
L
IT

E
N

T
IA

TA
V

H
A

N
D

L
IN

G
, F

A
K

U
LT

E
T

E
N

 F
Ö

R
 H

Ä
L

S
A

 O
C

H
 S

A
M

H
Ä

L
L

E
 2

0
1

2
:3

T
IN

A
 E

R
IK

S
S

O
N

-S
JÖ

Ö
  

 M
A

L
M

Ö
 H

Ö
G

S
K

O
L

A
 2

0
1

2

MALMÖ HÖGSKOLA

205 06 MALMÖ, SwEDEN

www.MAH.SE

TINA ERIKSSON-SJÖÖ
UTMANINGAR  
OCH BEMÖTANDE  
I FLYKTINGMOTTAGANDET

isbn/issn 978-91-7104-444-0 / 1650-2337

L I C E N T I A T U p p S A T SL I C

U
T

M
A

N
IN

G
A

R
 O

C
H

 B
E

M
Ö

TA
N

D
E

 I F
LY

K
T

IN
G

M
O

T
TA

G
A

N
D

E
T





U T M A N I N G A R  O C H  B E M Ö T A N D E  
I  F L Y K T I N G M O T T A G A N D E T 



Malmö högskola
Hälsa och samhälle Licentiatavhandling 2012:3

© Tina Eriksson-Sjöö

ISBN 978-91-7104-444-0

ISSN 1650-2337

Holmbergs, Malmö 2012



TINA ERIKSSON-SJÖÖ
UTMANINGAR 
OCH BEMÖTANDE I 
FLYKTINGMOTTAGANDET

Malmö högskola, 2012
Fakulteten för Hälsa och Samhälle





Till alla deltagare i Hälsoskola för nyanlända flyktingar





INNEHåLL

proLog ....................................................................... 9

abStract .................................................................. 10

originaLartikLar ...................................................... 13

FÖrkortningar ....................................................... 14

deFinitioner ............................................................. 15

bakgrund ................................................................ 17
problembeskrivning ...............................................................17

Migrationsprocessen i relation till hälsa ........................... 18
Flyktingmottagande ...................................................... 20
Livskvalitet (QoL) och hälsorelaterad livskvalitet (HrQoL)  .. 21
Hälsa  ........................................................................ 22
psykisk ohälsa .............................................................. 23
posttraumatiskt stressyndrom .......................................... 23
kön och hälsa .............................................................. 24
Språk och hälsa ........................................................... 25
Sömn och hälsa ........................................................... 25
teoretiska utgångspunkter ............................................. 26

Socialekologiskt perspektiv, Siloves hälsosystem  
och Harveys traumamodell ........................................ 26
interventionsnivåer ................................................... 29
Hälsoskola som intervention ...................................... 30

SyFte ........................................................................ 32

MateriaL ocH Metoder ............................................. 34
Studiepopulation och genomförande .......................................35

delstudie i ................................................................... 35
delstudie ii .................................................................. 35



Material ..............................................................................36
delstudie i ................................................................... 36
delstudie ii .................................................................. 38

bearbetning och analys .........................................................40
delstudie i ................................................................... 40
delstudie ii .................................................................. 40

etiska överväganden.............................................................41
reSuLtat .................................................................... 42

kvantitativa resultat ...............................................................42
delstudie i ................................................................... 42
delstudie ii .................................................................. 44

kvalitativa resultat ................................................................47
diSkuSSion ............................................................... 50

diskussion av resultatet ..........................................................50
etisk diskussion .....................................................................53
diskussion av metodval .........................................................54

Hälsoskola som intervention .......................................... 55
kan vi med hjälp av teorin förklara resultaten? ................. 57
Malmökommissionen .................................................... 58

Slutsats ................................................................................58
implikationer för praxis ................................................. 59

implikationer för socialt arbete .................................. 59
implikationer för utbildning ....................................... 60
implikationer för forskning ......................................... 60

popuLärvetenSkapLig SaMManFattning .................. 61

tack ......................................................................... 65

reFerenSer ............................................................... 67

originaL paperS i–iii .................................................. 75



9

pROLOG

För några år sedan blev jag presenterad för en ny gästprofessor på 
vår fakultet. Min dåvarande chef visste att jag var intresserad av 
deltagande i forskningsprojekt och vid den tiden kretsade mitt forsk-
ningsintresse i huvudsak kring barn-ungdom och familjerelaterade 
frågor. Gästprofessorn berättade med sådant engagemang om sitt 
projekt relaterat till migration och hälsa och målgruppen nyanlän-
da vuxna flyktingar att min motivation väcktes. Efter några dagars 
moget övervägande beslöt jag mig för att ge forskningsprojektet en 
chans och min nyfikenhet att lära mera om detta område har jag 
aldrig ångrat. Det har berikat mig personligen men jag hoppas också 
att jag i min roll som lärare och forskare med denna kunskap kan 
bidra med ytterligare dimensioner i undervisningen av studenter i 
den globala smältdegel som Malmö utgör. 
Denna licentiatavhandling handlar om människor som på grund av 
krig i sina hemländer tvingas lämna det ”vanliga livet” och fly från 
sitt hem, familj och andra viktiga personer i sitt nätverk, arbete och 
vardagsliv, ja allt som ger livet mening och struktur samt hopp. Den 
handlar om deras möte med det nya landet och om de konsekvenser 
som migrationsprocessen får för många av dem. Den handlar också 
om hur hälsan kan påverkas av ett liv som flykting och slutligen vad 
värdlandet kan göra för att stärka hälsoprocesser som kan under-
lätta för den nyanlände att etablera sig i det nya landet.
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ABSTRACT

Aim: The overall aim of this thesis is to describe the results of a 
survey of the health situation of newly-arrived refugees attending a 
course in Swedish for Immigrants (SFI) (study I) and elucidate the 
self-rated health-related quality of life that Arabic-speaking partici-
pants in a specific health-promoting group activity (Health School) 
report before, immediately after and at a six-month follow-up of 
that activity (study II). 

Design, method, sample: The sample in study I comprised newly-ar-
rived Arabic-speaking refugees living in the Malmö district of Fosie 
who were attending a SFI course. A total of 67 persons participated, 
52 per cent men, 48 per cent women. Data were collected with the 
aid of a questionnaire with both open-ended and closed alternative 
responses about family and relatives, networks and services, Swe-
dish language lessons and participation, introduction and needs, 
sleep and recovery. 

In study II the sample comprised newly-arrived Arabic-speaking 
refugees who attended a seven-week Health School as a part of their 
introductory planning. The study was based on qualitative data ob-
tained by participatory observation and oral group evaluations with 
65 course participants. In addition, we used a questionnaire with 
closed response alternatives for self-rating health-related quality of 
life, including sleep and recovery. The questionnaire was adminis-
tered at the beginning and end of the group activity as well as six 
months after the end. This sample comprised 39 participants in the 
group activity who responded to the questionnaire on all three oc-
casions. 
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Furthermore, the thesis contains an article describing the Health 
School group activity/method, its background and theoretical links, 
as well as the collaborative process that developed between profes-
sionals and recipients. 

Results: The respondents in study I reported a high frequency of 
sleep- and fatigue-related complaints. Sleep disturbances on the 
equivalent of every other day were reported by 68 per cent and so-
mewhat fewer, 43 per cent, reported regular problems with drowsi-
ness, for instance dropping off during the day. Criteria for clinical 
insomnia were met by 41 per cent (36 per cent of the men, 50 per 
cent of the women), based on the combination of sleep disturbance 
and complaints of fatigue at least every other day. In addition, over 
80 per cent of the sample experienced great anxiety about their fa-
mily or other relatives in their home country. Many felt isolated and 
lonely, found it hard to get in touch with associations, have access 
to places for cultural activities, practicing religion and participating 
in sports. Many also experienced difficulties in gaining access to 
health care and dental care. In the educational situation (SFI), more 
than half had great difficulty in understanding what the teacher said 
and 68 per cent found it hard to keep up with the pace of the les-
sons. More than 64 per cent reported difficulties with concentra-
tion, problems with understanding homework and being able to do 
homework in a calm environment. Many respondents were uncer-
tain about the introductory plan and roughly half had wanted their 
introductory officer to be more helpful in contacts with health care, 
including doctors, and housing matters. 

The qualitative part of study II, which aimed to elucidate the most 
important issues according to the participants, gave rise to four ca-
tegories: 1) More in-depth issues concerning the content of the gro-
up activity/Health School, 2) Comments on the form and structure 
of the group activity/Health School, 3) Which of the participants’ 
“needs” were covered by and which were missing, and 4) What the 
participants wanted to convey to administrators, decision-makers 
and politicians. 

The quantitative follow-up study showed that when the group 
activity started, the participants experienced a high degree of pro-
blems with sleep and concentration. Such problems were considera-
bly less frequent at the end of the activity and this change persisted 
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six months later. Moreover, the sleep disturbances were related both 
to the five variables of the health-related quality of life (mobility, 
activity, self-care, pain and anxiety/depression) and to the percep-
tion of general health. The variables pain and anxiety/depression 
showed significant improvements at the end of the activity as well as 
six months later. Men as well as women rated their general health as 
significantly improved at both follow-ups compared with baseline; 
the change was greatest for women. 

Conclusions: Taken together, the results show that in terms of 
self-rated health, the studied population has a high degree of prob-
lems with physical and mental ill-health. These problems are closely 
related to problems with sleep and concentration, besides having 
consequences for the newly-arrived persons’ daily activities and for 
settling in the host country. A great need of assistance from health 
care emerges, as well as a lack of trust in this, partly due to difficulty 
of access and a lack of professional interpreters. 

At the same time, the findings in this thesis show that the re-
ception system with evidence-based inputs can achieve considerable 
positive changes for newly-arrived refugees. The self-rated health-
related quality of life for participants in the group activity/Health 
School showed that for the group as a whole, the studied aspects had 
improved significantly both by the end of the activity and at the six-
month follow-up. Proper actual knowledge about self-care and the 
Swedish health care system had increased significantly by the end of 
the activity. These effects can also have positive consequences for the 
next generation and others close to the participant. The group acti-
vity needs to be tested with other language groups of newly-arrived 
in order to warrant general conclusions. 

Keywords: Health promotion, Refugees, Arabic-speaking, Health-re-
lated quality of life (HRQoL), Health and medical care, Migration. 
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FÖRKORTNINGAR
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PTSD: Posttraumatic Stress Disorder
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DEFINITIONER

ASYLSÖKANDE: En utländsk medborgare som begärt skydd mot 
förföljelse i Sverige men vars ansökan fortfarande behandlas av 
Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. (www.migrations-
verket.se)

FLYKTING: En person som har fått sin asylansökan beviljad av 
Migrationsverket eller Migrationsdomstolen och som därmed har 
rätt att bosätta sig i landet. 

Flykting är den person som tvingats fly på grund av ras, nationali-
tet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp (www.migrationsinfo.se). 

Flykting definieras enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen 
(2005:716).

HÄLSA: Hälsa definieras i denna avhandling som en process, stän-
digt föränderlig och påverkbar. Den påverkas i relation till indivi-
dens handlingar och till omgivningen (Medin & Alexandersson, 
2000, sid.70). 

HÄLSOPREVENTION: Aktiviteter som syftar till att förebygga el-
ler hindra en negativ hälso-/ohälsoutveckling hos en individ eller ett 
kollektiv. 

HÄLSOPROMOTION/HÄLSOFRÄMJANDE: Åtgärder som avser 
att bevara eller öka det aktuella hälsotillståndet hos en individ eller 
ett kollektiv. 

http://www.migrationsverket.se
http://www.migrationsverket.se
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IRREGULJÄRA MIGRANTER: Är de som ibland kallas för illegala 
invandrare eller papperslösa. Det är svårt att veta hur många dessa 
är. Uppskattningar pekar på att det i Sverige rör sig kring 25000 – 
50000 personer. 
(http://migrationsinfo.se/migration/varlden/irreguljar-migration) 

NYANLÄND FLYKTING: Denna rapport avser en person som fått 
permanent uppehållstillstånd av flyktingskäl, humanitära skäl eller 
är anhörig till någon som fått sådant uppehållstillstånd. Personen 
skall ha bott kort tid i Sverige. Ett riktmärke är två år baserat på den 
gängse tiden för introduktion/etablering av nyanlända. 
Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (2010:197) i kraft och som ska påskynda eta-
blering i arbets- och samhällslivet. Arbetsförmedlingen har ett sam-
ordningsansvar.

PERSONER MED UTLÄNDSK BAKGRUND: I SCB:s statistik de-
finierade som utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar. 
http://www.scb.se/Pages/List261536.aspx

TRAUMA: Plötsligt påkommen sorg, skräck. I samband med PTSD 
diagnosen skall, enligt den diagnostiska manualen DSM-IV, traumat 
ha varit en händelse eller en serie med händelser, som inneburit död, 
allvarlig skada eller hot mot egen eller andras fysiska integritet. Per-
sonen skall vid tillfället ha reagerat med intensiv rädsla, hjälplöshet 
eller skräck. (APA, 1994)

http://www.scb.se/Pages/List261536.aspx
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BAKGRUND

problembeskrivning
Sverige tog under 2007 emot 36 209 asylsökande personer. Motsva-
rande siffra för 2009 var 24 194 personer och under 2011 uppgick 
siffran till 29 648 personer. Antalet asylansökningar fluktuerar över 
åren beroende på hur det ser ut i vår omvärld. Detta kan åskådlig-
göras med Syrien som exempel. På grund av pågående inbördeskrig 
i Syrien har antalet asylsökande1 därifrån ökat från 418 (januari 
– september 2011) till 4 297 (januari – september 2012). Detta är 
en ökning med 928 procent (http://www.migrationsverket.seI/
info/5201.html).  

Malmö är, efter Stockholm och Göteborg, den kommun som tar 
emot flest flyktingar i landet. Under åren 2006 till 2009 tog Malmö 
stad emot mellan 2100 till 3000 flyktingar per år. Malmö har där-
utöver under många år även tagit emot många andra utrikes födda 
som har kommit av olika skäl.

Den omfattande inflyttningen har skapat ett hårt tryck på Mal-
mö stad som i en skrift till regeringen i början av 2007 beskrev att 
förutsättningarna för ett lyckat integrationsarbete minskade under 
denna hårda press. Det var inte bara det omfattande flödet av flyk-
tingar och andra invandrargrupper som innebar påfrestningar utan 
även att många nyanlända flyktingar hade somatiska och psykiska 

1 Asylsökande utgörs av individer som under referenstidpunkten sökt asyl i Sverige och registrerats i 
Migrationsverkets Centrala utlänningsdatabas. De individer som har haft ett tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd någon gång under de fyra närmast föregående åren, individer med ansökningsskälet förläng-
ning av asylärende samt de individer som söker asyl på svensk ambassad i ett annat land ingår ej i 
statistiken över asylsökande. 

http://www.migrationsverket.seI/info/5201.html
http://www.migrationsverket.seI/info/5201.html
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hälsoproblem som gjorde det svårt för dem att tillgodogöra sig de 
reguljära introduktionsinsatserna. 

Bakgrunden till det i avhandlingen beskrivna forskningsprojektet 
var ovan anförda situation samt att en hög andel flyktingar avbröt 
SFI i förtid och de fick inte betyg på avslutad utbildning. En nyckel 
till den svenska arbetsmarknaden anses vara kunskaper i svenska 
språket och utrikes födda har oavsett bakgrund, svårare att få arbete 
i Sverige än infödda svenskar (Lemaitre, 2007). När den nyanlände 
börjar i SFI-skolan kan inlärning av det nya språket påverkas av 
upplevt utanförskap men även av en tidigare sporadisk skolgång. 
En hög andel ungdomar med kort vistelsetid i Sverige (dvs. flykting-
ars och andra invandrargruppers barn) är obehöriga till nationella 
gymnasieprogram (Cederberg & Ericsson, 2009). Malmö är dess-
utom sedan ett antal år en ankomststad för många ensamkommande 
flyktingbarn. En majoritet är mellan 15-17 år, vanligtvis pojkar, när 
de anländer till Sverige och många kommer från länder där det inte 
funnits ett fungerande skolsystem (Cederberg, 2012).

