

aktörer och myndighetsperspektiv, var till intresse för studien. Därför var det inom 

omfattning för studien att intervjua personer som arbetar med samhälls-och hälsoorientering 

för nyanlända i Västmanland eller på något annat sätt involveras nyanlända i deras 

arbetsområde, vilket hjälper studien att få ett bredare perspektiv. På grund av den korta 

tidsramen och omständigheterna med COVID-19 skedde avgränsningen till Västerås i största 

mån, dock tillkom några aktörer från en annan kommun efter förändringen i urvalsmetoden. 

De olika yrken varierade och var: Bibliotekarie, Integrationshandläggare som även var 

administratör på vuxenutbildning, Modersmålslärare som var studiehandledare och 

samhällskommunikatör, Integration och specialpedagog på SFI, Enhetschefen för 

integration, Region Västmanland- Kompetensförsörjningsfrågor, Region Västmanland  

utvecklingsstrateg- enheten för välfärd tidigare integrationsstrateg, Region Västmanland  

mångfaldsstrateg- verksamhet: Hållbarhet inom regional utvecklings förvaltning och sist 

var en intervjuperson som jobbade inom Svenska ESF-rådet, tidigare arbetat inom 

Arbetsförmedlingen.  

 

Urvalsgruppen bestod av totalt tio personer med två olika intervjumetoder. Anledningen till 

att det blev två olika intervjumetoder var omständigheterna med COVID-19. Studiens 

originalplan var att genomföra alla intervjuer enskilt, dock när omständigheterna med 

COVID-19 orsakade flera restriktioner på arbetsplatsen resulterade de till två 

gruppintervjuer, då individerna endast hade den givna tiden att delta tillsammans och ingen 

möjlighet att delta i enskilda intervjuer. En del av restriktionerna innebar att vissa 

arbetsplatser skulle tillfällige stänga vilket påverkad tiden för intervjuerna att ske. På det 

sättet skedde förändringar i tid och plats när intervjuer skulle ske. Resultatet blev att 

platserna som fick förändrade öppet tider förändrade även intervjutiderna, vilket resulterade 

till att en del av de enskilda intervjuerna blev gruppintervju för att maximera användningen 

av den givna tiden. Även förslaget till att slå ihop de enskilda intervjuerna till gruppintervjuer 

framtogs av intervjupersonerna. Den ena gruppen bestod av två personer och den andra av 

tre personer. Två av de enskilda intervjuerna genomfördes via telefon, resten genom fysiska 

möten.  

Intervjupersonerna kontaktades via tre olika omgångar. Den första omgången skedde i 

samband med mötet med Region Västmanlands kontaktperson när diskussionen och beslutet 

om ämnet skedde, då ett antal personer och aktörer bestämdes av relevans till ämnet och 

efter det mejlades personerna med en kortförklaring av studiens syfte och de etiska 

aspekterna som berör arbetet i form av ett missivbrev (Bilaga A). Andra omgången bestod av 

aktörer och relevanta personer som självmant söktes upp via internet, där även samma 

process genomfördes via mejl och missivbrev. Tredje och sista omgången var de som inte 

hade möjlighet att delta i studien men vidarebefordrade mejlet med andra personer som kan 

vara till nytta för studien. Likt de andra omgångarna kontaktades personerna via mejl och ett 

missivbrev.  
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4.3 Datainsamling  

Patel och Davidsson (2011) nämner att kvalitativa intervjuer bidrar till en inblick av 

individens upplevelser eller uppfattning kring det studerade ämnet. Bryman (2011) tyder att 

genomföra en kvalitativ intervju erbjuder intervjupersonen att med frihet formulera sina 

svar, samt att metoden är öppen till sin karaktär. I studiens fall har semi-strukturerade 

intervjuer valts. Semi-strukturerade intervjuer innebär att en intervju genomförs med en 

intervjuguide som innebär specifika frågor om det studerande ämnet. Däremot är det frågor 

som inte behöver ställas i ordning, vilket skapar rum till intervjupersonen att svara med 

frihet (Bryman, 2011).  

Alla intervjuer bokades via mejl som innehöll ett missivbrev och i mejlet nämndes även 

möjligheten att genomföra intervjun fysiskt, via telefon eller skype pga COVID-19 

omständigheterna. När intervjupersonen väl godkände att delta i studien fick de alternativet 

att välja vilken dag, plats och tid som passade. Både de som skulle intervjuas via telefon och 

fysiskt möte fick ytterligare information om studiens syfte samt att intervjun kommer att 

spelas in. En mobil telefon användes för att spela in intervjun vid varje tillfälle både fysiska 

möten och telefon intervjun. 

De enskilda fysiska intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats som de 

önskade. Intervjuerna varade mellan 20–40 minuter. Varje intervju inledes med en 

uppläsning av missivbrev och en övergripande förklaring över studien. Därefter påbörjades 

intervjun och inspelningen av den. Telefonintervjuer skedde genom att intervjupersonen 

bestämde en tid för uppringning. När samtalet påbörjades inleddes en kort förklaring 

gällande ämnet och en fråga om missivbrevet var klart och tydligt, därefter påbörjades 

inspelningen och intervjun.  

Gruppintervjuerna skedde på liknande sett som de enskilda intervjuerna, på deras 

arbetsplats, uppläsning av missivbrevet samt att alla individer var näravande i rummet 

tillsammans med intervjuaren. Efter att inspelningen påbörjades besvarade 

intervjupersonerna frågorna, där varje person fick sin tur att besvara frågan. Efter varje 

intervjutillfälle transkriberades innehållet, som enligt Bryman (2011) innebär att överföra 

intervjun från ljud till skrift.  

En intervjuguide (Bilaga B) användes vid varje intervjutillfälle. Intervjuguiden anses vara 

som ett manus som innehåller en överblick över studiens ämne samt vilka frågor kan komma 

att ställas (Bryman,2011). Kvale och Brinkman (2014) stärker som tidigare nämnt att 

intervjuguidens frågor inte behöver ställas i ordningsföljden och kan även kompletteras med 

följdfrågor för ett bredare perspektiv.  

Intervjuguiden innehöll tre olika teman med varsina frågor som berör syftet och dess 

upplevelser, utmaning och möjligheter. En pilotintervju genomfördes för att kontrollera 

uppsättningen av guiden samt att frågorna var till relevans för syftet. Pilotintervjun 
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genomfördes på en annan student. Bryman (2011) nämner att avsikten med en pilotintervju 

är för att undersöka om frågornas begriplighet till de studerade ämnet. 

4.4 Analys 

Studiens analysmetod har följt Graneheims och Lundmans (2004) innehållsanalys med ett 

manifest innehåll. Det innebär att analysen har en inriktning på textens uppenbara innebörd 

och det som tydligt kan framgå i den transkriberade texten. Analysen genomfördes i tre olika 

steg, från en helhet (transkriberingen) till delar (kondensering) till en ny helhet (resultatet). 

Steg ett innebär en läsning och analysering av den transkriberade texten för att få en generell 

och helhetssyn av innehållet. Efter det färgmarkerades meningar och fraser som bedömdes 

vara av relevans till studiens syfte med en specifik färg, som där efter blev analysens 

meningsbärande enheter. När en ny mening hittades som var till betydelse markerades den 

med en ny färg. Steget där på innebär en kondensering av de meningsbärande enheterna, 

vilket innebär en förkortning av meningen parallellt som kärnan i texten sparas.  

Efter kondenseringen kodades meningarna vilket innebär en kortfattad beskrivning av 

textens innehåll, som en märklapp. Efter kodningen uppdelades alla liknande koder till en 

underkategori. Till studien särskildes åtta underkategorier som sedan sammanfördes till tre 

huvudkategorier. För en översikt av hela analysen har en analysmatris använts.  