Migrationsprocessen i relation till hälsa
Migration är en process av mänsklig förflyttning antingen inom ett 
land eller över landsgränser och kontinenter. Migrationen kan vara 
kortvarig, långvarig och den kan också vara livslång. Enligt UNH-
CRs rapportering för år 2011 (www.unhcr.org) fanns cirka 214 mil-
joner personer i rörelse internationellt och omkring 750 miljoner in-
divider var migranter i sitt eget land. Migration kan ha olika orsaker 
men i denna licentiatavhandling begränsas intresset till den typ av 
migration bland vuxna som är resultat av krig, konflikt och politisk 
instabilitet i hemlandet. Hur flyktingen hanterar de utmaningar han/
hon möter under migrationsprocessen är beroende av både individu-
ella och kontextuella faktorer. Det är beroende av vilka roller indi-
viden hade i sitt hemland och vilka omständigheter som föranledde 
flykten samt hur de upplever sig bli mottagna (Silove 1999).
Migrationsprocessen (Zimmerman m.fl. 2011; Davies m.fl. 2006) 
indelas vanligtvis i tre olika faser vilka delvis överlappar varandra. 
Den första fasen benämns för-migrationsfasen (pre-migration) och 
kännetecknas av de omständigheter som råder för den enskilde in-
dividen i hemlandet. Det samhälle och den miljö personen kommer 

http://www.unhcr.org
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ifrån samt socioekonomiska faktorer, tillgång till sjukvård etc. har 
betydelse för de förutsättningar under vilka personen migrerar. 
Migrationsfasen är den period från beslutet att flytta från hemlandet 
till att man har anlänt och sökt uppehållstillstånd i ett annat land. 
Denna fas kan inkludera flera transitplatser där individen uppehål-
lit sig kortare eller längre period. Särskilt för irreguljära migranter 
(Davies m.fl. 2006) kan hälsan påverkas negativt under denna tid 
på grund av förutsättningarna för själva resans genomförande till 
exempel genom transport i bräckliga båtar eller tillslutna contain-
rar. Om flykten genomförs med hjälp av människohandel är risken 
stor för kidnappning och sexuellt våld. Illegala gränspassager är en 
del av förutsättningen under flykten. Irreguljära migranter har dess-
utom oftast inte tillgång till hälso-och sjukvård i destinationslandet. 
Flertalet som överlever flykten och kommer till något EU land har 
trots allt en relativt god hälsa då de anländer till värdlandet/destina-
tionslandet. Detta kan förklaras med att det är de unga och friska 
som migrerar och som överlever en besvärlig flykt. Dock visar Re-
chel m.fl. (2011) att jämfört med befolkningen födda inom EU har 
utrikes födda en högre risk för infektionssjukdomar, yrkessjukdomar 
och psykisk ohälsa. Denna ohälsa har enligt författarna samband 
med sjukdomsmönster i hemlandet, dåliga levnadsförhållanden, 
tillfälliga arbetsmöjligheter och traumatiska livshändelser. Risken 
är dock stor att hälsan försämras successivt i efter-migrationsfasen 
(post-migration). Även om de basala behoven blir tillfredsställda 
drabbas migranter många gånger särskilt hårt av social ojämlikhet 
vilket kan ha stor betydelse för deras hälsa (Davies m.fl.2006). Per-
soner som kommer från lägre sociala skikt har högre dödlighet än 
personer från högre skikt. Personer som migrerat förlorar inte säl-
lan i status i det nya landet. Marmot (2006a) har myntat begreppet 
statussyndromet, med vilket han menar att en persons position i den 
sociala hierarkin har starkt samband med livslängd och risk att bli 
sjuk. Marmot (2006b) antar en bred ansats till begreppen fattigdom 
och välfärd som går utöver de materiella behoven av mat, dryck 
och tak över huvudet. Hans definition av hälsa omfattar det mänsk-
liga behovet av självständighet, egenmakt och friheten att leva ett 
värdigt liv. Om dessa behov är tillfredsställda så kommer individen 
även att ha en god hälsa. 
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”De omständigheter under vilka vi lever – de omständigheter 

som leder till autonomi och kontroll över livet, kärleken, lyckan, 

den sociala samhörigheten, allt sådant som inte mäts med pengar – 

påverkar våra sjukdomar. Det är just för att dessa livets rikedomar 

fördelas ojämnt i samhället som vi också har ojämlikheter när det 

gäller hälsa och död. Livet och döden är inga motsatser; de är in-

timt förknippade med varandra.” (Marmot, 2006a, sid 27). 

Flyktingmottagande
Den nuvarande svenska regeringen har sedan den tillträdde 2006, 
betonat vikten av arbetslinjen (Regeringsförklaringen, 6 oktober 
2006, http://www.sweden.gov.se, betänkande SOU 2008:58 ”Egen-
ansvar med professionellt stöd”). Det var därför viktigt att de hinder 
som fanns för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmark-
naden, ”Arbete åt alla”, synliggjordes.
Från och med den 1 december 2010 tog Arbetsförmedlingen över 
kommunernas flyktingmottagande och fick ett samordningsansvar. 
Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare (2010:197) innebär förändrade eller nya ansvarsområden för 
de berörda aktörerna i etableringsreformen vilka förutom Arbets-
förmedlingen är Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, 
länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kom-
munerna. Statskontoret (2012:22), som fått regeringens uppdrag att 
följa genomförandet av etableringsreformen, bedömer ett och ett 
halvt år efter införandet av reformen (juni 2012) att myndigheterna 
och kommunerna behöver förstärka samordningen av sina verksam-
heter för att syftet med reformen ska kunna uppfyllas. Statskontoret 
konstaterar i sin rapport att ”aktiviteterna är inte tillräckligt anpas-
sade till målgruppens förutsättningar och behov” (ibid. sid.8) och 
att ”de handlingar som aktörerna vidtar i högre grad måste koordi-
neras så att etableringsprocessen kan genomföras snabbare. Det gäl-
ler verksamheter från den inledande processen med folkbokföring 
till genomförandet av aktiviteter och utbetalning av etableringser-
sättning” (ibid. sid.10). I rapporten föreslås därutöver att regering-
en verkar för att landstingen får ett tydligt uppdrag i etablerings-
reformen så att kontaktvägarna till landstingen klarläggs samt att 
Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna ansvarar för att påskynda 
fastställandet av de nyanländas prestationsförmåga och anpassar 



21

både etablerings- och rehabiliteringsinsatser efter de nyanländas för-
utsättningar och behov. Denna uppmaning från Stadskontorets sida 
kan bidra till att regeringen i en framtid verkar för att landstingen 
blir en given och naturlig part i etableringshandläggningen av nyan-
lända flyktingar. Landstingen har hittills haft en otydlig roll i etable-
ringsreformen trots sin expertis inom hälso-och sjukvårdsområdet.

Arbetsförmedlingen är ansvarig för bedömning av nyanländas 
prestationsförmåga2. Det finns risk att de nyanlända snabbt mar-
ginaliseras, blir socialt och ekonomiskt ”inlåsta”, dvs. beroende av 
försörjningsstöd och inte kommer in i arbetslivet på grund av deras 
särskilda sårbarhet för psykisk ohälsa som flykting. Denna ”inlås-
ning” kan bli särskilt kännbar om den nyanlände definieras ha en 
prestationsförmåga som ligger under 25 procent och då överförs 
från AF:s etablering till kommunens försörjningsstöd (Ekblad m.fl. 
2012). I dessa fall är den nyanlände inte berättigad till rehabilitering 
från Försäkringskassan eftersom han/hon inte har förvärvsarbetat i 
Sverige. Integration av och med nyanlända flyktingar kräver sam-
verkan med den berörde och samsyn mellan flera olika myndigheter 
och andra aktörer i ett långsiktigt perspektiv vilket konstaterats av 
Ekblad och Forsström (2012) och Lindencrona (2008).

Livskvalitet (QoL) och hälsorelaterad livskvalitet (HrQoL) 
En utmaning i forskningssammanhang är möjligheten att mäta livs-
kvalitet på ett tillförlitligt sätt. Centralt i arbete med migration och 
hälsa är att det finns etniskt kulturella variationer i hur man uppfat-
tar frågor om hälsa och livskvalitet. I ett västerländskt synsätt sepa-
reras ofta psyke, kropp och själ, medan många icke-västerländska 
samhällen har en mer integrerad uppfattning om kropp och själ där 
även spirituella dimensioner kan finnas med. I transkulturella sam-
manhang är det viktigt att betrakta hälsorelaterad livskvalitet i ett 
holistiskt perspektiv. 

Tengland (2006) anger hälsorelaterad livskvalitet som det yttersta 

2  Begreppet prestationsförmåga definieras som en individs förutsättningar och förmåga att delta i 
olika aktörers aktiviteter. I detta avseende jämställs aktiviteter med de insatser och program som kan 
ingå i en etableringsplan. Enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
ska en etableringsplan minst innehålla svenskundervisning för invandrare, samhällsorientering och 
aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Ur dokumentet 
”Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare” undertecknat 2010-11-15 av ge-
neraldirektörerna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt Sveriges Kom-
muner och Landsting.
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allmänna målet för medicin, folkhälsa och utbildning inom dessa 
områden. Hälsorelaterad livskvalitet har enligt Tengland (a.a.) två 
centrala betydelser: dels hälsorelaterat välbefinnande – vilket kon-
stituerar livskvalitet (t.ex. välbefinnande och önskeuppfyllelse), dels 
hälsa som förmåga (t.ex. autonomi eller en korrekt uppfattning av 
verkligheten) – vilket utgör en bidragande orsak till livskvalitet. 

Ett annat närliggande och viktigt begrepp är hälsorelaterad väl-
färd som av Tengland beskrivs bestå av fyra olika typer, tre interna 
och en extern: 1) allmänt välbefinnande, som när välbefinnandet 
leder till ökad förmåga att koncentrera sig; 2) hälsa som förmåga, 
som när förmågan att jogga leder till ökat välbefinnande; 3) andra 
inre egenskaper, som när kunskap leder till bättre hälsorelaterade 
val; och slutligen 4) externa faktorer, som när ett gym bidrar till 
individens benägenhet att träna. 

Välfärd kan beskrivas som varje åtgärd eller process som bidrar 
till livskvalitet för enskilda individer. Begreppet kan definieras an-
tingen som bestående av inre aspekter (välbefinnande) eller av yttre 
aspekter. Till inre aspekter hör individens fysiska och mentala status, 
förmågor, anlag, talanger, personlighetsdrag etc. De yttre aspekterna 
handlar om allting annat, från andra människor till den omgivande 
miljön (Tengland, 2006). 

I denna avhandling undersöks fem domäner av hälsorelaterad livs-
kvalitet vilka sammanfattas med orden: rörlighet, daglig aktivitet, 
egenvård, smärta samt oro/depression. Dessutom görs en skattning 
av det allmänna hälsotillståndet (se vidare under metodkapitlet).  

Hälsa
Folkhälsoundersökningar visar att utrikes födda som grupp har 
sämre hälsa och kortare medellivslängd jämfört med svenskfödda 
(Socialstyrelsen 2009) samt att flyktingar är den invandrargrupp 
med sämst hälsa och kortast medellivslängd jämfört med t.ex. ar-
betskraftsinvandrare, troligtvis på grund av traumatiserande erfa-
renheter före ankomst till mottagarlandet. Enligt smittskyddsinsti-
tutet har infektioner (bland annat tuberkulos) under senare år fått 
förnyad aktualitet. Cirka 600 fall per år under de senaste två åren 
har rapporterats främst i den utrikes födda befolkningen (www.
smittskyddsinstitutet.se). 

http://www.smittskyddsinstitutet.se
http://www.smittskyddsinstitutet.se
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psykisk ohälsa
Folkhälsorapporten 2009 från Socialstyrelsen uttrycker i kapitlet 
om Migration och hälsa att ”social utsatthet och diskriminering är 
de främsta orsakerna till ohälsa hos befolkningen med utländsk bak-
grund i Sverige” (sid. 386). Rapporten redovisar att den psykiska 
ohälsan är högre hos nyanlända flyktingar än hos andra typer av 
migranter. Enligt Mollica m.fl. (2011), samt Sledjesci m.fl. (2008) 
påverkar mängden traumaexponering den psykiska hälsan såtillvida 
att ju fler exponeringar som sker direkt/indirekt desto sämre blir 
den psykiska ohälsan. Av avgörande betydelse för hälsan är dess-
utom hur den nyanlände bemästrar stressfaktorer i mottagarlandet. 
I flyktinggruppen finns enligt Ekblad (2011) psykiatriska tillstånd 
såsom somatisering, alkohol-, drog- och läkemedelsberoende. Kli-
nisk erfarenhet visar att riskbeteende även kan förekomma som till 
exempel yttrar sig i att utsätta sig för risker under bilkörning. PTSD 
ökar risken för olika folkhälsosjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, cancer) (Mollica m.fl. 2011; Kinzie m.fl. 2008). 

posttraumatiskt stressyndrom
Posttraumatiska stressreaktioner är vanligt förekommande hos per-
soner med flyktingbakgrund. PTSD fastställdes som diagnos först 
1980 i samband med att American Psychiatric Association (APA) 
utvecklade sin Manual för psykiatriska sjukdomar. I samband med 
båda världskrigen benämns PTSD-liknande tillstånd men efter Viet-
namkriget ökade intresset för forskning och behandling av tillstån-
det, möjligen beroende på den stora traumapåverkan som Vietnam-
kriget haft på USAs värnpliktiga (Johansson Blight, 2009). 

I den senaste utgåvan från 1994 (ny utgåva kommer våren 2013) 
av Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, DSM-IV 
beskrivs PTSD på följande sätt: 3 

Ett grundläggande kriterium på PTSD är att man har upplevt ett 
allvarligt trauma som resulterat i en intensiv reaktion. Traumat skall 
enligt manualen DSM-IV, ha varit en händelse, eller serier med hän-
delser, som inneburit död, allvarlig skada eller hot mot egen eller an-
dras fysiska integritet. Individen ska ha reagerat med intensiv rädsla, 
hjälplöshet eller skräck. Symtomen indelas i tre grupper/kluster: 

3 Beskrivningen är ett sammandrag och översatt av Tina Eriksson-Sjöö
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• påträngande tankar eller återupplevandesymtom; bestående av 
mardrömmar, flashbacks, påträngande tankar och minnesbil-
der om dramatiska händelser tillsammans med emotionella och 
fysiologiska reaktioner på traumarelaterade stimuli

• undvikandesymtom; består av beteenden som syftar till att 
undvika påminnelser om traumatiska händelser och även ut-
veckling av en känslomässig förlamning eller sänkt funktions-
nivå

• överdriven vaksamhetssymtom; består av irritabilitet eller 
ilska, känslighet för stimuli och svårigheter när det gäller sömn 
och koncentration. 

Diagnosen PTSD är för handen när man upplevt ett trauma åtföljt 
av minst ett återupplevandesymtom, tre undvikandesymtom och två 
symton av överdriven vaksamhet, förutsatt att dessa symtom varat 
en månad eller mer och har orsakat kliniskt signifikant lidande eller 
försämrad daglig funktion (APA, 1994).

Det finns kritiska röster mot användandet av diagnosen i sam-
band med trauman orsakade av krig. Summerfield (2002) menar 
att krig inte är en privat angelägenhet och att medikaliseringen av 
mänskliga erfarenheter genom diagnosen PTSD implicerar att det är 
den enskilde individen som behöver förändras och inte samhället. 
Kontextuella frågor har ofta undvikits eller behandlats som sekun-
dära. Söndergaard (2002) skriver i sin avhandling att kunskap om 
PTSD ibland används på ett felaktigt sätt i situationer där subjektiva 
värderingar, kulturella överlevnadsstrategier och social, politisk och 
existentiell kontext är förbisedd. På så vis kan diagnosen snarare bli 
ett stigma än en meningsfull diagnos. PTSD har också av vissa be-
traktats som en politisk diagnos utan medicinskt värde medan andra 
har understrukit att kliniska observationer av sviterna efter krigs-
trauman snabbt har glömts bort efter varje krig (Solomon, 1995). 
Risk finns att ignorans av problemet eller rädsla för stigmatisering 
eller medikalisering av specifika grupper skymmer sikten för att upp-
märksamma PTSD diagnosen som ett möjligt hinder för integration.   

kön och hälsa
En studie (Johansson Blight, m.fl. 2006) av psykisk hälsa bland ut-
rikes födda från Bosnien Hercegovina i Sverige visar att dessa kvin-
nor hade sämre självskattad psykisk hälsa än männen. Hollander 
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m.fl. (2011) fann att flyktingkvinnor från låginkomstländer har den 
högsta psykiska ohälsan jämfört med andra grupper av invandrar-
kvinnor från samma kontext. En tvärsnittsstudie visade att manliga 
flyktingar i Sverige har en högre risk för dödlighet i kardiovasku-
lära och externa orsaker jämfört med manliga immigranter som inte 
är arbetskraftsinvandrare eller har flyktingstatus (Hollander m.fl.  
2012). 

Språk och hälsa
Språket är en viktig faktor för integration i samhället. Hälsoproblem 
försvårar inlärning. Nationella och internationella studier visar att 
både somatisk och psykisk hälsa, såsom diagnoser posttraumatisk 
stress (PTSD) (Steel m.fl. 2009, Fazel m.fl. 2005, Jaranson m.fl. 
2007) och depression (Beiser & Hou, 2001) kan påverka förmågan 
att lära sig språk. Enligt Mollica m.fl. (2011) förekommer dessutom 
en samsjuklighet mellan dessa diagnoser tillika med andra hälsorela-
terade problem, såsom sömnproblem och huvudvärk.

Sömn och hälsa
Knutson m.fl. (2007) har i studier funnit att sömnbrist innebär en 
oberoende riskfaktor för vanliga och dödliga sjukdomar, såsom hjärt- 
och kärlsjukdomar, diabetes och depression. En svensk studie visar 
också att störd sömn predicerar långtidssjukskrivningar (Åkerstedt 
m.fl. 2007a). Den mest uppenbara konsekvensen av störd sömn är 
ökad trötthet och brist på energi (Hossain m.fl. 2005). Dålig och in-
adekvat sömn påverkar också de kognitiva funktionerna och många 
studier visar att minne, inlärning, exekutiva funktioner, kognitiv 
hastighet och koncentration minskar vid störd sömn (Stickgold & 
Walker, 2005; Stenuit & Kerkhofs, 2008; Söndergaard & Theorell, 
2004). Störd sömn är en viktig aspekt av de språkinlärningsproblem 
som många flyktingar med PTSD har (Johansson Blight, m.fl. 2009). 

Den vanligaste orsaken till störd sömn är stress under lång tid, 
särskilt om den involverar oro och spänningar vid sänggående 
(Åkerstedt m.fl.  2007b). Även undermålig daglig aktivitet t.ex. brist 
på meningsfull sysselsättning och sammanhang såsom arbetslöshet 
och daglig struktur kan leda till sömnproblem, eftersom personer 
som är arbetslösa/understimulerade ibland sover för mycket eller 
har oregelbundna sömnvanor. Sömn är viktigt för kroppens energi-
givande process och spelar en nyckelroll i den biologiska återhämt-
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ningen. Därför är tillräcklig och återhämtande sömn nödvändig för 
inlärning och andra kognitiva processer, subjektivt välbefinnande 
och förmåga att klara av dagliga göromål (Åkerstedt m.fl. 2007b, 
Åkerstedt, 2010).  

teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt beskrivs Siloves Hälsosystem och hans modell för an-
passning och utveckling efter förföljelse och tortyr, Adaptmodellen 
(Silove 1999) samt Harveys (1996) Traumamodell. De teoretiska 
perspektiv, generell systemteori (Bertalanffy, 1968) och socialeko-
logiskt perspektiv (Bronfenbrenner 1977) som både Adaptmodellen 
och Harveys Traumamodell grundar sig i presenteras översiktligt 
inledningsvis. Därefter beskrivs fem olika interventionsnivåer och 
slutligen interventionen Hälsoskola, vilken har sin grund i ovanstå-
ende modeller.

Socialekologiskt perspektiv, Siloves hälsosystem och Harveys trau-
mamodell
Den teoretiska modell som denna licentiatavhandling grundar sig i 
är utvecklad av Silove (1999) och utgår från vikten av att förstå in-
dividen i sin kontext eftersom de olika sammanhang som individen 
befinner sig i har betydelse för hur individen skapar mening i sin 
tillvaro. 

Silove (a.a.) är inspirerad av ett socialekologiskt perspektiv, vil-
ket utvecklats ur generell systemteori. Den generella systemteorin 
(Bertalanffy, 1968) visar hur olika delar ömsesidigt – dialektiskt – 
påverkar varandra inom system av de mest skilda slag. Grundtanken 
i systemteorin är att helheten är mer än summan av delarna och att 
ett fenomens komplexitet inte kan reduceras till att studera delarna 
var för sig. Ett annat grundantagande är att system strävar efter en 
viss balans, jämvikt. Det ekologiska perspektivet beskrivs av Bron-
fenbrenner (1977) som en progressiv, ömsesidig anpassning mellan 
människan i utveckling och hennes föränderliga omgivande miljö. 
Utvecklingsprocessen påverkas av relationer i och mellan de olika 
miljöuppsättningarna, men också av det större sociala sammanhang 
som dessa ingår i. Det ekologiska systemet kan ses som ett system-
teoretiskt balansperspektiv. Bronfenbrenner (a.a.) kallar miljöstruk-
turerna för mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem.
Silove utgår i sin modell från fem hälsosystem (anknytning, trygg-
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het/säkerhet, identitet/roller, mänskliga rättigheter/rättvisa och exis-
tentiellt/meningsskapande) vilka identifierar de olika typer av stress 
som bl.a. flyktingar är utsatta för. För en mera ingående beskrivning 
samt exemplifiering av Hälsosystemen se artikel III i denna licenti-
atavhandling. 

Ovanstående hälsosystem kan under normala omständigheter sä-
kerställa att interaktionen mellan individ och samhälle fungerar på 
ett sätt som understödjer den personliga och sociala jämvikten. Häl-
sosystemen och jämvikten mellan personen och dennes miljö kan 
dock rubbas på grund av krigserfarenheter, kränkningar, tortyr och 
förföljelse (Silove, 1999). Vidare menar Silove (a.a.) att hälsosyste-
men ofta går in i varandra och att flera hälsosystem kan bli påver-
kade av en och samma utlösande händelse vilket kan få till följd 
försämrad psykisk hälsa hos individen. 

En annan forskare Harvey (1996) formulerar en mer traumaspe-
cifik ekologisk modell vilken utgår från interaktionen mellan per-
son, situation och omgivning. Harvey (a.a.) baserar sin artikel på ett 
omfattande antal forskningsstudier vilka hon menar karaktäriseras 
av en relativ underbetoning av den omgivande miljön som bidra-
gande orsak till individuella variationer i posttraumatiska reaktio-
ner och återhämtning. Traumamodellen innefattar enligt Harvey tre 
antaganden:
1). Det första utgår från att individer är olika mottagliga för diskri-
minering, reagerar olika och har individuellt olika mönster för åter-
hämtning. Detta antagande grundas i en uppsättning av ömsesidigt 
inflytelserika faktorer som utgörs av

•	 vilka de involverade personerna är och hur deras inbördes 
relationer ser ut 

•	 faktorer som har att göra med hur situationen upplevs, samt 
•	 faktorer som har med den omgivande miljön att göra 

Detta sammantaget definierar enligt Harvey ekosystemet ”personen 
i situationen” i vilket individen upplever, hanterar och förstår ”me-
ningen” med potentiellt traumatiserande händelser. 
2). Det andra antagandet är att drabbade individer inte alltid får 
tillgång till klinisk vård i efterdyningarna av en traumatisk händelse. 
Den stora majoriteten utsatta får ingen hjälp. 
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3). Det tredje antagandet slutligen utgår från att klinisk vård efter 
traumaexponering inte är någon garanti för återhämtning. 

Harvey (a.a.) poängterar att interventioner som matchar individen 
och hennes sociala kontext i återhämtningsfasen är sådana interven-
tioner som intensifierar ”personen i situationen-relationen” i det att 
de reducerar isolering, ökar den sociala kompetensen, stödjer positiv 
coping och befrämjar tillhörighet till viktiga sociala sammanhang. 
I dessa avseenden har Harveys och Siloves modeller stora likheter.

Silove (2006) benämner den modell där hälsosystemen ingår för 
Adaptmodellen (Adaptation and Development after Persecution and 
Trauma). Han fastslår att de centrala psykosociala områden som 
hotas av katastrofer, tortyr och liknande övergrepp är: interper-
sonella relationer och nätverk (familj, släktskap, grupper, samhäl-
let), trygghet och säkerhet, identiteter och roller (förälder, arbets-
tagare, studerande, medborgare, ledare, etc.) rättvisa och skydd 
mot övergrepp samt institutioner som ger existentiell mening och 
sammanhang (traditioner, religion, andlig praxis, politisk och social 
delaktighet). Omständigheter som tillåter och gör tortyr och andra 
våldshandlingar möjliga leder ofta till ett nedbrytande av personens 
tillit till andra vilket påverkar familjeband och sociala nätverk och 
tillit till rättssystem, skola, sjukvård och andra stödjande strukturer 
i ett samhälle. Det är också dessa och liknande system som enligt 
Silove blir viktiga element i återhämtningsprocessen för traumaut-
satta individer. Att ha varit utsatt för oförklarlig ondska och grym-
het kan skaka grundvalarna för en individs välbefinnande och tro 
på mänskligheten, vilket lätt intensifierar känslor av alienation och 
känslomässig isolering, kontrollförlust av ilska samt benägenhet för 
självmordsförsök. Även att bryta ner självkänslan och en individs 
identitetsuppfattning är viktiga mål för tortyr vilket bör beaktas i de 
hälsofrämjande insatserna.

Erfarenheter visar enligt Silove (1999) att individens omgivande 
miljö i det mottagande landet är en viktig faktor som kan bli avgö-
rande för om den tidigare posttraumatiska reaktionen dämpas eller 
om den åter blir provocerad. Mycket vanliga erfarenheter hos flyk-
tingar är separationer och förluster av viktiga närstående familje-
medlemmar, men också förlust av hem, egendom, position, kultur 
och traditioner. Uppmärksamhet behöver därför enligt Silove ges till 
sådana aktiviteter och interventioner som bidrar till att öka förmå-
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gan att bygga och underhålla mellanmänskliga relationer, att behålla 
en känsla av identitet och rollfunktion, att vidmakthålla en tro på 
rättssystemet och att upprätthålla en känsla av existentiell menings-
fullhet, begriplighet och hopp.

Interventionsnivåer
Den av Silove beskrivna modellen lägger, som tidigare nämnts, fokus 
på interventioner i de adaptiva psykosociala systemen. Silove (1999) 
hävdar att en tydligare beskrivning av dessa psykosociala system 
kan hjälpa forskningen att närma sig till och anpassa behandlande 
och pedagogiska interventioner till behoven och den subjektiva upp-
levelsen som traumatiserade personer kan ha.

Lindencrona m.fl. (2006) har utvecklat Siloves modell genom att 
tillföra en indelning i olika interventionsnivåer (Individnivå, Inter-
personell nivå, Organisatorisk nivå, Närsamhälle nivå och Policy 
nivå) vilka kan härledas till Bronfenbrenners mikro- meso- exo och 
makronivåer. Utgångspunkten är riktad mot interventioner som kan 
hjälpa individen att använda sina resurser (via till exempel norma-
lisering och bemästringsstrategier) samt minska känslan av hot och 
stress genom att stärka individens hälsosystem (a.a.). Modellen ope-
rerar på olika nivåer men har fokus på dimensioner relaterade till 
hälsan hos personer som lever i Sverige. Samtidigt måste man beakta 
de livsupplevelser personen har med sig före migration och som kan 
påverka den nuvarande hälsan. Interventioner på individnivån kan 
enligt denna modell exempelvis handla om specifik hälsoinforma-
tion med syftet att öka kunskap om egenvård. På den interpersonella 
nivån kan interventioner som underlättar tillgång till nya nätverk 
inom kultur, hobbys etc. tjäna som exempel. En intervention på or-
ganisationsnivå kan vara förändringar i tillgänglighet på vårdcen-
traler bestående av ökad tolkmedverkan i väntrummet. På närsam-
hällenivån kan en upprustning och utökning av bostadsbeståndet i 
kommunen vara exempel på intervention. Slutligen kan den nyligen 
genomförda förändring i Migrationsverkets policy för anhörigin-
vandrare från Somalia beträffande acceptans av DNA prov för att 
styrka sin identitet som bevis på släktskap, tjäna som exempel på 
intervention på policynivån.

Modellen åskådliggörs med hjälp av Hälsopilen (Lindencrona m.fl. 
2006). Utvecklad ur arbeten av Silove (1999) och Ekblad & Silove 
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(1998) samt McLeroy m.fl. (1988). Utformning av Gunilla Andersson 
och Fredrik Lindencrona.
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Att återskapa och eventuellt ersätta sargade ”Adaptsystem” samt 
skapa tillit till de samhälleliga institutioner som stödjer dem utgör 
grunden för att skapa en ram för återhämtning för både enskilda 
flyktingar och deras närstående. Framgångsrika humanitära pro-
gram kan enligt Silove (1999) uppnå detta genom att skapa hållbara 
förutsättningar för trygghet och säkerhet, familjeåterförening, släkt-
skap, gruppgemenskap och genom upprättande av effektiva system 
för rättvisa. Andra viktiga faktorer är att skapa förutsättningar för 
ett arbete, för utbildning och återupprättandet av försörjningsmöj-
ligheter. Ytterligare aspekter berör upprättandet av nationella och 
andra identiteter, och återskapandet av institutioner för att under-
lätta utövandet av religion, kulturella traditioner och deltagande 
som medborgare i det nya samhället, vilket för individen skapar en 
känsla av socialt sammanhang och mening.

Hälsoskola som intervention
Kursen Hälsoskola är avsedd att vara en hälsofrämjande insats för 
att möta behov hos kursdeltagare och för att bidra till läkande pro-
cesser i de ovan beskrivna hälsosystemen. Konceptet är utvecklat i 
USA av Dr Richard Mollica professor i psykiatri vid Harvard Medi-
cal School (Mollica m.fl. 2004) och beskrivs som en pedagogisk och 
evidensbaserad metod med kognitiva inslag (www.hprt-cambridge.
org; Berkson and Daimyo, 2011).  

Hälsoskola definieras som en grupp individer vilka på frivillig ba-
sis samlas tillsammans med kliniskt verksam samtalsledare för att 

Hälsa

http://www.hprt-cambridge.org
http://www.hprt-cambridge.org
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få professionell kunskap och samtidigt ge varandra ömsesidig hjälp 
och skydd och där olikheter mellan människor tolereras och respek-
teras. 

En grundläggande princip i Hälsoskolan är att genom denna eta-
blera en mänsklig kontakt mellan de deltagande personerna, vilken 
uppmuntrar kommunikation och förståelse. Hälsoskolan består av 
gruppaktiviteter som är strukturerade i dimensionerna tid (en gång 
per vecka under fem till sju veckor), rum (samma tid och plats) och 
innehåll (fem eller fler teman) samt form (en eller flera kurskoor-
dinatorer följer gruppen hela utbildningstiden). Det är viktigt att 
ha olika professioner (sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, tand-
läkare och läkare) som täcker in konceptet för Hälsoskolan och som 
har erfarenhet av svensk sjukvård. Samtalsledarna, dvs. de profes-
sionella klinikerna enligt ovan, bör ha kunskap i gruppdynamik, i 
de ämnesområden som ingår i kursen samt ha erfarenhet av att ha 
samarbetat med tolk i patientärenden. För att öka trygghet och till-
lit i gruppen har Hälsoskolan några grundläggande principer som 
introduceras vid introduktionen och vid behov upprepas vid senare 
tillfällen. Dessa är att:
1. Tolken har tystnadsplikt och översätter allt som sägs i rummet.
2. Allt som sägs i rummet stannar i rummet.
3. Mobilen är avstängd.
4. Koncentration på här och nu och hälsa.
5. Religion och politik samt ekonomi och bostad får man disku-

tera i andra sammanhang. 
6. Vid frågor och kommentarer räcks handen upp.
7. Det är en sluten grupp – ingen som kommer och går.
8. Ingen information ges till externa myndigheter.

En mera ingående beskrivning av Hälsoskolan som metod/interven-
tion finns i metodartikel, III.
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SYFTE

Syftet med licentiatavhandlingen är att beskriva resultat från en 
kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som ge-
nomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade 
livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofräm-
jande gruppaktivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en 
sexmånaders uppföljning av aktiviteten. 

Det specifika syftet med delstudierna var följande:
I
Syftet med första delstudien var att kartlägga hälsorelaterad livskva-
litet och stressfaktorer som nyanlända upplevde efter ankomsten till 
Sverige bland en kohort nyanlända arabisktalande flyktingar som 
deltog i Svenska för invandrare (SFI) i Malmö. Delstudien avsåg att 
undersöka samband mellan stressfaktorer i eftermigrationsskedet, 
pedagogisk stress, hälsorelaterad livskvalitet (med fokus på sömn) 
och framsteg i SFI. 
Avsikten var också att undersöka vilka faktorer som SFI-lärare och 
introduktionshandläggare, uppfattade vara till hinder för nyanlända 
flyktingar i processen att lära sig svenska språket (SFI) vilket redovi-
sats i FoU Rapport 2009:5.