Figur 2. Analysmatris  
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4.5 Kvalitetskriterier 

Tillförlitlighet är ett av de grundläggande kriterierna för bedömning av kvalitén i en kvalitativ 

studie. Begreppet innehåller fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman.2011).  

Trovärdighet innebär att studera subjektiva verkligheten och följa de forskningsreglerna som 

finns till största mån (Bryman,2011). För att uppfylla kriteriet inom studien har 

ljudinspelningar av intervjuerna använts för att stödja det insamlade materialets 

bearbetning. Följdfrågor under intervjuerna ställdes för att säkra intervjupersonernas svar 

och reflektioner har uppfattats rätt. Intervjuerna transkriberades noggrant och utförligt för 

att öka studiens pålitlighet och trovärdighet. Överförbarhet innebär hur pass studiens 

resultat är överförbart till en annan miljö, sammanhang eller kontext (Bryman,2011). I 

studiens fall har olika aktörer som jobbar inom samhälls-och hälsoorientering till nyanlända i 

Västerås intervjuats, vilket bidrog till olika perspektiv och åsikter, det i sin tur kan även 

appliceras och genomföras inom andra län och städer då aktörerna som intervjuades finns 

befintliga över hela landet. Genom att utförligt beskriva studiens faser kan även 

överförbarheten stärkas. 

Pålitlighet, betyder att framställa en detaljerad och utförlig beskrivning av studiens alla 

undersökningsfaser (Bryman,2011). Till studiens fall har en detaljerad beskrivning av 

urvalsgruppen försetts och en intervjuguide har bifogats. För att underlätta till andra att 

genomföra en liknande studie, har studien även tillfört en redogörelse av studiens 

tillvägagångsätt. Till sists betyder möjligheten att konfirmera att forskaren intar en neutral 

roll vilket innebär att egna intressen och åsikter inte skall påverka resultatet (Bryman,2011). 

För att styrka resultatet har tidigare forskning och studier inom ämnet kopplats och 

redovisats. 

4.6 Etiska överväganden 

Att genomföra en kvalitativ studie innebär fler steg än att bara planera och genomföra 

undersökningen. Ett viktigt moment att ta hänsyn till är vad det gäller inom de 

forskningsetiska aspekterna (Patel & Davidson, 2011). Kvale och Brinkman (2014) stärker 

vikten av de etiska övervägandena eftersom inom forskning studeras inte endast fakta utan 

även ett samspel mellan individernas åsikter och privata liv. Till studien har de fyra etiska 

huvudkraven använts: Informationskravet, samtycketskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras om studiens syfte, villkoren 

som gäller intervjun och hur den genomförs (Bryman, 2011). Till studien har alla 

intervjupersoner informerats både muntligt och skriftligt om studiens syfte samt att 

intervjuerna spelas in och att deras deltagande är frivilligt. Intervjupersonerna fick även 

information innan intervjun påbörjades om deras möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

som helst, vilket motsvarar samtyckeskravet (Bryman, 2011). Det informerade samtycket 

införskaffades under mailkonservationer (mailen sparades i en lösenordskyddad mapp) och 
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även i skriftlig format(pappren skannades in och sparades i en lösenordskyddad mapp, 

originalet sparades i ett säkert skåp)  då intervjupersonerna fick läsa missivbrevet och skriva 

på innan intervjun påbörjades. För att uppfylla konfidentialitetskravet har alla 

intervjupersoner identifierats och benämnts med en siffra (IP1.IP2 osv) för att till största 

mån skydda deras identitet resultatet presenteras i studien.  

Allt material som berör intervjuerna i form av transkribering och ljudfiler förvarades i en 

egen mapp på en lösenordskyddad dator, för att minska risken att en obehörig individ får 

tillgång till materialen. Materialen insamlades endast i studiens ändamål och rensas bort 

efter avslutad studie, vilket uppfyller det sista kravet som är nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

5 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån de tre huvudkategorier och dess 

underkategori som har bearbetas under analysfasen och anses besvara studiens syfte. 

Resultatet har grundats på totalt fem enskilda intervjuer och två gruppintervjuer med aktörer 

som arbetar/har arbetat med samhälls-och hälsoorientering, aktörer med jobb kopplat till 

nyanlända och jobb som involverar bemötande av nyanlända.  

5.1 Upplevelse av befintlig samhälls-och hälsoorientering 

Kategorin består av två underkategorier: Kommunikationssvårigheter & 

Kommunikationsmöjligheter. Underkategorierna beskriver hur aktörerna upplever den 

befintliga samhälls-och hälsoorienteringen och vilka resultat den kan ge.  

5.1.1 Kommunikationssvårigheter  

Kommunikation och åtkomlighet till relevant information är två av de största faktorerna som 

påverkar bedrivandet och resultatet av SHO. Intervjupersonerna upplevde och uttryckte sig 

om den betydelsefulla aspekten gällande att nå ut till alla nyanlända med information som 

hjälper de i vardagen, dock finns det svårigheter i att nå ut till alla språkgrupper speciellt 

minoritetsspråken där det kanske inte tillkommer lika många deltagare. Det i sin tur 

påverkar mängden information som blir mottaglig hos de nyanlända och kan även leda till 

förhastiga hälsobeslut då hälsoinformationen blir begränsad.  

Jahh det är juh att täcka alla språkgrupper… det tror jag är största utmaningen…svårigheten är 

de mindre… att hitta folk som kan hålla i kurserna (IP5).  

Jag tänker att den är lite svårt åtkomlig…det är ganska svårt att veta hur man ska söka och var 

man ska söka på det man behöver information på… (IP10). 
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En annan svårighet som majoriteten av intervjupersonerna påpekar är svårigheten för 

nyanlända att ta till sig all information samtidigt och inte efter sitt eget behov och tid. 

Samhälls-och hälsoorienteringen sker i de första stadierna av den nyanländas 

etableringsplan efter beskedet om ett uppehållstillstånd.  

Det skulle va mycket lättare att får tag i informationen när man behöver den … kanske inte få 

allt matat direkt utan får det lite när man väl har behov av det (IP10). 

5.1.2 Positiva effekten av SHO 

Information och kunskap om samhället kan upplevas ha en positiv inverkan på de 

nyanländas liv. Intervjupersoner som jobbar med SHO och har förstahands kontakt med de 

nyanlända bedömer att bli inkluderad i samhället ökar de nyanländas möjligheter till ett bra 

mående, vilket även kan leda till ett mätbart resultat till samhället för framtida studier.  

Mm jag tänkte att på individnivå så kan de ge ökade möjligheter för personer att komma in 

och må bra…bli inkluderade o samhället.. bra om man utvecklar möjligheterna till att följa upp 

och verkligen mäta resultatet (IP9). 

Samtliga intervjupersoner påpekar att för nyanlända med begränsad delaktighet och 

umgänge kan SHO skapa möjligheten till delaktighet och sociala interaktioner. För de 

nyanlända kan den ökade grundläggande informationen om hälsa och samhället påverka inte 

bara individens hälsobeslut utan även möjligheten till att komma in i arbetsmarknaden. Det 

nämndes tidigare som en kommunikationssvårighet att nyanlända får mycket information 

från början, dock bedömde näsan alla intervjupersoner vikten av tidig information för en 

bättre anpassning samt kunskap om sina rättigheter och möjligheter inför den kommande 

etableringen. Intervjupersonerna ansåg att etableringsmöjligheterna ökar när individen har 

ökat kunskap om sin hälsa, både kort-och långsiktigt.  