II 
Denna delstudie syftade till att belysa självupplevd hälsorelaterad 
livskvalitet (HRQoL) bland nyanlända arabisktalande flyktingar i 
Malmö och som deltog i en specifik hälsofrämjande gruppaktivitet 
kallad Hälsoskola för nyanlända flyktingar. Delstudien avsåg där-
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utöver att besvara vilka frågor angående hälsa, egenvård och det 
svenska hälso- och sjukvårdssystemet som kursdeltagarna hade 
samt deras beskrivningar av sina erfarenheter av deltagandet i Häl-
soskolan.   

III
Syftet med denna metodartikel var att beskriva kursen/metoden 
Hälsoskola samt dess bakgrund och teoretiska kopplingar. Syftet var 
också att beskriva den process för samverkan som utvecklats mellan 
olika professionella aktörer och brukare. 
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MATERIAL OCH METODER

De data som ligger till grund för delstudie I insamlades under hösten 
2008. Data tillhörande delstudie II är insamlat från januari 2010 till 
juni 2011. Delarbete III, metodartikeln är skriven under våren 2010. 
Tabell 1 ger en översikt över ingående delarbeten. 

Tabell 1: Beskrivning över ingående delstudier

Datainsamling Deltagare Analys
delstudie i
kartläggning

Frågeformulär

observationer

Fokusgruppsintervju

Frågeformulär

67 arabisktalande SFi 
deltagare

4 utbildningsenheter, 
lärare, elever
5 introduktions-
handläggare
12 SFi-lärare

Frekvensfördelning, 
chi-2 test, t-test, 
korrelationer

kvalitativ 
innehållsanalys
Frekvensfördelning

delstudie ii
intervention

Frågeformulär

deltagande 
observationer, 178 
timmar under 16 
månader.
Muntliga 
kursutvärderingar, åtta 
tillfällen

65 deltagare i 
Hälsoskola;
39 respondenter 
uppföljning 1; 
39 respondenter 
uppföljning 2

65 deltagare i 
Hälsoskola

Medelvärden, 
standardavvikelse, 
frekvenser, pared 
samples t-test, 
binomialfördelning, 
Spearmans 
korrelationsanalys.

kvalitativ 
innehållsanalys

Metodartikel
Hälsoskola för 
nyanlända flyktingar
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Studiepopulation och genomförande
delstudie i
Urvalet av deltagare till den första delstudien var nyanlända flyk-
tingar som var bosatta i Fosie stadsdel i Malmö. De studerade SFI 
hos någon av fyra utvalda utbildningsanordnare och hade arabiska 
som modersmål. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2008. 
Fosie var den befolkningsmässigt största stadsdelen i Malmö med 
40 000 invånare och 43 % av dessa var födda utomlands. Studien 
genomfördes i fyra steg i tidsordningen: fokusgruppsintervju med 
introduktionshandläggare på Fosie AIC (Arbets- & Integrationscen-
ter), observationer i SFI-klasser, enkät till nyanlända flyktingar som 
deltog i SFI-undervisning och enkät till SFI-lärare. 

Arabisk talande flyktingar var vid denna tidpunkt den klart 
största gruppen nyanlända SFI-deltagare. Praktiska och ekonomiska 
faktorer var avgörande för valet av språkgrupp då översättning av 
informationsmaterial och enkät endast behövde göras till ett språk 
och endast en tolk krävdes vid datainsamlingar. Utbildningsanord-
narna var behjälpliga med att ta fram listor på introduktionsdelta-
gare bosatta i Fosie stadsdel samt att samla dem i speciella klassrum 
för att besvara enkäten. 

Deltagandet var anonymt och frivilligt. En skriftlig förhandsin-
formation på arabiska var underlag för ställningstagande om delta-
gande i studien. Informationen delades ut av deltagarnas lärare och 
läraren var också behjälplig med att samla in de undertecknade sam-
tyckesformulären. Informationsblad, inklusive samtyckesformulär 
och enkät, var översatt (på grundskolenivå) till arabiska av en auk-
toriserad translator och den arabiska versionen har sedan muntligen 
tillbakaöversatts till svenska av en auktoriserad tolk. När dessa två 
versioner jämfördes var det enstaka ord som behövde justeras men 
det ändrade inte sakinnehållet.

Undersökningsgruppen bestod sammanlagt av 67 personer. Av 
dem var 52 % män och 48 % kvinnor. De representerade utbild-
ningsbakgrunder från något års skolgång i hemlandet till högutbil-
dade akademiker.

delstudie ii
Urvalet i denna studie var personer som genomgick en sju veckors 
Hälsoskola för nyanlända flyktingar. Studien genomfördes under 
2010 och 2011 under sammanlagt 16 månader. Deltagandet i stu-
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dien var frivilligt och deltagaren var fri att när som helst avbryta 
utan några konsekvenser för sitt övriga deltagande i Hälsoskolan 
eller andra introduktionsaktiviteter. Av de totalt 78 personerna som 
deltog i Hälsoskolans sju kurstillfällen för arabisktalande deltagare 
kunde sammanlagt 65 deltagare (39 män och 26 kvinnor) delta i 
studien initialt. Vid uppföljningen sex månader efter avslutad kurs 
var det 39 av dessa 65 som besvarat samtliga tre frågeformulärsom-
gångar.   

Deltagare i Hälsoskolan, rekryterades dels från en väntelista till 
programmet IntroRehab4 i Malmö men också från reguljär intro-
duktionsverksamhet för nyanlända i kommunens regi och från de-
cember 2010 även från Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet. 
Målgruppen var arabisktalande kvinnor och män som efter asylpro-
cessen fått uppehållstillstånd eller var nära anhörig till sådan person, 
bosatta i Malmö och i åldern 18-64 år. Varje grupp bestod av mellan 
8 till 12 deltagare av båda könen. 

Material
delstudie i
Underlaget till datainsamlingen med SFI-deltagare baserades på en 
omarbetning av frågeformulär som i tidigare studier testats för re-
liabilitet och validitet i populationer från olika kulturer (socioeko-
nomiska frågor: Lindencrona, m.fl., 2008; sömnformulär: Åkerstedt 
m.fl. 2002). Anpassningar, uteslutande och tillägg av vissa frågor 
gjordes till formulären före användning. Innehållet var frågor med 
delfrågor och i de flesta fall med bundna svarsalternativ om orsak till 
flykten, familjesituation, bostadssituation, sociala kontakter, kon-
takter med samhällsinstitutioner, introduktion, svenskundervisning, 
sjukvårdskontakter, arbetets/studiers inverkan på fritid och socialt 
liv, sömn, trötthet och återhämtning, sömnvanor och dygnsrytm 
samt utvärderingsfrågor. Några frågor hade öppna svarsalternativ 
som deltagaren kunde besvara med egna ord på arabiska. Dessa svar 
har sedan översatts av professionell tolk tillsammans med forskaren. 
SFI-skolorna besöktes vid tolv bokade enkättillfällen av forskaren 

4  IntroRehab är en verksamhet som erbjuder introduktions- och rehabiliteringsinsatser till flyktingar/
invandrare som har diagnosen PTSD eller besväras av psykiska och fysiska symptom till följd
av upplevelser kopplade till krig och tortyr. Det är ett samarbete mellan Migrationsverket, Region
Skåne, Malmö stad, Röda Korset, Komvux, Lernia AB och Arbetsförmedlingen och verksamheten
är tänkt att underlätta integrationen i det svenska samhället.
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tillsammans med arabisktalande professionell tolk. Antalet skiftade 
från tre till som mest arton deltagare vid dessa tillfällen. Överens-
kommelse hade gjorts med respektive lärare att deltagaren fick gå 
ifrån ordinarie undervisning. Läraren alternativt skolledaren eller 
annan administrativ personal, hade bokat lokal på respektive skola. 
Sextiosju deltagare från de fyra utbildningsanordnarna besvarade 
enkäten. Det var inte möjligt att få en säker siffra på antalet del-
tagare som var tillfrågade/hade fått informationsbladet, men upp-
skattningsvis hade mellan 90-100 deltagare, både män och kvinnor 
tillfrågats. Det tog i regel ca en timma att besvara frågorna i respek-
tive deltagargrupp.

Följande delstudier utgör inte direkt underlag till artikel I men är 
dock viktiga för kartläggningsstudien som helhet. Av denna anled-
ning redogörs i korthet även för dessa delstudier. 

En observationsstudie av karaktären deltagande observation ge-
nomfördes och den hade flera funktioner. En funktion var att få 
tillträde till de olika skolorna och lärarna, eftersom det var med 
hjälp av dem (lärarna och skolledarna) som forskaren kunde nå SFI-
deltagarna. En annan funktion var för forskaren att skaffa sig en 
helhetskänsla för den miljö, det sammanhang i vilken de båda grup-
perna SFI-deltagare och SFI-lärare verkar och samverkar. Ytterligare 
en funktion var att identifiera frågor och problem som deltagare och 
lärare själva ville ha belysta eller som forskaren uppfattade vara av 
vikt att undersöka vidare genom kommande frågeformulär. 

Fokusgruppsintervju med stadsdelens introduktionshandläggare: 
Fokusgruppsintervju (Kreuger, 1994) som metod valdes beroende 
på att intervjun sker i grupp.  Därigenom kan informanterna ge fyl-
ligare svar jämfört med individuella intervjuer, då deltagarna tillåts 
att bemöta varandras synpunkter samt delge kollektiva uppfattning-
ar och kunskaper. Syftet med fokusgruppsintervjun med introduk-
tionshandläggarna var att få information om deras erfarenheter av 
sina möten med SFI-deltagare, om arbetsuppgifter samt om hur de 
såg på sitt behov av kompetensutveckling. Tiden för intervju inbo-
kades med hjälp av handläggarnas arbetsledare vid en tidpunkt då 
man normalt hade personalmöte. Fem av de sex handläggarna var 
närvarande. 
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Lärarenkät: En grupp lärare från de fyra berörda utbildningsanord-
narna Komvux, Lernia, Hermods och Folkuniversitetet valdes till att 
besvara en enkät. Tid och ekonomi medgav inte att ett större urval 
av lärare gjordes. Av pragmatiska skäl kom gruppen att bestå av 
de lärare som hade inbjudit forskaren att göra observationer i sina 
klasser innan datainsamlingen med flyktingarna började. Tidsskälet 
var också en anledning till att valet föll på enkät framför intervjuer 
med varje lärare. 
Enkäten till SFI-lärarna bestod av 44 frågor med delfrågor med både 
öppna och slutna svar om utbildningsbakgrund, pedagogisk grund-
syn, kunskaper om målgruppen och deras behov men också om egna 
behov av till exempel fortbildning (Karasek &Theorell 1990). Även 
denna enkät var anonym och deltagandet frivilligt. Sammanlagt tolv 
lärare av totalt sexton besvarade frågorna som distribuerades via 
post. Det tog omkring en halvtimme att bevara frågorna. 

delstudie ii
Dataunderlag i studie II var ett frågeformulär för självskattning 
av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) och frågor om sömn- och 
återhämtning samt deltagande observationer under Hälsoskolans 
lektionstillfällen. Både kvantitativ och kvalitativ metod användes i 
denna studie för att få en bättre helhetsuppfattning och förståelse 
för forskningsområdet. 

Hälsorelaterad livskvalitet skattades med hjälp av självvärderings-
instrumentet EQ-5D (EuroQol Group, 1990). Formuläret innehål-
ler fem dimensioner: rörlighet, egenvård, vanliga aktiviteter, smärta/
obehag och ångest/depression. Varje dimension har tre svarsnivåer: 
inga problem, vissa problem och svåra/allvarliga problem. Därutö-
ver innehåller instrumentet en visuell analog skala (EQ VAS) som 
registrerar respondentens självskattade hälsa på en vertikal, visuell 
analog skala där ändpunkterna är märkta `bästa tänkbara hälsotill-
stånd` och `sämsta tänkbara hälsotillstånd`. Denna information kan 
användas som ett kvantitativt mått på hur hälsotillståndet bedöms 
av de enskilda respondenterna. 

EQ-5D är översatt till över 100 olika språk. Översättningarna 
använder ett standardiserat översättningsprotokoll som överens-
stämmer med internationellt erkända riktlinjer. Syftet med detta är 
att säkerställa en semantisk och konceptuell överensstämmelse och 
innebär en översättning samt en översättningsprocess tillbaka och 
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en kontrollbedömning. Översättningar godkänns endast om de är 
utförda i samarbete med EuroQol gruppens reviewers. 

Processen sker genom en översättning av den engelska ursprungs-
versionen som görs av två kvalificerade översättare infödda i ”mål-
språket” och därefter sker en tillbakaöversättning av deras konsen-
susversion av två kvalificerade översättare infödda i engelska språket 
men som talar flytande på ”målspråket”. Slutligen testas resultatet 
på ett lekmannaurval av målgruppen i ett avrapporteringsmöte. 
Medlemmar från EuorQol gruppen övervakar noga processen.

Den självrapporterade hälsostatus som fångas upp av formuläret 
relaterar sig till respondentens situation just vid tiden för ifyllande. 
EuroQol- gruppens uppfattning och beslut är att hälsotillstånds-
mätning bör gälla respondentens omedelbara situation därför ges 
instruktionen ”ditt eget hälsotillstånd i dag”. Formuläret skall an-
vändas i sina två delar dvs. både de fem hälsostatusfrågorna och den 
visuellt analoga skalan. 

Deltagarnas sömnstatus skattades med hjälp av en förkortad version 
av Åkerstedts sömn- och återhämtningsformulär (Åkerstedt m.fl. 
2002). Frågorna gällde sömnens kvalitet och kvantitet som svårig-
heter att somna, att vakna upp, störd sömn, snarkningar, mardröm-
mar, problem med vakenhet under dagtid etc. Svaren täckte sex ni-
våer av svårighetsgrad (alltid, för det mesta, ofta, ibland, sällan och 
aldrig). 

Den kvalitativa datainsamlingen bestod av deltagande observatio-
ner från lektioner och muntliga kursutvärderingar. Forskaren gjorde 
deltagande observationer i alla grupper och vid varje lektion, totalt 
178 timmar under 16 månader. Syftet var att fånga upp de frågor 
och berättelser som deltagarna gav uttryck för under lektionerna för 
att få en djupare förståelse för deras behov. 

Lektionerna hölls på svenska och all kommunikation översat-
tes av samma professionella tolk som fanns i rummet. Deltagarnas 
frågor och berättelser antecknades av forskaren direkt efter tolkens 
översättning och deltagarna var informerade om och hade godkänt 
detta. Vid varje kursavslutning genomfördes en muntlig kursutvär-
dering med deltagarna där huvudfrågorna handlade om hur delta-
garen upplevt kursens innehåll och form, om något speciellt skulle 
lyftas fram, om något saknats eller borde ha funnits mera av. Svaren 
skrevs ned direkt efter den professionelle tolkens översättning. 
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Bearbetning och analys
delstudie i
De insamlade deltagarenkäterna, liksom de kvantitativa delarna av 
lärarenkäten, har inkodats och bearbetats i SPSS 16.0. Mot bak-
grund av att studien hade kartläggande karaktär har analysen varit 
deskriptiv. Interreliabilitetskontroll av inmatningen visade att ingen 
felinmatning förekommit. Följande statistiska analyser har gjorts: 
frekvensfördelning och i förekommande fall uppdelat på kön, chi-2 
test, t-test, och korrelationer (Spearman).

delstudie ii
Det kvantitativa datamaterialet behandlades statistiskt med hjälp av 
SPSS för Windows version 18.0. Sociodemografiska karaktäristika, 
dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet och sömnkvalitet beskrivs 
genom medelvärden, standardavvikelse och frekvenser relaterade 
till kön och de två uppföljningarna. För att undersöka förändringar 
på gruppnivå användes paired samples t-test och binomialfördel-
ning för exakt signifikant test. Spearmans korrelationsanalyser har 
använts för att identifiera styrkan i sambanden mellan de rankade 
(icke-parametriska) variablerna i frågeformulären. Endast p-värden 
under 0,05 redovisas i resultaten. 
Det kvalitativa datamaterialet från lektioner och kursutvärderingar 
analyserades med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lund-
man, 2004; Elo & Kyngäs, 2007). Innehållskategorierna speglade 
de huvudteman som berördes på lektionerna som rörlighet, egen-
vård, aktivitet, smärta, oro/depression, sömn, återhämtning och 
mardrömmar. Därefter sorterades texten i överordnade kategorier 
som handlade om
- vilka typer av frågor deltagarna hade om utbildningsinnehållet,
- vilka kommentarer deltagarna hade om struktur och organisation 

av kursen,
- vilka av deltagarnas behovsområden som fanns med i kursinnehål-

let och vilka områden de saknade,
- vad deltagarna ville förmedla till administratörer, chefer och poli-

tiker. Några av kategorierna hade karaktären av frågor för att få 
kunskap, andra gav uttryck för värderingar och attityder, några 
var av mera intim karaktär och en del gav uttryck för otillfreds-
ställda behov och råd inför framtidens Hälsoskolor. 
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Etiska överväganden
Båda studierna (I och II) har föregåtts av såväl muntlig som skriftlig 
förhandsinformation. Den skriftliga informationen var översatt till 
arabiska. De personer som önskade delta i studierna undertecknade 
samtyckesformulär med tydlig information om att deltagandet var 
frivilligt och anonymt samt att man när som helst var fri att avbryta 
sin medverkan. 

Insamlad data behandlades på sätt som skyddade integritet och 
identitet hos de deltagande personerna. Analys och presentation av 
resultat har utförts på gruppnivå. Studie I hade karaktären av en 
kvalitetssäkring och har därför inte varit föremål för etikprövning. 
Studie II har godkänts av Etikprövningsnämnden i Lund (Diarie-
nummer 2010/553). 
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RESULTAT

En översikt över sociodemografiska aspekter i de olika delstudierna 
åskådliggörs i tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Översikt respondenter och delstudier
Delstudie I Delstudie II

baslinje uppföljning 1o2 drop-outs
totalt antal resp. 67 65 39 26
kön 52% m/ 48% kv 60% m/40% kv 54% m/46% kv
Ålder (medel) 36 40 44 35
År i skola (medel) 11 12 12 12
arbetsår (medel) 13 14 17 9
antal barn (medel) 3 3 3 2
År i Sverige (medel) 1,5 1,7 1,7 1,9

Kvantitativa resultat
delstudie i
Sextiosju flyktingar (52 % män och 48 % kvinnor) från arabisk-
talande länder svarade på frågorna. De flesta kom från Irak. Det 
mest förekommande ankomståret till Sverige var 2007, vistelse tiden 
i Sverige inklusive som asylsökande var i genomsnitt 1,5 år, med 
en spridning på mellan 0-6 år. Det var signifikant fler kvinnor än 
män som var gifta (84,4 % respektive 71,4 %, p<.0000). Medelål-
dern var 36 år (min-max: 20-58 år, sd=12). Drygt hälften (54,9 %) 
svarade att de hade barn och i medel hade respondenterna 3 barn 
(min-max:1-7 barn, sd=2). De hade i genomsnitt gått 11 år i skolan i 
hemlandet (min-max: 3-20 år) och de hade 13 arbetsår i medel (min-
max: 1-22 år) innan ankomsten till Sverige. 
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Nära två tredjedelar (64,5 %) av respondenterna instämde helt el-
ler nästan helt att det ofta händer att de redan då de vaknar börjar 
tänka på utbildningsrelaterade problem och det var ingen skillnad 
mellan könen. Deltagarna rapporterade en hög förekomst av sömn- 
och trötthetsbesvär. En analys av förekomsten av respondenter som 
har regelbundna insomnirelaterade besvär (dvs. något av följande 
besvär: svårt att somna, upprepade uppvaknanden, vaknar i förtid, 
störd/orolig sömn – med regelbunden menas att individen har pro-
blem flera gånger i veckan) visade resultaten att 68 % av responden-
terna hade insomni motsvarande hälften av veckans dagar och det 
fanns ingen könsskillnad i insomnibesvär. Något färre, och knappt 
hälften, 43 % visade regelbundna besvär med sömnighet (t ex att 
man ofrivilligt nickade till under dagen). Fyrtioen procent (män: 36 
%, kvinnor: 50 %) uppfyllde kraven för klinisk insomni baserat på 
att respondenten hade både sömnbesvär och sömnighetsbesvär un-
der minst hälften av veckans dagar. 

Drygt 80 % av samtliga upplevde en stor oro över sin familj el-
ler andra anhöriga i hemlandet. Många, speciellt kvinnor, kände sig 
isolerade och ensamma. Fler kvinnor än män hade försökt men haft 
svårt att få kontakter med föreningslivet, liksom att få tillgång till 
platser för religionsutövning. Kvinnorna hade även svårt med att 
få tillgång till platser för kulturella aktiviteter och de upplevde det 
också som problematiskt att få tillgång till platser för sportaktivitet 
speciellt om de ville hitta enbart kvinnliga arenor. 

Gruppen respondenter som helhet upplevde problem med att få 
hjälp från tandvården liksom från hälso- och sjukvården för både fy-
siska och psykiska konsultationer. Vad gällde utbildningssituationen 
så hade många, speciellt kvinnor, svårt att känna motivation för att 
lära sig svenska språket och mer än hälften upplevde sig ha myck-
et svårt att förstå vad läraren sade. Ännu flera (68 %) hade svårt 
för att hinna med i tempot på lektioner. Många förstod inte kraven 
som ställdes av läraren och drygt 64 % hade svårt för att kunna 
koncentrera sig på lektioner, de hade svårt för att förstå hemupp-
gifter liksom att kunna göra hemuppgifter i lugn miljö. Vad gällde 
möjligheten till delaktighet i beslut som rörde undervisningen fanns 
stora differenser mellan respondenternas vilja att delta och deras 
uppfattning om vad de fick vara med och bestämma om. För många 
respondenter rådde oklarhet om introduktionsplanen och ca hälften 
av dem skulle ha velat få mera hjälp med läkar- och sjukvårdskon-
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takter samt med sin bostadssituation. Under den relativt korta tid 
som deltagarna bott i Sverige hade flertalet bytt bostad flera (2-7) 
gånger.  Några beskrev sig som ”hemlösa”. 

De huvudsakliga resultaten från lärarenkäten (n=12) visar att 
flertalet hade lång lärarerfarenhet, många av dem tio år eller mera. 
Hälften av dem var missnöjda med storleken på undervisningsgrupp 
och drygt hälften var missnöjda med det kontinuerliga intaget av 
elever. De största hinder för deltagarnas progression i utbildningen 
ansåg SFI-lärarna vara psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, familjepro-
blem och bostadsproblem. Resurser/styrkor hos deltagarna beskrevs 
av SFI-lärarna i termer som engagemang, nyfikenhet, tro på framti-
den, vilja att lära, motivation. De viktigaste orsakerna till SFI-delta-
garnas avbrott i studier uppfattade lärarna bestå av graviditet, sjuk-
dom, psykisk och fysisk ohälsa, bostadsproblem samt att deltagaren 
fått arbete. 

Huvudsakligt resultat vid fokusgrupp med introduktionshandläg-
gare (n=5) var att de uppfattade att ”dåligt mående” fysiskt och 
psykiskt, liksom sömn- och koncentrationsproblem och en proble-
matisk boendesituation utgjorde hinder för deltagarna/nyanlända 
flyktingar att delta fullt ut i skola och/eller arbete. Speciellt för de 
utomlands födda kvinnornas del var en bristfällig utbildningsbak-
grund och ingen eller begränsad arbetslivserfarenhet från hemlandet 
också ett hinder liksom hinder i form av förväntningar som låg i den 
kvinnliga könsrollen.

delstudie ii
Den kvantitativa delen av studien bestod av 65 deltagare och i upp-
följningsstudien var det 39 respondenter som deltog i alla tre upp-
följningarna. Av dessa 39 var 21 män och 18 kvinnor och medel-
åldern var 44 år. De manliga respondenterna hade nästan 13 års 
utbildning från hemlandet medan kvinnorna i medel hade 10 år. 
Arbetsår från hemlandet var för männens del i medel 18 år och för 
kvinnorna 15 år. Deltagarna hade bott i Sverige i ungefär 1,5 år 
och en majoritet hade barn, i snitt 3 stycken. De deltagare som inte 
besvarat alla tre enkäterna var signifikant yngre (i medel 35 år) och 
hade signifikant färre arbetsår (i medel 9 år) från hemlandet. I öv-
rigt fanns inga signifikanta skillnader vad gäller kön, civilstånd och 
utbildningsbakgrund.  
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Hälsorelaterad livskvalitet: Vid baslinjen5 rapporterade kvinnor 
vissa problem (svarsalternativ var: inga problem, vissa problem, 
mycket problem) signifikant oftare än män när det gällde förmåga 
att utföra viktiga aktiviteter (Chi-2 = 6376, df = 2, p <0,041). Signi-
fikant färre, både män och kvinnor (p <0,041) rapporterade mycket 
smärtproblem vid första uppföljningen jämfört med baslinjen (p 
<0,013). Signifikant färre rapporterade mycket problem med smärta 
(p <0,004) samt mycket problem med depression (p <.041) vid den 
andra uppföljningen jämfört med utgångsvärdet. Således uppfattade 
signifikant färre deltagare svåra smärtproblem vid båda uppfölj-
ningarna jämfört med utgångsvärdet och signifikant färre upplevde 
allvarliga depressionsproblem vid den andra uppföljningen jämfört 
med utgångsvärdet. 

5  Baslinjen=första mättillfället, utgångsvärdet
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Tabell 3: EQ-5D Baslinje, uppföljning 1,  
uppföljning 2 – män respektive kvinnor
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Både män och kvinnor rapporterade signifikant högre medelvärde 
på hälsobedömningsskalan (1-100) vid både första (t=-2,561, df=34, 
p<.015) och andra (t=-2,716, df=35, p<.010) uppföljningen jämfört 
med utgångsvärdet. Den signifikanta förändringen var störst för de 
kvinnliga respondenterna; första uppföljningen (t=-2,907, df=15, 
p<.011) och andra uppföljningen (t=-3.394, df=16, p<.004).
Sömn och återhämtning: Sammanfattande fynd är att manliga re-
spondenter rapporterade signifikant färre sömnproblem över tid. 
Mardrömmar uppträdde betydligt mera sällan liksom problem med 
att hålla sig vaken under dagtid. Resultaten indikerar att sömnpro-
blemen avtog signifikant vid första uppföljningen (t=3.407, df<16, 
p<.004) och från baslinjen till andra uppföljningen (t=2,171, df=16, 
p<.045). Kvinnliga respondenter rapporterade en förändring mellan 
baslinjen (medelvärde 4.17) och första uppföljningen (medelvärde 
3.87) men förändringen var inte signifikant. 

Fyra av tio respondenter (43 %) led initialt av mardrömmar jäm-
fört med 33 % vid både första och andra uppföljningen. Något 
fler än en tredjedel (36 %), både män och kvinnor, hade alltid el-
ler mycket ofta problem med att hålla sig vakna under dagtid vid 
baslinjen. Vid båda uppföljningarna kvarstod problemen för 23 %. 
Korrelationer mellan Index för störd sömn, EQ-5D variabler och 
VAS skalan: Resultaten visar att ju större problem man har angåen-
de rörlighet, dagliga aktiviteter, smärta och depression/ångest desto 
större är sömnproblematiken. Ju mera sömnproblematik som rap-
porterades desto lägre/sämre skattade respondenterna sin hälsa på 
den visuellt analoga skalan. 
Resultaten visar också att störd sömn vanligtvis åtföljdes av mar-
drömmar samt att ju större problem med mardrömmar som rappor-
terades desto lägre skattade man sin hälsa. Det fanns en signifikant 
negativ korrelation mellan hälsoskalan och mardrömmar, vid an-
dra uppföljningen (-0,594, p<.000), vilket innebär att mardrömmar 
uppträdde signifikant mera sällan vid sexmånaders uppföljningen 
än vid baslinjen.   

Kvalitativa resultat
För att få svar på forskningsfrågorna ”Vilka är kursdeltagarnas vik-
tigaste frågor angående hälsa, egenvård och det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet?” och ”Hur beskriver deltagarna sin erfarenhet 
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av att ha deltagit i Hälsoskolan?” genomfördes deltagande observa-
tioner vid lektioner samt muntliga kursutvärderingar. 

Under Hälsoskolans lektioner ställde deltagarna många frågor till 
de kliniskt verksamma lärarna/samtalsledarna. En del av dem har 
kategoriserats som rena kunskapsfrågor, andra som uttryck för vär-
deringar och attityder och några var av en mera intim karaktär. Ty-
piska kunskapsfrågor handlade om migrationsprocessen och flykten 
och om de, ofta traumatiska, erfarenheter som man fått kan leda till 
personlighetsförändring och kroppsliga förändringar/konsekvenser. 
Speciellt psykologen fick frågor om stress, hjärtklappning, psykiska 
problem, antidepressiv medicin, sömn, mardrömmar, flashbacks och 
koncentrationsproblem.  Kursdeltagarna hade också behov av råd 
både för egen del och angående sina barn. Under kategorin frågor 
som ger uttryck för värderingar och attityder inkluderades behovet 
av rutiner och aktiviteter i det nya samhället samt hjälp att kunna 
leva efter dem. En majoritet av kursdeltagarna led av skador och 
sjukdomar, ofta permanenta och orsakade av militära händelser, 
men de uttryckte en brist på förtroende för det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet vilket de också upplevde som svårtillgängligt. 
Några gav uttryck för ett misstroende mot läkare som enbart gav 
dem sömntabletter för sina sömnproblem, vilket de ansåg som otill-
räckligt och inadekvat. 

Många kände igen sig i beskrivningen av att ha påträngande tan-
kar, minnesluckor och att de söker undvika aktiviteter som de tror 
kan skada. Att brottas med mörka minnen, sömnlöshet, mardröm-
mar och bilder av stupade familjemedlemmar och vänner var erfa-
renheter för många kursdeltagare. Många kände också en stress av 
att inte veta om de skulle få ytterligare hjälp efter Hälsoskolan el-
ler inte. Vissa uttryckte en irritation över ”vänliga människor” som 
försökte lugna dem genom att säga att deras reaktioner var vanliga 
och helt normala i en situation som deras. Men kursdeltagarna un-
derströk att vad de i första hand behövde var mera användbara råd 
och praktisk hjälp. 

De mera intima frågor som kursdeltagarna ville ha svar på hand-
lade exempelvis om sexuellt överförbara sjukdomar, hur sådana 
sjukdomar kan påverka graviditet, frågor om preventivmedel, om 
test för prostatacancer. Kursdeltagare önskade också att sex och 
samlevnadsfrågor skulle inkluderas i Hälsoskolan då det är frågor 
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som man inte talar om i deras kulturer och som även gifta par sällan 
diskuterar. 

Kursdeltagares kommentarer om Hälsoskolans struktur och or-
ganisation handlade till största del om lärarnas/ledarnas, koordina-
torernas och den professionelle tolkens insatser samt om innehållet 
och dialogerna i Hälsoskolan. Detta var områden som deltagarna 
generellt sett var mycket nöjda med. Några deltagare hade föredra-
git att börja senare på morgonen på grund av sömnproblematik, 
några önskade en utökad utbildning till två tillfällen per vecka. Råd 
inför framtiden till administratörer av Hälsoskolan var att kursdel-
tagare skulle följas upp individuellt och att Hälsoskolan skulle få en 
fortsättning samt att den skulle utökas så att fler deltagare kunde få 
tillgång till kursen. Områden som Hälsoskolan täcker är enligt del-
tagarna alla teman som bedömdes som innehållsmässigt mycket bra, 
givande och välgörande. De betonade också avspänningsövningar 
och andra övningar som extremt nyttiga samt att kursen gett dem 
en förståelse för hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och 
dess regelverk fungerar. Kursdeltagarna underströk också ett res-
pektfullt bemötande från lärare, koordinator och professionell tolk 
som mycket värdefullt. Många deltagare uttryckte också en önskan 
om mera tid och flera tillfällen för Hälsoskolan. 

Förmedling till administratörer, chefer och politiker. Kursdelta-
garna uttryckte tydligt en önskan om att koordinator och lärare/
samtalsledare i Hälsoskolan skulle vidareförmedla deltagarnas frå-
gor och behov till beslutsfattare och politiker. Många kursdeltagare 
hade upplevt svårigheter att få tillgång till vård. De hade inte förstått 
hur man ska gå vidare och hade problem med långa väntetider. De 
nämnde också en brist på professionella tolkar och tillräckligt med 
tid för tolkning inom sjukvården. Vissa kursdeltagare var oroliga 
för att deras handläggare inte skulle bevilja hjälp efter Hälsoskolan, 
de var rädda för att bli bortglömda som individer och visste med 
säkerhet att de var i behov av fortsatt stöd. Vissa handläggares och 
administratörers kompetens inom detta område ifrågasattes och en 
önskan uttrycktes om att bedömas av kliniskt vårdutbildad perso-
nal i stället. Många kursdeltagare föreslog vid kursutvärderingar att 
den information och kunskap som ges i Hälsoskolan bör spridas till 
dem som deltar i SFI-utbildning eftersom alla där har nytta av den 
sortens kunskap. 
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DISKUSSION

Licentiatavhandlingens syfte var att beskriva resultat från en kart-
läggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genom-
går SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livs-
kvalitet som arabisktalande deltagare i kursen Hälsoskola beskriver 
före, efter samt vid en sexmånaders uppföljning av interventionen. 