Mår man bra har man större möjligheter att lyckas med studierna och arbete, det går hand i 

hand, kan tänka mig att det har stor påverkan på deras möjligheter.. den tror jag att vissa 

avgörande liksom att ha kunskap om vissa saker..ehh kan göra väldigt stor skillnad liksom vad 

man har för rättigheter och vad det finns för möjligheter.. (IP9). 

5.2 Behövligheter för en lyckad samhälls-och hälsoorientering 

Kategorin består av två underkategorier: Personalens behov och perspektiv & Nyanländas 

behov. Personalens perspektiv speglar vilka behov finns och krävs för att arbeta och bedriva 

en lyckad samhälls-och hälsoorientering. Nyanländas perspektiv beskriver 

intervjupersonernas upplevelse gällande nyanländas behov inom och av samhälls-och 

hälsoorientering.  
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5.2.1 Personalens behov och perspektiv 

En väl strukturerad och effektiv verksamhet är som ett pyssel, det krävs flera olika delar som 

kompletterar varandra för att skapa den stora bilden. Stora och viktiga delar av det pysslet är 

personalen som arbetar med och inom SHO, vad de behöver, vad behövs av dem och vilka 

färdigheter förväntas de besitta. 

Från deras erfarenheter och observationer uttryckte sig intervjupersonerna om de olika 

behoven de ansåg är nödvändiga för en individ som jobbar med nyanlända. Personlig och 

yrkesrelaterad kompetens var ett upprepande ämne som intervjupersonerna nämnde och 

diskuterade. Att besitta någon form av kommunal, myndighets, kultur, språk och 

erfarenhetskompetens get ett bättre resultat inom SHO arbete.  

Det är en annorlunda syn och perspektiv när en person med samma kultur och erfarenheter 

berättar något till dig som kanske är känsligt och privat, att så här kan man göra i Sverige och 

det finns lagar och rättigheter… man når fram bättre och det är ett annat sätt att förmedla 

informationen.. man kanske även som deltagare är mer öppen och de som håller i 

informationen öppnar och bjuder in till dialog, att våga säga sina åsikter och kanske även 

ifrågasätta (IP6). 

Ett annat ämne som framkom under intervjuerna var utvecklingen av den befintliga SHO, att 

speciella utveckla den grundläggande hälsoinformationen på ett sätt som inte kräver en 

högutbildning för hälsokommunikatören att arbeta med. Intervjupersonerna tog även upp 

möjligheten till att förmedlings kompetens kan finnas bland andra generationer av 

invandrare som både behärskar sitt modersmål, har kunskap om det svenska samhället och 

kan svenska.  

Ehh det måste finnas massvis med andra och tredje generations ungdomar som har liksom de 

språkkunskaper som krävs för att kunna genomföra en sån ren praktiska intro till samhället, 

det gäller bara att utbilda de och se till att de får möjlighet att genomföra den här 

introduktionen (IP2).  

Man kanske ska utveckla eller öka den här grundläggande informationen till de här 

hälsokommunikatörerna.. att det ska vara något som personer enkelt kan utbilda sig och inte 

behöva högskoleutbildning (IP8).  

Det fanns däremot ett annat perspektiv från intervjupersonerna som benämnde att det krävs 

för individer en viss kompetens och förståelse i interkulturella förhållningssätt för att arbeta 

som kommunikatörer inom området. Att det behövs höga krav på kommunikatörerna då 

arbetet kräver noggrannhet och en flexibilitet med val av passande metoder för att nå samt 

passa alla deltagare. Ett sista område som de flesta intervjupersonerna reflekterade över och 

upplevde som ett behov för personalen och självaste verksamheten var behovet av 

återkommande samhällsorientering, att informationen om samhället och de andra 

aspekterna bör ges i återkommande perioder.  
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5.2.2 Nyanländas behov  

Likt personalen inom SHO har nyanlända som är mottagare av insatsen egna behov som 

behöver uppfyllas för att insatsen ska kunna genomföras och nå sitt mål. Studiens urvals 

grupp bestod av endast aktörer som jobbar, har jobbat eller på något annat sätt kopplade till 

nyanlända i deras yrke. Därför är avsnittet nyanländas behov endast tolkat från deras 

perspektiv upplevelse, samt vad de uppfattar att det finns för behov till de nyanlända.  

Intervjupersonerna uttrycker sig om tre huvudämnen som tycks vara viktiga för de 

nyanlända under en hälsofrämjande insats. Kommunikationen bör vara på modersmål vilket 

leder till en känsla av trygghet och möjligheten att tala fritt. De nyanlända är även i behov av 

praktisk information om vardagliga informativa situationer och information som Sveriges 

lagar och system, information som underlättar anpassningen i samhället och allra viktigaste 

lärdom om hälso-och sjukvårdssystemet.  

När det är på modersmål kan personen känna sig fri i tal, ett samtal med förtroende (IP9). 

Hur de kan anpassa sig när de kommer till ett nytt samhälle, det finns nya lagar och regler, det 

behöver man veta tex hälsosystemet (IP4). 

Bland samtalen trädde även fram ämnen som intervjupersonerna ansåg från observationer 

och erfarenheter att det är något som de nyanlända har behov av att lära sig eller öka sina 

kunskaper i, som är av betydelse till deras hälsa och etablering. Psykisk ohälsa är även ett 

ämne som behöver utvecklas och informeras om under SHO då ämnet har en form av tabu 

att prata om bland de flesta nyanlända, både i deras personliga liv och kulturen individen är 

från. Ett annat ämne som påpekades och bland intervjupersonerna var kvinnor och hälsa 

samt jämställdhet och jämlikhetsperspektivet i Sverige. De flesta intervjupersonerna nämnde 

att hälsan var ett hinder för etablering hos nyanlända kvinnor och att de är en utsatt grupp 

även i Sverige som är ett land med ett jämlikhetsperspektiv.  

En del ..då många de kommer från andra länder och ser att man pratar om psykisk ohälsa, 

man skäms. Det är behöver vi prata om mycket om för att visa andra synsätt om det (IP4).  

Och vi har gjort en kartläggning i Västmanland kring ehh kvinnors etablering då ser man att 

hälsan är ett hinder för etablering, en av de stora delarna som gör att man inte kan komma 

framåt. Problemet är även när vi pratar kom jämlikhet och jämställdhet i Sverige (IP10).  

Sambandet mellan hälsa och etablering framhävdes som ett behov för de nyanlända att få 

information om, även att hälsa en självklarhet speciellt den psykiska ohälsan bland unga 

nyanlända och hur det har ett samband med skolgången.  

Hälsa i överhuvudtaget är en jättestor fråga självklart, speciellt den psykiska ohälsan som ökar 

hos barn och unga.. sambandet mellan skolframgång och hälsa ..(IP6). 
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5.3 Förutsättningar för en framgångsrik samhälls-och hälsoorientering 

Underkategorierna som tillhör huvudkategorin förutsättningar är: Önskat och befintligt 

samarbete, Resurser till SHO, Utmaning med SHO, Utveckling för SHO. Det är även 

områden som avslutningsvis diskuterads under intervjun.  

5.3.1 Önskat och befintligt samarbete 

Samhälls-och hälsoorientering är ett lagstadgat moment, dock är den även under ständig 

utveckling. En utveckling som kräver samarbete från olika aktörer för en chans till att ge goda 

resultat och även chansen till att täcka alla viktiga områden. En del av aktörerna som 

arbetade med SHO nämnde olika samarbeten de redan har, tillexempel som 

migrationsverket, arbetsförmedlingen och HVB-hem.  

Aaa självklart ehh vår stora samverkan är juh migrationsverket, arbetsförmedlingen och övriga 

enheter inom kommunen som förebygga-centrum, familjecentrum och alla de här olika 

insatserna som finns inom kommun (IP7).  