De resultat som varit mest framträdande och som kan tänkas ha 
störst betydelse för mottagandet av nyanlända flyktingar kommer 
att diskuteras i det följande. Därpå följer en diskussion om valda 
metoder samt konklusion och implikationer för praxis, utbildning 
och forskning. 

Diskussion av resultatet
Resultatet visar att nyanlända flyktingar samt anhöriga till nyan-
lända flyktingar beskriver sig ha en problematisk hälsosituation be-
stående av både fysisk som psykisk ohälsa (I, II). En majoritet av 
deltagare i Hälsoskolan uppgav sig lida av skador och sjukdomar 
orsakade av krigshändelser eller följdverkningar av sådana händel-
ser. Många beskrev posttraumatiska stressreaktioner såsom åter-
upplevande- undvikande- och överdriven vaksamhetssymtom som 
vanligt förekommande i det dagliga livet (II). Dessa symtom, rela-
terade till dess påverkan på förmågan att lära sig språk, beskrivs 
även i annan forskning inom området (Steel m.fl. 2009, Fazel m.fl. 
2005, Jaranson m.fl. 2007). En trolig anledning till den låga genom-
strömningen i SFI utbildning kan vara att ett antal deltagare lider av 
posttraumatiskt stressymptom eller andra hälsoproblem vilket gör 
det svårt att tillgodogöra sig utbildningen. Resultatet av en enkät 
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till SFI-lärare samt fokusgruppsintervju med introduktionshandläg-
gare (I) gav vid handen att psykisk och fysisk ohälsa samt sömnpro-
blematik ansågs vara de största hindren för progression i studierna 
hos SFI-deltagarna. Med obehandlat trauma samt stress- sömn- och 
koncentrationsproblematik är det inte förvånande att ett flertal ny-
anlända flyktingar inte klarar av att genomföra studierna. Därutö-
ver tillkommer somatiska följdsjukdomar och Mollica m.fl. (2011) 
och Kinzie m.fl. (2008) beskriver en ökad risk för att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdomar och diabetes som konsekvens av posttrauma-
tiska symtom. Det visade sig i frågor och diskussioner under Häl-
soskolans lektioner (II) att många av deltagarna led av ovanstående 
somatiska sjukdomar, inte bara upplevd psykisk ohälsa. 

Flertalet deltagare i Hälsoskolan (II) hade sökt hjälp inom den öppna 
hälso- och sjukvården för somatisk problematik. En majoritet hade 
dock erfarenheter av brist på tillgänglighet och långa väntetider (I, 
II). Liknande resultat har Mollica m.fl. (2011) erhållit i kliniska stu-
dier. Respondenterna i Hälsoskolan rapporterade också stor brist 
på professionella tolkar vid läkar- och andra sjukvårdsbesök (II). 
Inställda läkarbesök på grund av att tolk saknades var erfarenhe-
ter som många respondenter i Hälsoskolan delade. Trots behov av 
sjukvård kan migranter bli tveksamma till att söka denna hjälp på 
grund av olika kommunikationssvårigheter. Det kan enligt Davies 
m.fl. (2006) förutom språkliga barriärer även handla om brist på 
medicinska tolkar som är bekanta med kulturella och traditionella 
normer vilka eventuellt skulle kunna överbrygga denna utmaning. 
Denna brist kan enligt Davies (a.a.) förvärras till en andra nivå av 
kommunikationsbarriär på grund av olika syn på, förståelse för och 
reaktioner/lösningar på ohälsa och sjukdomar. En följd av detta kan 
enligt Davies (a.a.) bli att en del migranter söker hjälp hos alterna-
tiv medicin t.ex. medicinmän. Detta undersöktes dock inte i inneva-
rande studie.  

Resultaten från både kartläggningsstudien (I) och uppföljnings-
studien (II) visade att nyanlända arabisktalande flyktingar hade en 
hög grad av sömn och koncentrationsproblematik. Jämfört med 
en svensk referensgrupp (Kecklund m.fl. 2006), med motsvarande 
köns- och åldersfördelning och där alla förvärvsarbetade, visade re-
spondenternas (SFI-deltagares) svar att de hade mer störd sömn och 
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mer sömnighet än referensgruppen. Av SFI deltagarna rapporterade 
68 procent insomnirelaterade besvär hälften av veckans dagar jäm-
fört med referensgruppens 18 procent. Däremot var förekomsten av 
snarkbesvär ungefär den samma i SFI-gruppen som i referensgrup-
pen. Även de kvalitativa resultaten i delstudie II påvisade deltagares 
upplevda problem med sömnlöshet, mardrömmar och svårigheter 
att koncentrera sig. 

Resultaten i delstudierna korresponderar väl med annan forsk-
ning (Hossain m.fl. 2005) om konsekvenser av störd sömn i form 
av brist på energi och trötthet samt om påverkan på kognitiva 
funktioner som minne, inlärning och koncentration (Stickgold & 
Walker, 2005; Stenuit & Kerkhofs, 2008; Söndergaard & Theorell, 
2004). Resultaten indikerar att identifikation av sömn- och koncen-
trationsproblem bör vara en obligatorisk del av en tidig medicinsk 
undersökning av nyanlända flyktingar samt att sömn- och koncen-
trationsproblematik regelbundet behöver följas upp vid medicinska 
konsultationer. Tidig behandling av PTSD-relaterad sömnproblem-
problematik skulle kunna bidra till snabbare integration och eta-
blering i det svenska samhället. Forskning visar (Åkerstedt, 2010; 
Germain m.fl. 2006, Poulin m.fl. 2011) att systematisk intervention 
i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för mardrömmar och in-
somnia reducerar PTSD-symtom, depression och oro. Resultaten i 
delstudie II angående förbättrad sömn och minskade besvär av mar-
drömmar, smärta, oro/depression samt ökad aktivitetsgrad och rör-
lighet vid uppföljningar av deltagare i Hälsoskola tyder på att även 
denna intervention har betydelse. 

I andra delstudien (II) framkom även att sömnproblematik, inklu-
sive mardrömmar, var relaterade till de fem variablerna av hälsore-
laterad livskvalitet; (rörlighet, aktivitet, egenvård, smärta och oro/
depression) och till upplevelsen av det allmänna hälsotillståndet. 
Ju högre grad av problematik inom dessa hälsoområden, (förutom 
egenvård), desto mera sömnproblematik och mardrömmar rappor-
terade respondenterna. Hög sömnproblematik samt mardrömmar 
gav också lägre bedömning av det självskattade allmänna hälsotill-
ståndet. 

Genom att studera flera hälsoområden kan en tydligare bild av de 
olika delarnas komplexitet och påverkan på andra områden synlig-
göras. Enligt vår teoretiska utgångspunkt (Bertalanffy, 1968; Bron-
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fenbrenner, 1977; Silove, 1999; Harvey, 1996) påverkar och påver-
kas alla delar i ett system ömsesidigt av varandra och av strukturen 
som helhet. Individen påverkar och påverkas av sin miljö och en 
utlösande händelse, tex hot mot personens integritet, innebär att en 
delvis förändrad individ därefter möter en delvis förändrad miljö.  
Detta innebär att ett försök att utröna vad som är orsak och ver-
kan är problematiskt, då det går runt i en cirkulär kausalitet. Vad 
vi däremot kan vara tämligen säkra på är att en intervention inom 
något område/system kommer att ha inverkan även på angränsande 
system. 

Respondenterna i Hälsoskolan (II) skattade sitt hälsotillstånd (enligt 
de ingående variablerna) som problematiskt. I jämförelse med en 
motsvarande grupp nyanlända arabisktalande flyktingar med uppe-
hållstillstånd i samma ålder och där instrumentet EQ-5D använts 
(Sundell Lecerof, 2010) skattade respondenterna i innevarande stu-
die (II) sitt hälsotillstånd som betydligt sämre inom samtliga under-
sökta hälsoområden. Till viss del kan skillnaden härledas till att Sun-
dell Lecerof´s studie genomfördes med hjälp av postenkäter till alla 
nyanlända Irakier, mellan 18-64 år i Sverige oavsett hälsoproblem. 
I innevarande studie deltog enbart personer som själva upplevde ett 
behov av hälsoinformation/utbildning. Det sistnämnda skulle i detta 
fall tyda på att de deltagare som rekryterats till Hälsoskolan också 
var de som bäst behövde den kunskap och det stöd som Hälsoskolan 
kunde ge. En liknande studie (Ekblad m.fl. 2012) med Hälsoskola 
under fem veckor för arabisktalande nyanlända fyktingar fann lik-
nande resultat som i innevarande studie. 

Etisk diskussion
Burström (2009) diskuterar socialmedicin och rättvis vård och kopp-
lar sitt resonemang till Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763. I hans 
artikel framgår det bland annat att den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Burströms re-
sonemang går ut på att olika personer har olika förutsättningar att 
tillgodogöra sig vård, behandling och information, vilket på engel-
ska benämns med termen  (”health literacy”) hälsoförståelse. Det-
ta är till exempel beroende på språkkunskaper, kunskapsnivå och 
psykologisk beredskap. Därmed skulle, i skenet av hälso- och sjuk-
vårdslagens intentioner, personer med lägre grad av health literacy, 
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allt annat lika, behöva mer insatser för att vård på lika villkor ska 
uppstå (Burström, 2009, sid. 411). Burströms resonemang skulle 
även kunna appliceras på hälsofrämjande preventiva aktiviteter som 
Hälsoskolan (II), eftersom den vänder sig till en grupp i samhället 
som har sämre livsvillkor, sämre hälsa och högre sjuklighet än an-
dra samhällsmedborgare och därför bör få utökade resurser för att 
kunna genomföras. 

Diskussion av metodval
En fråga man som forskare måste ställa sig är om rätt metod an-
vänts?

Genom att använda kvantitativ metod kan forskaren få ett bre-
dare underlag som svar på forskningsfrågan jämfört med t.ex. kva-
litativa intervjuer. I delstudie I användes ett ganska omfattande frå-
geformulärsmaterial vilket skulle besvaras av nyanlända flyktingar 
som studerade SFI. Syftet var att genomföra en kartläggning av ett 
antal aspekter beträffande SFI-studerandes hälso- och livssituation 
kopplat till pågående studier. Huvuddelen av materialet hade ti-
digare testats för reliabilitet och validitet i liknande populationer. 
Eftersom materialet kompletterats med frågor som hade fokus på 
den pedagogiska situationen genomfördes dessutom en pilot-test av 
frågeformuläret med tre arabisktalande personer. Smärre justeringar 
gjordes som resultat av denna pilot-test. Frågeformulärsformen val-
des då en så stor kvantitet svar som möjligt var önskvärt som un-
derlag i kartläggningen. Genomförandet besvarades med forskaren 
på plats för att frågorna vid behov skulle kunna tydliggöras samt 
för att begränsa internt bortfall. Fördelar med detta metodval var 
att många av forskningens frågeområden kunde besvaras vid ett 
och samma tillfälle av flera respondenter. Tillförlitligheten i respon-
denternas svar kunde också ökas genom att de gavs möjlighet att 
ställa frågor vid osäkerhet om att ha förstått frågan rätt. Forskaren 
och professionell tolk var alltid närvarande vid frågeifyllandet. En 
nackdel var, för en del respondenter, att mängden frågor gjorde dem 
trötta och okoncentrerade mot slutet av tillfället. 

För att få SFI-lärares uppfattning om nyanlända flyktingars hälsa 
genomfördes en enkätundersökning även med dem. I samma syfte 
genomfördes en fokusgruppsintervju med introduktionshandläg-
gare inom Fosie stadsdel. Postenkäter med SFI-lärarna användes av 
pragmatiska skäl då lärarna var spridda på fyra olika skolor. Fokus-
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gruppsintervjun med introduktionshandläggare valdes då en fördel 
med den metoden är att den sker i grupp och informanterna kan ge 
fylligare svar jämfört med individuella intervjuer. En annan fördel är 
att deltagarna tillåts bemöta varandras synpunkter samt delge kol-
lektiva uppfattningar och kunskaper. 

Med hjälp av ovanstående metoder gavs forskningsfrågan tre 
olika vinklingar/perspektiv, vilka var underlag för jämförelser och 
kontrastering. Denna metodtriangulering gav möjlighet att bekräfta 
eller ifrågasätta resultaten och öka validiteten i data.  

I delstudie II var syftet att med ett fåtal frågor få svar på responden-
ters självupplevda uppfattning om sin hälsosituation. Följande av-
snitt har fokus på metodvalet till delstudie II då denna studie utgör 
avhandlingens ”kärna” och därmed är mest intressant att diskutera 
och förhålla sig kritisk till. 

Hälsoskola som intervention
Vi har i resultaten (II) kunnat konstatera förändringar över tid inom 
flertalet av de undersökta dimensionerna av hälsorelaterad livskva-
litet samt beträffande sömn och återhämtning. Resultaten är så pass 
positiva att man som forskare bör ställa sig kritisk till dem. Hur 
kan man förklara att ”endast” information och diskussion påverkar 
deltagares självupplevda hälsa? En fråga att ställa är huruvida de 
använda metoderna mäter det de  var avsedda att mäta. Det huvud-
sakliga instrumentet för att mäta respondenternas hälsorelaterade 
livskvalitet var EQ-5D. Detta instrument valdes framför andra alter-
nativ av följande orsaker: Det är designat så att respondenten själv 
ska kunna fylla i, det är enkelt och lätt att begripa med instruktioner 
inkluderade i texten, det har ett fåtal frågor som täcker de veder-
tagna hälsodimensionerna samt tar bara några minuter att besvara. 
Formuläret är översatt till en mängd språk och är flitigt använt inom 
det transkullturella forskningsområdet, vilket kan möjliggöra jäm-
förelser med andra studier. Dessutom var det tidigare använt i upp-
följning av Hälsoskola i Södertälje (Ekblad & Asplund, 2012). 

Då kartläggningsstudien (I) gett vid handen en omfattande sömn 
och koncentrationsproblematik i gruppen nyanlända flyktingar var 
det av hög prioritet att även undersöka detta hos deltagarna i Häl-
soskolan. Det instrument som användes för att mäta respondenter-
nas sömnstatus var Åkerstedts sömn- och återhämtningsformulär 
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(Åkerstedt m.fl. 2002). Då detta formulär i sin helhet innehåller en 
mängd olika frågor och delfrågor gjordes ett urval av de nio mest 
essentiella frågorna till föreliggande studie. Språket är av naturliga 
skäl en begränsning för nyanlända personer och all text inklusive 
instruktioner i frågeformulären var översatt till arabiska. Forskaren 
och den professionella tolken var alltid närvarande vid frågeifyllan-
det. Det gavs då också möjlighet att gemensamt gå igenom eventu-
ella oklarheter i frågorna. En fördel med frågeformulär är att alla 
respondenter får exakt samma frågor och i detta fall fanns endast 
fasta svarsalternativ. Detta innebär att den information forskaren 
önskar kommer direkt från källan. En nackdel med frågeformulär 
var att de deltagare som var analfabeter (ett fåtal) ej kunde besvara 
frågeformuläret. 

En ytterligare metod i studie II var att forskaren gjorde deltagande 
observationer vid samtliga gruppsammankomster. Forskarens iden-
titet som forskare var öppet erkänd och deltagarnas samtycke att 
föra anteckningar kunde därmed inhämtas. En fördel med denna 
metod var att forskaren hade möjlighet att följa respektive grupp ge-
nom hela dess ”normala” process i Hälsoskolan. I början av obser-
vationerna handlade det till stor del att skaffa en helhetskänsla för 
situationen. Varje grupp var unik och utvecklade sin egen ”grupp-
kultur”. Eftersom ett av delstudiens syften var att få svar på delta-
garnas egna frågor angående hälsa, egenvård och svensk hälso- och 
sjukvård fokuserades observationerna på frågor och berättelser som 
deltagarna framförde i samband med de olika teman som avhandla-
des. Därmed identifierades också frågor, problem och uppfattningar 
som deltagarna i Hälsoskolan betraktade som centrala. Ofta fram-
hålls det problematiska vid arbete med tolk. Förutsatt att tolken är 
professionell och håller hög kvalitet kan det också vara en fördel 
med tanke på att forskaren får lite extra tid att göra sin fältanteck-
ning. Forskaren hinner helt enkelt bättre med att anteckna i och 
med att det finns ett extra kommunikationssteg (översättningen) i 
interaktionen mellan de kommunicerande personerna. En nackdel 
vad gäller deltagande observation är avhängigheten av forskarens 
person och användningen av fältanteckningar som data. Tillförlit-
ligheten kan ifrågasättas på grund av brist på verifierbara data. Det 
kan också bli svårt att upprepa en studie för att kontrollera tillför-
litligheten.       