En av gruppintervjuerna nämnde ett samarbete de hade tillsammans med socialtjänsten och 

andra aktörer, en innovation i form av café-talk. När den innovationen nämnde till andra 

intervjupersoner vid de andra tillfällena var det något som berömdes och önskades göra inom 

sina egna områden och insatser.  

För 2 år sedan hade vi ett samarbete med en .... inom socialtjänsten där vi hade.. ehhh vi 

kallade det för föräldrar café...ehhh och där vi bjöd barnmorska, tandläkare osv människor 

som skulle informera. Men det handlar inte om att bara stå och informera utan vi hade som i 

café stil.. att vi satt kring små bord och diskuterade de här frågorna (IP5).  

5.3.2 Resurser till SHO 

För att genomföra en insats krävs resurser i alla olika former, från material till personal. 

Ibland kan även resurser önskas för att underlätta arbetet och öka effektiviteten av insatsen. 

Intervjupersonerna nämnde sina befintliga resurser i from av vanligt material som 

information via papper och lektioner som även ger möjligheten till diskussion, som även 

utvecklas ofta för att hålla sig uppdaterat med samhället. En annan resurs var given i form av 

pengar för att köpa efterfrågad litteratur till biblioteket som de nyanlända behövde, speciellt 

böcker på deras modersmål.  

Vi ehh använde vanligt material och ger möjlighet till alla deltagare att diskutera och 

resonera… vi arbetar även alltid med materialutveckling. Allt material uppdateras och förnyas, 

vi behöver alltid arbeta med den. (IP4)  

Önskade resurser som nämndes av intervjupersonerna var i form av praktiska innovationer, 

som möjligheten att koppla det som undervisas till verkligheten, via studiebesök eller 

övningar.  
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5.3.3 Utmaning med SHO 

Varje insats genomförd eller planerad påträffar utmaningar av olika former. 

Intervjupersonerna diskuterade utmaningar med framtida projekt och insatser inom SHO 

och de befintliga utmaningarna som har påträffats under de tidigare samt befintliga insatser.  

Utmaningar som lyftes fram handlade om att kunna fånga upp deltagare till SHO i alla olika 

språkgrupper då de oftast finns brist på deltagande inom minoritetsspråken, att kunna få ut 

informationen till alla. En annan utmaning är personalen som ska jobba inom SHO, det krävs 

speciella kompetenser som kanske inte finns tillgängliga när de individerna behövs även om 

intresset till jobbet finns. Ytterligare en utmaning som många av intervjupersonerna tog upp 

var att SHO sker för tidigt och parallellt med andra praktiska saker. De menar att under 

etableringstiden som sker för den nyanlända är det mycket som ska genomföras och fixas, 

vilket påverkar deras mottaglighet till ämnet SHO.  

Det här med SHO det ligger väldigt tidigt och den ska man göra parallellt med praktiska saker 

som man behöver göra i sin egen familj och då är man inte lika mottaglig, jag skulle vilja att 

man spred ut den mera kanske och att den kommer lite senare i processen istället. (IP7)  

Intervjupersonerna lyfte även fram utmaningar ur ett projektperspektiv som kan påverka 

genomföringen av SHO. Att genomföra ett finansierat projekt kan ses som en svag punkt och 

påverka hållbarheten i projekten. Ett projekt behöver hållbara och stadiga strukturer som 

leder till att projektet håller ut i längden, vilket i sin tur kan hindra att projekten faller 

samman. Det innebär att projekten inte genomförs efter den bestämde tiden har passerat. En 

annan utmaning som diskuterades var att ett samarbete som inkluderar olika myndigheter 

och organisationer inte alltid har en positiv påverkan. Varje myndighet och organisation har 

sina egna regelverk som deras arbete sker genom, vilket kan skapa ett hinder till samarbete 

då ibland det inte finns möjlighet att ändra eller sammanfläta vissa regler, eller att en lösning 

till ett problem inte går att genomföra på grund av att det inte går ur ett 

myndighetsperspektiv.  

Att bygga stadiga strukturer som är hållbara över tid och inte satsa för stort i projekt som inte 

ha möjlighet att stanna kvar. (IP9)  

Ja det är samma som alla de här myndighetsövergripande projekt att man.. det är svårt för alla 

har sina egna regelverk det är ingen som vill göra dåligt eller fel men alla har sina regelverk 

som man måste följa. (IP10) 

5.3.4 Utveckling med SHO 

Rum för utveckling och förbättring finns alltid i insatser, speciellt en insats som SHO som 

hänger på utvecklingen av dess deltagare och faktorerna runtomkring. När ämnet utveckling 

diskuterades poängterade intervjupersonerna inte endast önskad utveckling utan även det 

som har skett under de senaste åren. Genom arbete med SHO har aktörer och även staten 

uppmärksammat vikten av ökade timmar inom SHO och att det leder till ökad förståelse hos 

individen, på det sättet ökades timmarna från 60 till 80 och sedan 100 timmar, dock även 
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den ökningen till 100 tim önskas ökas ännu mer då berörda aktörer upplever att det behöv 

ännu mer tid. En annan utveckling som har skett är hur arbetssättet har förändrats efter den 

stora flyktingvågen från 2015 då inom kommuner och skola förändrades arbetssättet för en 

bättre jämnfördelning, vilket betyder att insatser och arbetssätt utvecklades för att nå alla 

individer efter deras behov. Det ökade och inkluderades flera aktörer speciellt inom 

skolpersonal och skolrelaterade insatser till nyanlända.  

Kartan förändrades när flyktingvågen kom och det blev en aktuell fråga för nästan alla skolor, i 

många kommuner man ett medvetet val att verkligen försöka få en ganska jämnfördelning .. 

Det vart en väldigt stor fråga och många satsade på utbildning för personal, man såg även på 

vilket sätt man kunde ge studiehandledningen på modersmål, ehm alla möjliga olika insatser. 

Svenska som andraspråkslärare, språkutvecklande arbetssätt. (IP9) 

Utveckling inom SHO kan även presenteras genom förändring av upplägget och utvärdering. 

Flera gånger nämndes under intervjuerna att det önskas en form av utvärdering av SHO 

projekten som inkluderar både perspektiven, deltagarna och kommunikatörerna. 

Utvärderingen kan undersöka vilken information deltagarna önskat få, hur har momenten 

upplevts och vad individen har fått med sig för lärdom, dock kan även utvärderingen delas 

upp. En uppdelning ger chans till att återkoppla några år efter insatsen när den nyanlända 

kanske behärskar bättre svenska och kan uttrycka sig bättre, även en möjlighet till att se vad 

som stannade kvar i minnet. Utvärderingar kan bidra med information om vad som behöver 

utvecklas samt utveckling av upplägget vilket sen kan leda till ökat deltagande och 

diskussioner.  

Det vore otroligt intressant att utvärdera liksom vad hade de velat ha för information? att fråga 

de personerna så där efter säg ett par år när man har liksom ..kan svenska och man är hyfsat 

etablerat i Sverige … aa som att utvärdera vad och hur hade du velat att informationen om. 

(IP1) 

Det sista som intervjupersonerna talade om och diskuterade var deras egna önskningar 

gällande SHO. En del diskuterade önskan om att skapa en egen enhet till SHO, att koppla 

bort allt som är projekt och satsa på en enhet som är central inom länet med möjlighet till 

alla att ta del av. En annan del diskuterade önskan att utveckla en liknande/ motsvarande 

SHO till nyanlända äldre unga.  

Om jag fick bestämma så skulle jag bryta loss allt och starta allt från grunden, att starta en 

egen enhet för samhällsinformation eee som jag sa det ska vara centralt i mitten av länet och 

att alla ska ha möjlighet att åka dit. (IP7) 

Ehhh och där har man i olika forum i Västmanland lyft mkt om även gymnasieungdomar och 

kanske de äldre av grundskoleelever som kommer som nyanlända ..de skulle behöva få lite 

motsvarande SHO ehhh till viss del kanske de får det i skolan ... de kanske får till viss del när 

det samhället men hälsodelen är ngt som kan saknas. (IP9)  
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6 DISKUSSION 

I följande avsnitt presenteras en diskussion av metoden och dess delar.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om val av metod 

Syftet med studien var att undersöka hur aktörer upplever och upplever samhälls-och 

hälsoinformation för nyanlända och personer med utomnordiskt påbrå samt vilka 

förutsättningar finns för att genomföra samhälls-och hälsoinformation på modersmål. En 

studie med avsikt att undersöka upplevelser och uppfattningar, vilket en kvalitativ metod 

med semi-strukturerade intervjuer ansågs vara lämplig, en metod som medverkar till brett 

resultat. Till skillnad från den kvantitativa metoden där intresset ligger i att undersöka 

skillnader mellan olika kvantifierbara faktorer eller kausala samband (Bryman, 2011). 

Ett annat perspektiv som Bryman (2011) lyfter upp är att subjektiviteten inom metoden kan 

vara tvivelaktig då resultatet kan påverkas av forskarens eget intresse. För att inta en ytterst 

neutral roll i beskrivningen av resultatet, tidigare forskning, insamlade data och den valda 

teorin har det i studien försökts i största mån erhålla en generell och neutral insyn. Bryman 

(2011) nämner en svaghet med kvalitativa metoder, där en exakt replikering av en kvalitativ 

studie kommer att möta svårigheter på grund av inriktningen som forskaren själv väljer samt 

val av analysform. Exempelvis till studien användes Graneheim och Lundmans (2004) 

analysform men en annan person som skulle vilja genomföra studien kanske inte tycker att 

den är passande, dock även om individen väljer samma analysform kan resultatet vara olika 

då varje person har egna perspektiv och uppfattning om resultatet. För att undvika risken att 

analysen sker utifrån en egen uppfattning har studien följt kvalitetskriterierna på ett 

systematiskt och vetenskapligt sätt, för att öka studiens trovärdighet.  

6.1.2 Diskussion om urval 

Studiens ämnesområde samt syfte utvecklades fram i samarbete med Region Västmanland, 

vilket påverkade urvalsmetoden till ett målstyrt urval där specifika personer med koppling till 

området intervjuades. Som tidigare nämnt baseras ett målstyrt urval på en grupp av personer 

med relevans till det studerade området (Bryman, 2011). Totalt deltog tio personer som 

jobbade inom olika yrkesområden med någon form av anknytning till nyanlända. Det kan 

leda till diskussionen om huruvida resultatet kan vara missvisande på grund av det låga 

antalet av intervjupersoner, vilket i sin tur kan orsaka en mindre trovärdighet i studien. Det 

har även varit en av anledningarna till strävan efter fler intervjupersoner, i hopp om ett 

bredare perspektiv från olika yrken. De varierande yrkesrollerna bidrog med en omfångsrik 

information med djupa och reflekterande samtal under intervjutiden. Bryman (2011) nämner 

att det är en fördel om kvalitativa studier har en bredd i kön, ålder och yrkeserfarenheter, 

dock har frågan om ålder och kön exkluderats och inte efterfrågats under intervjun då det 
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inte hade någon relevans till syftet. Däremot hade alla intervjupersoner långa 

arbetserfarenheter inom ämnet.  

Däremot kan en fundering dyka upp gällande om resultatet blir mer omfattande ifall alla 

intervjupersoner var individer som endast jobbade inom SHO, alltså samhälls-och 

hälsokommunikatörer. Ett annat perspektiv är om nyanländas upplevelser inkluderas i både 

syftet och självklart i urvalsgruppen. Inkludering av nyanlända kan medföra ett annorlunda 

perspektiv på insatsen SHO då det är en insats som specifikt inriktade till de som grupp.  

Som tidigare nämnt påverkade COVID-19 urvalsmetoden efter att datainsamlingen hade 

påbörjats. Nya arbetsplats restriktioner gjorde att en del av de kontaktade intervjupersonerna 

som även hade redan hade bokade tider för en intervju inte kunde medverka. De som inte 

kunde medverka vidarebefordrade ett mejl med kontaktuppgifter till andra personer inom 

ämnet för möjlighet att intervjua. Förändringen med urvalsmetoden som gjorde att studien 

använde sig av två olika sätt att samla in intervjupersoner hade en positiv inverkan på 

studien därför att möjligheten att nå ut till olika aktörer ökade samt att antal 

intervjupersoner som var tillbehov för ett resultat uppfylldes.  

En skillnad i svaren hade kunnat påverka resultat om intervjuaren hade haft en nära 

bekantskap med någon av intervjupersonerna. Bryman (2011) nämner risken med att svaren 

kan utformas på ett sätt som intervjuaren tros vill höra från intervjupersonensperspektiv om 

de två parten har en tidigare bekantskap med varandra. I studiens fall fanns det ingen 

tidigare bekantskap mellan intervjuaren eller någon intervjuperson vilket anses positivt och 

bidrog med att ett ärligt och spontant svar. Ett negativt perspektiv kan vara att 

intervjupersonerna har svårt att ha ett avslappnat samtal med öppenhet om intervjuaren är 

en obekant person, dock upplevdes det inget sådant under intervjuerna från intervjuarens 

perspektiv. Däremot genomfördes två intervjuer i gruppform, vilket kan ha påverkat svaren 

från intervjupersonerna då andra kollegor var närvarande i samma intervju. Öppenheten 

med svaren kan påverkas även om det är individer intervjupersonerna känner, då deras svar 

kan påverkas av vad personen innan säger, eller att första personens svar kan även ha varit 

den andra personens svar. Det leder till att individen då nickar, håller med och inte gör sin 

röst hörd. Det i sin tur kan påverka resultatet då möjligheten till ett annat svar eller 

perspektiv försvinner.  

Ett positivt perspektiv med gruppintervju kan vara att upplevelser och tankar som 

intervjupersonerna nämner väcker andra minnen och upplevelser hos de andra deltagarna. 

Det i sin tur skapar ett djupt och informationsrikt samtal. Det fanns även möjligheten för de 

att öppna upp sig mer längre in i intervjun då de inte genomförde intervjun ensamma utan 

hade sina kollegor med sig, kollegor som delade upplevelsen med de.    

6.1.3 Diskussion om Datainsamling 

Till studien valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, som enligt 

Bryman (2011) innebär en intervju där frågor ställs från en intervjuguide med frihet till 

följdfrågor. Det bidrog till frihet för intervjuaren att ställa sina följdfrågor och skapa en miljö 

med djupa diskussioner samt ett lättare sätt att förmedla problemområdet för 
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intervjupersonerna om förvirring uppstod. Valet av metoden utgick även från tanken att inte 

begränsa eller styra intervjupersonernas åsikter och tankar.  

Likt andra metoder finns det för- och nackdelar, fördelen är att intervjuguiden med 

huvudfrågorna bygger upp en grund med ämnen som alla intervjupersoner får besvara och 

även få en frihet att besvara utifrån sina egna upplevelser. Nackdelen som kan uppstå är att 

intervjun blir längre än den beslutade tiden, vilket kan leda till att viktiga frågor förbises som 

sedan kan påverka studiens resultat.  