En begränsning i studien (II) var att det var en ganska liten popu-
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lation, 65 personer som deltog i Hälsoskolan och som därmed var 
underlag i de kvalitativa delarna av studien samt 39 personer som 
deltog vid alla tre kvantitativa mättillfällen. Dock kan 39 personer 
av 65, dvs sextio procent som besvarade sexmånadersuppföljningen, 
anses vara tillfredsställande, speciellt med tanke på den höga mobi-
liteten i gruppen flyktingar. En annan begränsning var att det inte 
med säkerhet kan sägas att just interventionen Hälsoskola var an-
ledning till respondenternas förändringar i upplevd hälsa. Forskaren 
hade inte kontroll över andra faktorer i deltagarnas liv som kan ha 
påverkat respondenternas upplevda livssituation. Slutligen, studien 
hade ingen kontrollgrupp och andra språkgrupper att jämföra re-
sultaten med. Dock genomfördes under samma tid Hälsoskola med 
fyra grupper med somaliska deltagare. Resultaten av dem håller på 
att analyseras men är inte färdiga för jämförelser. 

 
kan vi med hjälp av teorin förklara resultaten?
Enligt Harvey (1996) bör ”goda interventioner” vara sådana som 
intensifierar ”personen i situationen-relationen” genom att reducera 
isolering, öka den sociala kompetensen, stödja positiv coping och be-
främja tillhörighet till sociala sammanhang. Av resultaten att döma, 
speciellt kvalitativa delar med omdömen av Hälsoskolans struktur 
och innehåll (II, III), kan man tolka att ovanstående faktorer har 
varit realitet för många av deltagarna i Hälsoskolan. Att skapa tillit 
och trygghet och öka självkänslan hos deltagarna är några av in-
terventionens grundpelare. Detta tycks Hälsoskolan ha lyckats med 
enligt de utsagor som framkommit vid kursutvärderingar. Men å 
andra sidan kan det ha funnits skäl till att deltagarna har uttryckt sig 
positivt, fast de eventuellt inte var så positiva. De deltog i en offent-
ligt anordnad verksamhet i ett nytt land och kände kanske en tack-
samhetsskuld. Om brist på tillit fanns som konsekvens av tidigare 
upplevelser före flykten kan detta påverka hur stor tillit de kände. 
Eventuellt kunde oro över att negativa omdömen skulle fått negativa 
konsekvenser för dem avhålla dem från att ge negativ kritik.  

Den förhållandevis lilla och täta gruppen deltagare underlättar 
relationsbyggande liksom att bli en tydlig person i gruppen, man 
blir bekräftad, har en roll och får betydelse i relation till de andra. 
Enligt deltagarnas kursutvärderingar hade Hälsoskolan en mycket 
positiv inverkan på deras rena faktakunskaper om hälsa och om det 
svenska sjukvårdssystemet. Tengland (2006) menar att man genom 
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information kan ändra individers tankar och kunskap om hälsore-
laterade frågor vilket leder till ett inre välbefinnande som i sin tur 
kan leda till att individen agerar på sätt som förbättrar hennes hälsa. 

Vad gäller indelningen i olika interventionsnivåer enligt Linden-
crona m.fl. (2002) är det i huvudsak inom den individuella och på 
den interpersonella nivån som Hälsoskolan opererar. Till del kan 
information som framkommer i Hälsoskolan delges till exempel till 
vårdcentraler vilket kan leda till förbättringar på organisationsni-
vån. På liknande sätt kan även påtryckningar och kunskapsförmed-
ling från Hälsoskolan till de två övriga nivåerna (närsamhälle och 
policynivån) vara möjliga och önskvärda. 

Malmökommissionen
Den politiskt oberoende Kommissionen för ett socialt hållbart Mal-
mö är i dagsläget, hösten 2012, inne i slutfasen av sitt uppdrag. 
(www.malmo.se/kommission). Uppdraget var att ta fram vetenskap-
ligt underbyggda strategier för hur staden kan minska sociala skill-
nader i hälsa. Malmö har beskrivits som en segregerad, delad stad 
och skillnaderna i hälsa och livslängd är stora mellan olika stads-
delar och befolkningsgrupper. Klyftorna har under senare år ökat 
vilket var den viktigaste förklaringen till att politikerna har tagit 
tag i problemet. Malmökommissionen tar fasta på de erfarenheter 
som gjordes i WHO:s rapport Closing the Gap in a generation, den 
s.k Marmotkommissionen (CSDH 2008), vilken räknas till ett av 
de viktigaste dokumenten som skrivits på folkhälsoområdet under 
de senaste decennierna. Enligt Marmot (intervju på kommissionens 
hemsida www.framtidskommissionen.se) är den största framtidsut-
maningen idag att förhindra den fortsatta ekonomiseringen av sam-
hället, det vill säga att ekonomiska motiv kommer att genomsyra allt 
fler verksamheter och tränger ut andra, mera oegennyttiga motiv. 
Denna utmaning har Hälsoskolan i Malmö, som finns inom vård-
centralen Flyktinghälsan, Region Skåne, mycket tydligt fått känna 
av. Hälsoskolan har inte fått några medel för verksamhetsåret 2013. 
Detta på grund av ekonomiska åtstramningar inom andra områden 
av Region Skånes verksamheter. 
 
Slutsats
Utifrån denna studie kan följande slutsatser dras som har implika-
tioner för praxis, utbildning och forskning. 

http://www.malmo.se/kommission
http://www.framtidskommissionen.se
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implikationer för praxis
All verksamhet bör utgå från en helhetssyn på den sökande, dvs. 
med hänsyn till familjesituation etc. Därutöver bör insatser ha fokus 
på:
• Samordning av professionella insatser dvs. arbete över profes-

sions- och förvaltningsgränser (t.ex. för bostadsanskaffning, 
tillträde till arbetsmarknad, till språkutbildning, för hälso- och 
sjukvårdsinsatser, till kulturella institutioner).

• Tidig kvalitetssäkrad hälsoundersökning som följs upp efter 
beslut om uppehållstillstånd. Innehållande bl.a. frågor om 
sömn och återhämtning.

• Rekrytering och utbildning av kvalificerade tolkar med speciell 
kunskap inom hälso- och sjukvårdsområdet och med kunskap 
om kulturella och traditionella normer inom respektive språk-
område. 

• Utbildning av Arbetsförmedlingens etableringshandläggare 
inom specialområdet ”flyktingars hälsa” alternativt nära sam-
arbete med sjukvårdspersonal för matchning av insatser vid 
upprättande av etableringsplan.

• Möjlighet att skräddarsy språkutbildning efter den sökandes 
behov.

• Strategier för att hjälpa den nyanlände att bygga nätverk och 
etablera kontakter.

• Strategier som tar specifik hänsyn till kvinnliga migranters be-
hov av hälsovård och förebyggande insatser. Kvinnor är extra 
utsatta för sexuellt våld under flykten och därmed också för 
sexuellt överförbara sjukdomar. 

implikationer för socialt arbete
Professionella socialarbetare har en viktig roll i samarbetet med 
och kring flyktingar. Det är ofta socialarbetaren som tar initiativ 
till olika typer av stöd och hjälpinsatser som flyktingar har rätt till. 
Socialt arbete bör i högre grad än hittills utveckla stödjande aktivi-
teter/interventioner i grupp. Erfarenheter från Hälsoskolan visar att 
aktivitet i grupp, bestående av personer med liknande bakgrund, 
kan minska känslan av isolering som många flyktingar känner un-
der ackulturationsprocessen, samt bidra med ett stödjande nätverk 
i form av gruppen. Gruppen kan bli en trygg plats, ge en känsla 
av gemenskap och universalitet, att man inte är ensam. Traditionell 
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individuell behandling, råd och stöd är i hög grad utvecklat från ett 
västerländskt perspektiv och är inte alltid tillräckligt i arbete med 
flyktingar. Likaså är familjens delaktighet i den enskilde flyktingens 
liv mycket vanligt i länder varifrån många flyktingar kommer. Där-
för bör familjen och det bredare nätverket betraktas som en resurs 
speciellt i arbete med flyktingar. 

Resultaten i innevarande studie (II), visade att en majoritet av del-
tagarna var föräldrar till i medeltal tre barn samt att många lider av 
svår sömn och koncentrationsproblematik. Detta bör föranleda en 
beredskap inom socialtjänsten till att kunna ge stöd i föräldrarollen 
samt vid behov avlastning. Särskilt fokus bör ges till ensamkom-
mande flyktingbarn och till personal som arbetar med dem. Den 
personalkategorin bör vara den mest välutbildade med tanke på 
dessa barns traumatiska levnadsöde. Så är inte fallet i dag.    

implikationer för utbildning
Utbildningar inom människovårdande yrken bör ge studenterna be-
redskap och kunskap för arbete med speciellt sårbara grupper som 
t.ex. personer utsatta för tortyr och trauman. Utbildning behöver ut-
forska och lyfta fram kulturella faktorers betydelse för kommunika-
tion, sjukdomsförlopp, vård och behandling. Vikt bör läggas vid hur 
patienten/klienten/brukaren/eleven själv förstår och skapar mening 
av sin situation. För detta krävs förmåga att lyssna på dennes egen 
berättelse. Uppmärksamhet måste ges till traumatiska livserfaren-
heter hos flyktingbarn och deras familjer men också till ensamkom-
mande flyktingbarns speciella situation. Denna grupp ökar ständigt 
och är särskilt sårbar då de har sin familj kvar i hemlandet. 

implikationer för forskning
• De hälsoundersökningar som görs med nyanlända flyktingar 

bör kvalitetssäkras. 
• Utvärdering av etableringsreformen bör snarast genomföras.
• Studier av Hälsoskola för nyanlända flyktingar från andra 

språkgrupper än arabiska bör komma till stånd.
• Uppföljning i ett längre tidsperspektiv efter Hälsoskola med 

bland annat djupintervjuer bör ges prioritet.
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pOpULäRvETENSKApLIG  
SAMMANFATTNING

Licentiatavhandlingens titel är Utmaningar och bemötande i flyk-
tingmottagandet.

Titeln syftar på den utmaning som det kan vara för en nyanländ 
flykting att vänja sig vid en ny tillvaro i ett nytt land. Det är också 
en utmaning för det mottagande samhället/landet att bemöta den 
nyanlände på ett sätt som hjälper individen att snabbt bli en del av 
det nya sammanhanget. 

Denna licentiatavhandling beskriver resultat från en kartläggning 
av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI stu-
dier. Den belyser också den självskattade hälsorelaterade livskvalitet 
som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande gruppak-
tivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en sexmånaders 
uppföljning av aktiviteten. 

Licentiatavhandlingen består av tre artiklar. Två av artiklarna be-
skriver avhandlingens två delstudier och en artikel beskriver meto-
den Hälsoskola. Urvalet av deltagare i den första studien, som hade 
en kartläggande karaktär, var nyanlända arabisktalande flyktingar 
bosatta i Fosie stadsdel i Malmö och som deltog i SFI utbildning. Un-
dersökningsgruppen bestod av sammanlagt 67 personer, 52 procent 
män och 48 procent kvinnor. Datainsamlingen genomfördes med 
hjälp av frågeformulär innehållande frågor om familj och anhöriga, 
nätverk och service, svenskundervisning och delaktighet, introduk-
tion och hjälpbehov samt om sömn och återhämtning. Som en del 
av denna studie gjordes också en enkätundersökning med SFI-lärare 
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samt en fokusgruppsintervju med introduktionshandläggare i Fosie 
stadsdel i Malmö. 

I den andra delstudien bestod urvalet av arabisktalande nyan-
lända flyktingar som genomgick en sju veckors Hälsoskola som en 
del i sin introduktionsplanering. Dataunderlag bestod av kvalitativa 
data inhämtat vid deltagande observationer och muntliga grupput-
värderingar med 65 kursdeltagare, 60 % män och 40 % kvinnor. 
Därutöver besvarades ett frågeformulär för självskattning av häl-
sorelaterad livskvalitet samt om sömn och återhämtning. Frågefor-
muläret besvarades vid kursstart, kursavslutning samt sex månader 
efter kursens slut. Respondenter i denna del var 39 kursdeltagare, 
54 % män och 46 % kvinnor, som besvarat samtliga tre frågefor-
mulärsomgångar. 

Dessutom innehåller avhandlingen en artikel vars syfte är att be-
skriva kursen/metoden Hälsoskola, dess bakgrund och teoretiska 
kopplingar samt den samverkansprocess som utvecklats mellan pro-
fessionella aktörer och brukare. 

Resultat: I delstudie I rapporterade SFI-kursdeltagarna hög före-
komst av sömn- och trötthetsbesvär. Sextioåtta procent av dem hade 
sömnproblem motsvarande hälften av veckans dagar. Något färre 
43 % rapporterade regelbundna besvär med sömnighet, till exem-
pel att man nickade till under dagen. Fyrtioen procent (män 36 %, 
kvinnor 50 %) uppfyllde kraven för klinisk insomni (Insomni är 
den kliniska diagnosen för allvarliga sömnsvårigheter) baserat på 
att respondenterna hade både sömnbesvär och trötthetsbesvär under 
minst hälften av veckans dagar. Därutöver upplevde drygt 80 % av 
samtliga stor oro över sin familj eller andra anhöriga i hemlandet. 
Många kände sig isolerade och ensamma, hade svårt att få kontak-
ter med föreningsliv, få tillgång till platser för kulturella aktiviteter, 
för religionsutövning och för sportaktivitet. Många upplevde också 
svårighet att få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård. I 
utbildningssituationen upplevde drygt hälften stora svårigheter att 
förstå vad läraren sade och 68 % hade svårt att hinna med i tem-
pot på lektioner. Drygt 64 % rapporterade koncentrationssvårighe-
ter, de hade problem att förstå hemuppgifter liksom att kunna göra 
hemuppgifter i lugn miljö. 

För många respondenter rådde oklarhet om introduktionsplanen 
och cirka hälften av dem hade velat få mera hjälp av sin introduk-
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tionshandläggare med läkar- och sjukvårdskontakter samt med sin 
bostadssituation. Introduktionsplanen heter numera etablerings-
plan, detta sedan arbetsförmedlingen från 1/10 2010 tog över an-
svaret för denna målgrupp.

I den kvalitativa delen av delstudie II, vars syfte var att belysa de 
viktigaste frågorna som deltagarna hade angående hälsa och vårdens 
organisering, utkristalliserade sig fyra kategorier: 1) Fördjupnings-
frågor beträffande innehåll i kursen/Hälsoskolan. 2) Kommentarer 
angående form och struktur på kursen/Hälsoskolan. 3) Vilka av 
kursdeltagarnas ”behovsområden” som kursen/Hälsoskolan täcker 
in och vilka områden som saknas? 4) Vad kursdeltagarna önskar få 
framfört till administratörer, beslutsfattare och politiker. 

I den kvantitativa uppföljningsstudien framkom att deltagarna 
upplevde en hög grad av sömn och koncentrationsproblematik vid 
kursstart. Denna problematik var betydligt mindre vid kursens av-
slutning och förändringen kvarstod vid uppföljning sex månader 
senare.  Det framkom även att sömnproblematik var relaterad till 
de fem variablerna av hälsorelaterad livskvalitet;( rörlighet, aktivi-
tet, egenvård, smärta och oro/depression) och till upplevelsen av det 
allmänna hälsotillståndet. Angående variablerna smärta och oro/de-
pression kvarstod en signifikant skillnad i hur deltagarna bedömde 
sitt hälsotillstånd (d.v.s. den kan inte bero på slumpen) både vid 
uppföljning ett och vid uppföljning två sex månader efter kursav-
slut. Både män och kvinnor bedömde sitt allmänna hälsotillstånd 
som signifikant bättre vid båda uppföljningarna jämfört med vid 
kursstart, men förändringen var störst beträffande kvinnorna. 

De sammantagna resultaten visar att det finns en hög fysisk och 
psykisk ohälsoproblematik i den undersökta populationen med av-
seende på deras självskattade hälsa. Denna problematik har ett nära 
samband med sömn och koncentrationsproblem och får även kon-
sekvenser för de nyanländas dagliga aktiviteter och etablering i det 
nya samhället. Det framkommer ett stort behov av hjälp från hälso- 
och sjukvården men också en brist på tillit till detsamma, bland an-
nat beroende på svårtillgänglighet och brist på professionella tolkar. 