Omständigheterna med COVID-19 påverkade hur intervjuerna genomfördes och var de 

genomfördes. Varje intervjuperson som bekräftade sitt deltagande fick möjligheten att välja 

om de vill /kan delta genom en fysisk intervju där de själva väljer plats och tid eller en telefon 

intervju där de även själva fick välja en passande tid. Ett annat sätt som COVID-19 påverkade 

inom intervjuerna och hur de genomfördes var att alla intervjuer planerades som enskilda 

intervjuer, dock när omständigheterna med viruset påverkade en del av arbetsplatserna 

förändrades några av de enskilda intervjuerna till två gruppintervjuer då intervjupersonerna 

endast hade en begränsad tid /dag att genomföra intervjun på. Den ena gruppintervjun hade 

två personer då de hade samma yrke och arbetade på samma plats, den andra gruppintervjun 

hade tre olika intervjupersoner, alla tre arbetade i samma arbetsplats dock hade olika yrken. 

Båda gruppintervjuerna genomfördes på samma sett som de enskilda intervjuerna, 

innebärande att frågorna var desamma med samma intervjuguide som de enskilda 

intervjuerna, vilket är ett positivt perspektiv då det minskade chanserna till att resultatet 

kompromissas. Svaren som intervjupersonerna uppgav under gruppintervjun kan har 

påverkats av närvaron av andra i samma rum än intervjuaren, öppenheten och vad som 

delades kan ha förändrats även om alla under intervjun fick varsin tur att svara på samma 

frågor då skillnaden i yrken kan ge annorlunda svar, dock var det inget som upplevdes av 

intervjuaren.  

En inspelning av varje intervju genomfördes efter att intervjupersonerna gav sitt 

godkännande, vilket gav intervjuaren chansen till att vara fullt fokuserad under intervjun. 

Inspelningsverktyget var en mobiltelefon som betraktades vara till fördel då verktyget alltid 

var nära till hands, en provinspelning skedde ett par gånger innan verktyget användes för 

första gången för att säkra om den teknologiska biten fungerade som den ska samt 

ljudkvalitén. Mobiltelefonen och dess ljudinspelningsverktyg uppkopplades till Onedrive 

molnet för att automatiskt och säkert spara ljudfilerna som spelades in, vilket minskade 

chanserna till en ofullständig inspelning eller förlusten av filen.  

6.1.4 Diskussion om Databearbetning och analys 

Bearbetning av data är en tidskrävande aspekt, där det ingår att genomföra intervjun, 

transkribera och analysera (Bryman, 2011). I studiens fall genomfördes transkriberingen av 

varje intervju strax efter intervjun avslutades vilket kan anses som en styrka då allt var färskt 

i minnet samt att det är en process som är tidskrävande därför är det bra att utföra den och 

blir klar i tid. Att genomföra transkriberingsprocessen kan upplevas som tidskrävande dock 

är det även ett tillvägagångsätt som gör det möjligt att utförligt analysera och tolka den 

befintliga data (Bryman,2011). En noggrant och ordagrant genomförd transkribering ökar 
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trovärdigheten i studien (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjupersonernas uttryck som skratt 

och pauser för att tänka har även uppmärksammats och skrivits ner.  

Till analysen tillämpades en kvalitativ innehållsanalys som fokuserade på det manifesta 

innehållet vilket innebär att analysbearbetningen utgår från textens uppenbara och synliga 

meningar (Graneheim & Lundman, 2004). En latent innehållsanalys innebär en djupare 

tolkning av innehållets innebörd (Graneheim & Lundman, 2004), fokuset ligger då på att 

försöka förstå den bakomliggande meningen av vad intervjupersonen säger. Däremot var 

studiens syfte att erhålla en beskrivande text och tidsramen var begränsad, vilket uteslöt 

användningen av en latent innehållsanalys Intervjun och analysen genomfördes av samma 

person, vilket kan anses som en styrka då intervjuaren kunde tänkta tillbaka och koppla till 

intervjun för en bättre uppfattning av innehållet.  

Resultatet av analysprocessen blev åtta underkategorier som sedan slogs ihop till tre 

huvudkategorier. Det var även den mest utmanande delen av analysprocessen då det var en 

lång och tidskrävande process. Svårigheten var framtagandet och samanställningen av under 

och huvudkategorierna eftersom många underkategorier var lika och ibland var det även 

svårt att placera de kodade meningarna i någon underkategori då det upplevdes att de inte 

riktigt passar in, vilket i sin tur kan skapa missledande resultat.  

6.1.5 Diskussion om Kvalitetskriterier  

Tillförlitlighet som är ett av de grundläggande kriterierna för bedömning av kvalitén i den 

kvalitativa studien anses vara uppnådd. Genom att studien innehåller en utförlig beskrivning 

av tillvägagångsättet samt en noggrann transkribering och analys. Tillförlitligheten i 

resultatet ökade genom att delarna som tillhörde analysprocessen analyserades på ett 

regelbundet och strukturerat sätt. Det betyder att analysprocessen genomfördes efter 

specifika steg samt efter att kategoriseringen skedde dubbelkollades kategorierna innan 

redovisningen av resultatet påbörjades. Det gjordes för att säkerställa att kategorierna 

besvärade syftet.  

Ett mångsidigt intervjumaterial för ett omfattande resultat erhölls genom blandningen av 

urvalsmetod som både var ett målinriktat urval och snöbollsurval, vilket gjorde att endast 

intervjupersoner kopplade till ämnet var deltagande.  

Trovärdigheten anses vara uppnådd genom att en semi-strukturerade intervju genomfördes 

där möjligheten för följdfrågor tillhandahålls. Det ledde till ett djupt och innehållsrikt samtal. 

Ett annat sätt som stärkte trovärdigheten och även överförbarheten var befintligheten av en 

intervjuguide vid varje intervjutillfälle, vilket gör att någon annan kan genomföra studien om 

liknande ämne eller i en annan miljö. Överförbarheten anses vara uppnådd då möjligheten 

för att implementera SHO i andra län kan anses vara befintlig. Däremot har inte alla län 

liknande resurser att genomföra insatsen på modersmål då efterfrågan och ekonomin till att 

genomföra SHO brister. För att öka överförbarheten krävs ett samarbete mellan olika län för 

att skapa möjligheter till ett gynnsamt och jämlikt resultat av SHO, vilket även stämmer 

överens med Löthberg et al. (2012).  
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Pålitligheten anses vara uppnådd då en detaljrik beskrivning av studiens faser genomfördes. 

För att underlätta genomförandet av studien för andra individer har även intervjuguiden 

bifogats som bilaga (Bilaga B). Vilket enligt Bryman (2011) anses stärka studiens pålitlighet. 

Möjligheten till att styrka och konfirmera anses vara uppnådd genom att en manifest 

innehållsanalys genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2004), vilket innebär att 

endast den studiens transkriberade text analyserades och inte textens innehåll. Däremot som 

tidigare nämnt kan det inte finnas en fullkomlig garanti att egna tolkningar och värderingar 

inte framkommer i resultatanalysen vilket Graneheim och Lundman (2004) även nämner. 

Ett objektivt synsätt tagits till hänsyn under analysprocessen för att minska uppkomsten av 

egna tolkningar och värderingar.  

6.1.6 Etikdiskussion  

Under studiens gång har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav tagits i hänsyn till. 

Frivilligheten och konfidentialiten av intervjupersonerna har respekterats för att väna om 

deras integritet, vilket har genom ett missivbrev presenterats till intervjupersonerna där 

studiens syfte, det frivilliga deltagandet och möjligheten att avbryta sitt deltagande när som 

helst nämnts. Intervjupersonernas samtycke införskaffades i samband med deltagandet och 

även innan under mailkonversationerna.  

En muntlig presentation av de etiska principerna upprepades innan intervjun påbörjades vid 

varje intervjutillfälle, vilket kan ha haft en positiv effekt då deltagarna var öppna och 

engagerade under intervjutillfället. Intervjupersonernas uppgifter behandlades konfidentiellt 

där inga namn användes under presentationen av resultatet och istället fick en kod som IP1, 

IP2 osv. Alla transkriberingar och ljudfiler hanterades varsamt och förvarades i en 

lösenordskyddad dator och mapp.  

En diskussion som kan uppstå är om intervjupersonernas integritet kan ha påverkats när 

deras yrkesroller nämns i studien, argumentet för det är att det kan vara en viktig punkt för 

läsaren att veta vilka yrken intervjuades på vilket sätt de var kopplade till ämnet. Det som kan 

ha påverkat deras integritet från det personliga perspektiv är att de två gruppintervjuerna 

som skedde var som tidigare nämnt planerade som enskilda intervjuer. När intervjuerna 

ändrades till gruppintervju blev deltagandet mer än en person, vilket gjorde att kollegorna 

därpå fick reda på vilka skulle delta, det i sin tur påverkade och inte skyddade deras 

integritet. Det framkom senare att förändringen från enskild intervju till en gruppintervju 

skedde dagen innan intervjun skulle förfalla. Intervjuaren fick även ett meddelande om det 

dagen innan för att ha möjligheten till ytterligare förberedningar inför intervjun. 

Intervjupersonerna tog beslutet tillsammans om att slå ihop deras enskilda intervjuer till en 

enda gruppintervju för att inte gå miste om möjligheten att delta och bidra med information.  

Ett annat argument är om någon utomstående skulle vilja genomföra en liknande studie i ett 

annat område eller län, är det viktigt för individen att få en bild av vilka aktörer yrken har 

deltagit, vilket i sin tur ökar överförbarheten i studien. Aktörerna/ yrkespersonerna som har 

intervjuats är inom offentligsektor vilket gör att deras identitet är allmän till andra att hitta, 

de avidentifierades och på det sättet finns inte deras namn i studiens resultatredovisning och 

läsaren kan inte veta vem som har sagt vad utan endast vilka yrken har deltagit i studien. 
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Avsikten med det insamlade materialet är endast till studien och kommer att raderas efter 

godkännande vilket uppfyller det nyttjandekravet.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat samt i förhållande och koppling till den 

socioekologiska modellen.  I studiens resultat framkommer vissa mönster även om resultatet 

bör tolkas med en viss försiktighet då sättet att framställa ämnet är ur ett icke utforskat 

perspektiv. Det icke utforskade perspektivet är synen och upplevelsen av SHO från 

aktörernas perspektiv. 

6.2.1 Befintlig Samhälls-och hälsoorientering 

Studiens syfte har varit att undersöka hur aktörer upplever samhälls-och hälsoinformation 

för nyanlända och personer med utomnordiskt samt vilka förutsättningar finns för att 

genomföra samhälls-och hälsoinformation på modersmål. 

I resultatet framgick det att samhälls-och hälsoorientering är en insats som har funnits länge 

även innan den blev lagstadgad. Arbetet och sättet SHO etableras skiljer sig från län till län 

och kommun till kommun, dock är grunden densamma som är lagen (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 5 §, där varje kommun skyldigheter att 

erbjuda de nyanlända en samhällsorientering. Den aspekten diskuterades bland nästan alla 

intervjupersoner då de ansåg att resultatet av SHO insatsen för den nyanlända kan variera 

och påverkas beroende vilken del i Sverige individen bor i. När olika delar av landet har olika 

sätt att etablera insatsen kan det påverka upplevelsen och åtkomligheten av SHO från både 

nyanländas perspektiv och aktörer som arbetar med det.  

6.2.2 Behov inom samhälls-och hälsoorientering  

Behovet till samverkan relaterade till hälsofrämjande arbete bör sträva efter liktänkande 

istället för olika mål och förutsättningar. Ett förhållningssätt bör styras genom nyfikenhet 

kring, i studiens fall vad nyanlända har för behov men lika viktigt bör det även finnas en 

nyfikenhet över insatsdrivande individerna och deras behov. De kan stärkas genom en 

kontinuerlig kommunikations dialog mellan aktörer där olika domäner möte och lyssnar på 

varandra. Bringsén och Lindström (2019) nämner att ansvaret för ett övergripande 

hälsofrämjande arbete på samhällsnivå ligger inte endast på staten utan även på 

Folkhälsomyndigheterna, då förutsättningarna för befolkningens hälsa bör diskuteras och 

skapas ur ett politiskt och strategiskt samhällsperspektiv.  

Dialogen bör innehålla en strukturerad och effektiv bild av hur verksamheten bör drivas, 

vilka förväntas arbeta med insatsen och vad deras kompetenser bör vara. Språkliga och 

kulturella kompetenser/ likheter mellan nyanlända och personalen ansågs vara de största 

behoven som bör uppfyllas för att kunna förmedla informationen på bästa mottagbara sätt. 

Förhållandet mellan nyanlända och informatören blir mer tryggt och avslappnat och en 
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möjlighet att tala fritt framkommer om de två delar den gemensampunkt som liknande 

upplevelser och språk. Studien av Löthberg et al. (2012) styrker att kommunikation och 

förmedling av kunskap på individens modersmål skapar lättare förståelse och innebörds 

omfattning.  

I en annan kommun där en av intervjuerna tog plats nämndes projektet SHO+, vilket var ett 

samverkansprojekt som ägde rum mellan juli 2016-juni 2018. Projektet genomfördes i 

Västmanland där syftet med projektet var att förbättra den befintliga integrationsprocessen 

genom att förstärka och öka befintliga samhällsorientering med 20 timmar. extra 

hälsoundervisning. Intervjupersonerna som var involverade eller berördes av projektet 

reflekterade över en positiv upplevelse när det gäller påverkan på de nyanlända. Den extra 

tiden och informationen de fick gällande hälsa uppskattades av de nyanlända, där de 

upplevde att en ökad kunskap om sin hälsa och inom hälso-och sjukvårdssystemet i Sverige 

förbättrade chansen till ett hälsosammare liv. Intervjupersonerna upplevde även att extra tid 

för undervisning underlättade deras arbete och gav mer tid att genomföra insatsen, vilket var 

en punkt som diskuterades av alla intervjupersoner, en önskan om längre SHO. 

I likhet med andra studier som tex Adhami och Westerling (2019) uppgav de flesta 

intervjupersonerna att nyanlända upplevdes innehava lågt förtroende till vissa samhälls- 

institutioner. Vilket kan ge inverkan på att nuvarande systemet med samhälls-och 

hälsoinformation har fortfarande inte nått din fulla potential då det är ett område som 

fortfarande utvecklas.  

Intervjupersonerna påpekade i likhet med tidigare nämnda studier faktorer som språk, 

kulturell-bakgrund och utbildningsnivå, som kan även identifieras inom socioekologiska 

modellens (Bronfenbrenner, 1979) olika nivåer, ses som utmaningar inom ett hälsofrämjande 

arbete. Strukturen och organisationen av svenska hälso-och sjukvårdssystemet är en av de 

faktorerna som påpekades och önskades först information om från de nyanländas perspektiv 

enligt intervjupersonerna, vilket tillhör den institutionella nivån och kan påverka tillgången 

och utnyttjandet av vården om det inte ges tillräckligt information om. Ytterligare en aspekt 

som har presenterats i studien är bristen på eller låga nivån av hälsolitteracitet som skapar en 

barriär mellan individen och tillgång till information, det anses även som en av de viktigaste 

faktorerna som tillhör micro nivån som är den närmaste nivån till individen.  

6.2.3 Förutsättningarna för samhälls-och hälsoorientering 

Förutsättningarna för att genomföra SHO på modersmål som en hälsoinsats är många, likt 

perspektiven som insatsen kan förklaras ifrån.  

Mängden och formen av resurser som används för att etablera SHO kan påverka 

kommunikationen och åtkomligheten för bedrivandet och resultatet av SHO. På det sättet 

kan kommunikationssvårigheter uppstå, både för nyanlända och personalen inom insatsen. 

En stark tillitsfaktor bildas mellan nyanlända och aktörerna när en tydlig kommunikation 

sker speciellt när förmedlaren och den nyanlända talar samma språk.  

Flera gånger har diskussionen om hälsa präglats av att levnadssätt är den största 

komponenten som påverkar individens ”sjuklighet”. Senare är det faktorer som ekonomi, 
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utbildning och arbete. Med andra ord är det individens livsvillkor som är de största 

påverkande faktorerna. Daryani, Löthberg, Feldman och Westerling (2012) nämner i sin 

studie att den strukturella nivån kan spela större roll för hälsan än livsstil och gener. Därför 

är insatser som främjar möjligheten till god utveckling, trygg försörjning och tillgång till 

arbete för grupper som nyanlända ytterst viktigt och av betydelse för hälsoutvecklingen.  

Studiens resultat i relation till socioekologiska modellen (Bronfenbrenner, 1979) påvisade att 

det finns tre komplexa och sammanflätade utmaningar / kategorier som aktörerna påträffar i 

deras arbete med SHO: förutsättningarna med språkbarriären som kan inträffa, 

sociokulturella mångfalden bland de nyanlända som skapar olika nivåer av behov och 

utmaningarna att navigera inom svenska regelverks system.  Mengesha, Prez, Fune och 

Ussher (2017) nämner faktorer inom kategorierna migrationsstatus, sociala, kulturella, 

religiösa anknytningar påverkar även hälsovårdsmöten som skedde från både perspektiven, 

oavsett om det handlade om att ge eller ta emot vård. 

Däremot kommer utmaningar även att påträffa vid etableringen av SHO från ett ekonomiskt 

perspektiv där kostnader och bristen på ett långsiktigt perspektiv leder till att projekten inte 

får en stadig grund att stå på, något som behövs för att utvecklas till en original verksamhet. 

Alla nämnda faktorer med direkt eller indirekt påverkan på individen kräver samarbete för 

förbättring. Samarbeten bör ske mellan yrkeskategorier men även aktörer i samhället tex 

näringslivet och socialförvaltningen. De yrkeskategorierna/aktörerna kan även placeras ut på 

de olika nivåerna som socioekologiska modellen har för att visa på vilket sätt de 

sammankopplas med varandra.  Ett sådant samarbete är lika viktigt för aktörerna som för 

nyanlända. Från studiens perspektiv är det ännu viktigare för att ett samarbete mellan 

aktörerna där deras perspektiv och behov uppfylls skapar det möjligheter till bättre insats 

resultat. Förståelsen över andra aktörers perspektiv och upplevelse kan medverka till en god 

utveckling inom området då svagheter och styrkor kan urskiljas mellan aktörerna och 

därefter arbetas och utvecklas. Det är ett resultat som starkt kan kopplas och liknas med 

berörda studiens resultat då intervjupersonerna uttryckte sig liknande, speciellt de som 

arbetade i första hand med SHO och hade det som utbildningsform. En ännu starkare 

koppling kan även vara kompetens perspektivet som intervjupersonerna diskuterade, 

individer som arbetar med SHO bör ha någon form av kunskap och förståelse till de olika 

omständigheterna och faktorerna som påverkar nyanländas beteende samt nivå av förståelse. 

Om den kunskapen inte finns tillgänglig eller är begränsad kan hanteringen av SHO 

deltagarna ske på ett otillfredsställande sätt, vilket kan leda till barriärer inom samhället.  

Alla faktorer som intervjupersonerna nämnde som påverkande för nyanlända att etablera sig 

i samhället är även faktorer som påverkar SHO som insats samt aktörerna som arbetar med 

SHO. Det är faktorer som faller under olika nivåer från den socioekologiska modellen 

(Bronfenbrenner, 1979) och indikerat kunna påverka interaktioner mellan nyanlända och 

aktörer, hälsobeteenden och tillhandhållandet av vård. Alla nämnda utmaningar är på något 

sätt sammankopplade till micro-meso-exo-makro nivåerna och tyder på ett behov av 

multifunktionella insatser för främjandet av hälsan samtidigt som det uppfyller behoven 

aktörerna har för att hålla insatsen levande.  
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Ett exempel kan vara att nyanländas utbildningsnivå och tidigare erfarenheter (micro) kan 

påverka hens kommunikationssätt (muntlig och skriftlig) och risken för språkbarriär kan 

uppstå eller minska (meso). Om individen är högt utbildad i sitt hemland finns chansen att 

hen kan tala i en viss nivå av engelska då det är ett internationellt språk runt om i världen. 

Kunskap inom det engelska språket kan underlätta processen att lära sig svenska och samt 

att under tiden individen lär om det svenska samhället, kan hen fortfarande navigera och ta 

del av systemen som finns (exo). Exempelvis kunskap om hur individen kan vara delaktig i 

sin vård (exo) kan påverka nivån av tillit individen har till hälsomyndigheter, om en läkare 

endast ger order om den givna medicinen utan förklaring eller inkludering i processen skapas 

en otrygghetskänsla hos individen (macro).  

Oavsett vilken utbildning, religion, kön, socioekonomiskstatus, hälsostatus finns det en risk 

för ett orättvist bemötande av samhället på grund av den förutfattade meningen som 

samhället har om olika individer och deras bakgrund (Karlsson & Tibajev, 2014). Det leder 

till frågan om aktörer inom hälsofrämjande arbeten kan uppmärksamma individens behov 

och situation, inkluderat deras hälsolitteracitet, kön, invandrarstatus, familj, religion och 

stressfaktorer samtidigt som de utvecklar en ”one size fits all” hälsofrämjande 

tillvägagångsätt. Med andra ord möter alla aktörer och områden som berör individens 

samhälls-och hälsoutveckling en utmaning att uppfylla alla nivåer inom individens liv.   

7 SLUTSATSER 

Resultatet redogjorde att den befintliga SHO insatsen har två olika upplevda perspektiv. Det 

studerade perspektivet som var aktörerna har olika behov, upplevelser och uppfattningar av 

SHO insatsen. Studiens fynd redovisade att SHO på modersmål kommer att gynna och 

påverka samhället på ett främjande sätt lika mycket som individen själv, samt att 

förutsättningarna är positiva trots de olika nivåerna av utmaningar som kan påträffa 

insatsen. 

7.1 Framtida studier 

Etableringen för invandrare är ett ständigt pågående ämne som diskuteras både privat och 

ute i samhället, allt från sociala medier till nyheterna. Invandrare och relationerna till deras 

hälsa är något som finns bland många studier. Insatserna behöver ökas och utvecklas, men 

samtidigt gäller det även att se hur individerna som arbetar med framtagandet av insatserna 

har det och hur ser arbetet ut från andra sidan bryggan. Studier och utvärderingar från deras 

perspektiv behöver utökas för en bättre bild. Samtidigt råder det även brist hos invandrare 

som länge har varit bosatta i Sverige men av olika anledningar inte har etablerat sig än eller 

saknar kunskap i samhället och landet de befinner sig i. Framtida insatser behöver sträcka sig 

utanför boxen och nå de områdena för en förbättrad folkhälsa i Sverige.  
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