Å andra sidan visar resultaten i denna licentiatavhandling att 
mottagningssystemet med noga överlagda insatser kan åstadkomma 
betydande positiva förändringar för gruppen nyanlända flyktingar. 
Den självupplevda hälsorelaterade livskvaliteten för deltagare i kur-
sen Hälsoskola visade på signifikanta förändringar inom de under-
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sökta aspekterna för gruppen som helhet vid kursslut och vid senare 
uppföljning. De reella faktiska kunskaperna inom egenvård och om 
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet hade ökat betydligt vid 
kursavslut. Nämnda effekter kan även få positiva följdverkningar 
för nästa generation och andra personer i kursdeltagarnas nära om-
givning. 
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Sextiosju flyktingar (52 % män och 48 % kvinnor), som påbörjat svenska 
för invandrare (SFI) besvarade Karolinska sömn- och återhämtningsformulär 
och som var översatt/tillbakaöversatt till arabiska. Insomnirelaterade sömn-
besvär var extremt hög hos deltagarna och liknar svenskt referensmaterial 
som har symtom på utbrändhet. Utbrändhet är en dold stressfaktor för ohäl-
sa och försvårar SFI-inlärning, inträde på arbetsmarknad och övrig integra-
tion i det svenska samhället. Hälsofrämjande flyktingmottagandet behöver 
utveckla och kvalitetssäkra metoder, t ex kognitivt beteendeinriktad hälso/
sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker nyanlända flyktingars sömn- 
och koncentrationssvårigheter. De hinder som finns för nyanlända flyktingar 
att ta sig in på arbetsmarknaden måste tas på allvar, för att den politik med 
fokus på ”arbetslinjen” som regeringen för ska ha effekt.

A study in which the Karolinska Sleep Questionnaire was applied to 67 newly-
arrived Arab-speaking refugees (52 % men and 48 % women) attending a 
Swedish language course (SFI) in Malmö shows that sleep/fatigue problems 
are very common. The prevalence of disturbed sleep (i.e. insomnia) is similar 
to that in Swedish-born groups suffering from chronic stress, e.g. burnout. It 
should be emphasized that in the long term, disturbed sleep may also cause 
stress and thereby lead to a vicious circle. Preventive measures on the indi-
vidual level are recommended, such as health-promotion strategies, e.g. a 
health/sleep course, before starting SFI.



forskning och teori

Socialmedicinsk tidskrif t 4/2010 303

Inledning
Sveriges regering har sedan den till-
trädde 2006, betonat vikten av ar-
betslinjen. Därför är det av central 
betydelse att de eventuella hinder som 
finns för våra nya medborgare, speci-
ellt med flyktingbakgrund, att ta sig 
in på den svenska arbetsmarkanden 
tas på allvar. För att kunna öka deras 
möjlighet att lära sig svenska behövs 
mer forskning om kopplingen mel-
lan stressfaktorer i eftermigrations-
skedet (post-migration stress), såsom 
språkinlärning och hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Fram tills nu har skiftande framsteg 
i svenska för invandrare (SFI) oftast 
förklarats med utbildningsnivå vid an-
komsten till Sverige, tidigare kunska-
per i andra främmande språk, likheter 
mellan svenska och modersmålet och 
motivation (1). I en intervjustudie från 
Skolverket (2) framgår det dock att 
psykologiska- och hälsofaktorer skulle 
kunna ha en negativ effekt på inlär-
ningen av svenska språket, men detta 
är ännu inte vetenskapligt undersökt.

Det är allmänt känt att invandrare 
är överrepresenterade bland sår-
bara grupper i det svenska samhäl-
let, men det är stora hälsoskillnader 
mellan invandrare från olika länder. 
I Folkhälsorapporten 2009 (3) som 
för första gången har ett kapitel om 
migration och hälsa, uppmärksammas 
asylprocessen som en tid av väntan i 
ovisshet och som leder ”till att psy-
kisk ohälsa är ett större problem hos 
nyanlända flyktingar än hos andra 
grupper av migranter” (sid 373). En 
översikt av Lindencrona, Ekblad och 

Johansson Blight (4) visar att flyk-
tingar som kommit till Sverige har be-
tydligt sämre hälsa än andra invand-
rargrupper. Självrapporterad psykisk 
hälsa bland nyanlända flyktingar från 
Mellanöstern visar i en studie av Lin-
dencrona, Ekblad och Hauff (5) föl-
jande fyra dimensioner av stress efter 
ankomsten: socialt och ekonomiskt 
ansträngande, diskriminering och sta-
tusförlust, våld och hot i Sverige samt 
alienation. Redan som asylsökande 
finns liknande stress efter ankomsten. 
En studie visar att risken för suicidala 
tankar halverades hos asylsökande 
som inte kände sig isolerade och inte 
upplevde tidsspillan under väntan på 
asyl (6) och studien visar också att 
traumatiska påfrestningar före an-
komst kom i bakgrunden för nya på-
frestningar under asylprocessen. 

Flera studier visar att både somatiska 
och psykiatriska diagnoser, såsom 
posttraumatisk stress (PTSD) (7) och 
depression (8), tillika dolda hälsorela-
terade problem, såsom sömnproblem 
och huvudvärk, kan påverka förmå-
gan att lära sig språk. Att inte kunna 
koncentrera sig är också en viktig 
del i de språkinlärningsproblem som 
många flyktingar med PTSD har (9). 
Hallsten, Bellaagh och Gustafsson 
(10) visar i en studie med ett represen-
tativt populationsurval av den svens-
ka befolkningen i åldersspannet 18-64 
år (11,9  % utlandsfödda svarade) att 
andelen i utbrändhet, var nära dubbelt 
så hög bland de förvärvsarbetande 
utlandsfödda (9,9 %) jämfört med 
de svenskfödda (5,2 %). Det var bl a 
vanligare bland gruppen utlandsföd-
da jämfört med de svenskfödda att de 
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kände sig inlåsta i sina arbeten.

Sömnens betydelse för hälsa och kog-
nitiv förmåga har under senare år 
alltmer uppmärksammats. Många stu-
dier finner att sömnbrist innebär en 
oberoende riskfaktor för vanliga och 
dödliga sjukdomar, så som hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och depres-
sion (11). En studie visar också att 
störd sömn predicerar långtidssjuk-
skrivningar och det har också visats 
att patienter med kroniska stresstill-
stånd (t ex utmattningsdeprimera-
de) har en mycket hög förekomst av 
sömnstörningar (12). Ökad trötthet 
och brist på energi är klara effekter av 
störd sömn (13). En rad studier visar 
att olika kognitiva funktioner mins-
kar vid störd sömn (14-15). Negativ 
stress under lång tid, speciellt om den 
inkluderar oro och spänningar vid 
sänggående leder till störd sömn (16). 
Emellertid kan undermålig daglig ak-
tivitet t.ex. arbetslöshet och känsla 
av låg meningsfullhet (17) resultera 
i sömnproblem på grund av att indi-
vider som är arbetslösa/understimu-
lerade kan ibland sova mer än denne 
behöver eller har sömnvanor som är 
oregelbundna. I den biologiska åter-
hämtningen spelar sömn en viktig 
roll eftersom sömnen är av betydelse 
för kroppens anabola (energigivande) 
process. Konsekvensen av detta är att 
tillräcklig och återhämtande sömn är 
av central betydelse för inlärning och 
andra kognitiva processer, livskvalitet 
och förmåga att klara av dagliga akti-
viteter. Som ett första steg i en större 
studie var syftet i aktuell studie att 
kartlägga sömn- och koncentrations-
problem bland nyanlända flyktingar 

som är nybörjare på svenska för in-
vandrare (SFI).  

Metod och material
Studien ägde rum i en av Mal-
mös stadsdelar, Fosie under hösten 
2008. Fosie är den befolkningsmäs-
sigt största stadsdelen i Malmö med 
40 000 invånare. Av de boende i den-
na stadsdel är fyra av tio (43  %) födda 
utomlands. I rapporten (18) redogörs 
utförligt för studien som består av 
fyra delar: en fokusgruppsintervju 
med introduktionshandläggare på Fo-
sie AIC (Arbets- och introduktions-
centra), observationer i SFI-klasser 
hos fyra av utbildningsanordnarna 
(Komvux, Lernia, Folkuniversitetet, 
och Hermods), ett frågeformulär till 
nyanlända flyktingar som deltar i 
SFI-undervisning och ett frågefor-
mulär till SFI-lärare. I denna artikel 
presenteras resultat från Karolinska 
sömn- och återhämtningsformulä-
ret (19), som har stort representativt 
jämförelsematerial (20) för att mäta 
förekomst av sömnstörningar. Alla 
nyanlända flyktingar som vid intervju-
tillfället var bosatta i Fosie stadsdel, 
som påbörjat SFI hos någon av de fyra 
utbildningsanordnarna och som hade 
arabiska som modersmål inbjöds att 
deltaga. Deltagandet var anonymt och 
frivilligt. Med underlag av en skrift-
lig förhandsinformation på arabiska 
fick deltagarna ta ställning till om 
man ville vara med i studien. Av 71 
inbjudna besvarade 67 SFI-deltagare 
frågeformulären. 

Frågeformuläret är översatt till ara-
biska av en auktoriserad transla-
tor och den arabiska versionen har 
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sedan muntligen tillbakaöversatts till 
svenska av auktoriserad tolk och de 
båda versionerna har jämförts. Det 
förekom mycket få marginella juste-
ringar av översättningen. Varje fråga 
finns både på arabiska och svenska. 
Studien har karaktären av en kvali-
tetssäkring och har därför inte varit 
föremål för etikprövning. Informa-
tionsbladet inklusive samtyckedelen, 
på svenska och arabiska innehöll bl a 
uppgifter om att studien var frivillig, 
att deltagaren kunde avbryta utan att 
ange orsak samt att resultaten skulle 
presenteras på gruppnivå.

Bearbetning och analys 
De insamlade deltagarformulären har 
inkodats och bearbetats i SPSS 16.0 
av förste författaren. Interreliabilitets-
kontroll av inmatningen genomfördes 
och det förekom inga felinmatningar. 
I studien var frekvensfördelning och i 
förekommande fall uppdelat på kön, 
chi-2 test, t-test, korrelationer de sta-
tistiska analyserna.

Resultat
Sextiosju flyktingar från arabiskta-
lande länder svarade på frågorna. Det 
var jämt fördelat mellan könen (52 
% män och 48 % kvinnor). De flesta 
kom från Irak. Det mest förekom-
mande ankomståret till Sverige var 
2007, vistelse tiden i Sverige inklusive 
som asylsökande var i genomsnitt 1,5 
år, med en spridning på mellan 0-6 
år. Det var signifikant fler kvinnor än 
män som var gifta (84,4 % respektive 
71,4 %, p<.0000). Medelåldern var 36 
år (min-max: 20-58 år, sd=12). Drygt 
hälften (54,9 %) svarade att de hade 
barn och i medel hade deltagarna 3 

barn (min-max:1-7 barn, sd=2). De 
hade i genomsnitt gått 11 år i skolan 
i hemlandet (min-max: 3-20 år) och 
de hade 13 arbetsår i medel (min-max: 
1-22 år) innan ankomsten till Sverige. 

Nära två-tredjedelar (64,5 %) av del-
tagarna instämde helt eller nästan helt 
att det ofta händer att de redan då de 
vaknar börjar tänka på SFI-problem 
och det var ingen skillnad mellan kö-
nen. Vidare hade deltagarna en hög 
förekomst av sömn- och trötthetsbe-
svär jämfört med en svensk referens-
grupp (20, där alla var i arbete) som 
har likadan köns- och åldersfördel-
ning. Deltagarna har svar som visar 
att de har mer störd sömn och mer 
sömnighet än referensgruppen. Dä-
remot är förekomsten av snarkbesvär 
ungefär den samma i SFI-gruppen 
som i referensgruppen. När det gäller 
en analys av förekomsten av deltagare 
som har regelbundna insomnirela-
terade besvär (dvs. något av följande 
besvär: svårt att somna, upprepade 
uppvaknanden, vaknar i förtid, störd/
orolig sömn – med regelbunden me-
nas att individen har problem flera 
gånger i veckan) visade resultaten att 
68 % av deltagarna hade insomni (18 
% för referensgruppen) motsvarande 
hälften av veckans dagar. Ingen köns-
skillnad fanns i insomnibesvär. Något 
färre, och knappt hälften, 43 % visade 
regelbundna besvär med sömnighet (t 
ex att man ofrivilligt nickade till un-
der dagen). Fyrtioen procent (män: 
36 %, kvinnor: 50 %) uppfyllde kra-
ven för klinisk insomni baserat på att 
deltagaren hade både sömnbesvär och 
sömnighetsbesvär under minst hälf-
ten av veckans dagar. 
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Diskussion
Studien har sin begränsning genom 
att det är den enda studien i området 
och att den saknar en adekvat kon-
trollgrupp men resultaten visar sam-
mantaget att förekomsten av insom-
nirelaterade sömnbesvär är extremt 
hög nära 70 % och liknar svenskt 
referensmaterial som har symtom på 
utbrändhet (21). Att hela 41 % upp-
fyller diagnoskriterierna för klinisk 
insomni är alarmerande och det är 
ingen tvekan om att denna subgrupp 
har ett stort behov av att få behand-
ling för insomni. Motsvarande värden 
i normalbefolkningen ligger kring 10 
%. Sömnbesvären torde vara ett stort 
handikapp när det gäller deras inlär-
ningsförmåga och försämrar deras 
prognos att få en lyckad introduktion 
på arbetsmarkanden och övrig inte-
grering i samhället. Gruppen i studien 
har som helhet relativt många års 
skolår innan de kom till Sverige. En 
översikt av studier visar att flyktingar 
är överrepresenterade bland indivi-
der med olika traumatiska och post-
traumatiska livshändelser och med 
diagnoserna PTSD och/eller depres-
sion (22). Sådana symtom inkluderar 
koncentrations- och sömnsvårigheter. 
Resultaten stöds av en tidigare studie 
av Söndergaard och Theorell (9) som 
visar att när flyktingar från Irak i Sve-
rige med hög förekomst av diagnosen 
PTSD utsätts för ökade krav i SFI 
ökar serum cortisol. 

En nyckel till den svenska arbetsmark-
naden är kunskaper i svenska språket. 
Alla nyanlända medborgare i Sverige 
erbjuds svenskundervisning ”Svenska 
för invandrare” (SFI) (Svensk författ-

ningssamling, 1994) i kommunal regi. 
Trots omfattande försök, har kom-
munernas introduktionsprogram för 
nyanlända svenskar ännu inte lett till 
en minskning av arbetslösheten bland 
invandrare. Utlandsfödda svenskar 
har, trots skiftande bakgrund, svå-
rare att få jobb i Sverige än infödda 
svenskar (23). Slutsatsen av Ekbergs 
studie (24) är att integrationspoli-
tiken – inte invandringen i sig – av-
gör. För att främja psykisk hälsa hos 
flyktingar och andra invandrargrup-
per är det därför viktigt att se på de 
förutsättningar som finns här som vi 
kan påverka. Integrationspolitikens 
huvudinriktning måste därför vara att 
motverka diskriminering och öka sys-
selsättningsgraden bland invandrare. 
De hinder som finns för nyanlända 
flyktingar att ta sig in på arbetsmark-
naden måste tas på allvar, för att den 
politik med fokus på ”arbetslinjen” 
som regeringen för ska ha effekt. I 
praktiken innebär detta att nyanlända 
flyktingar som fått permanent uppe-
hållstillstånd i vårt land förväntas ta 
ett större eget ansvar för sin försörj-
ning. En strävan bör därmed vara att 
tidigt i mottagandet se på betydelsen 
av grund för bosättning, eftersom 
detta påverkar sårbarheten för psykisk 
ohälsa under mottagandet. Det finns 
en risk att sårbarhet för psykisk ohälsa 
blir kroniska och obehandlade och 
som leder till marginalisering. Här be-
hövs anpassat stöd och utbildning, för 
att möjliggöra att fler uppnår godkänt 
resultat på SFI-utbildningen, som är 
biljetten till arbetsmarknaden.

Hälsofrämjande/förebyggande arbete 
för utsatta grupper är fortfarande 
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eftersatt trots att evidensbaserade åt-
gärder finns och borde prövas i breda-
re skala. Ottawadeklarationen (1986) 
och påföljande konferenser startade 
upp diskussionerna för ett vidgat häl-
sobegrepp och dess förutsättningar 
och det finns fem strategier: 1) utveck-
la policy som främjar hälsa inom olika 
områden, 2) utveckla stödjande miljö-
er för hälsa, 3) utveckla närsamhällets 
handlingskraft, 4) utveckla personliga 
förmågor för hälsa och 5) reorien-
tera hälsosystem för att främja hälsa. 
Dessa internationella hälsofrämjande 
principer (som ratificerats av Sverige 
ett flertal gånger) handlar om att ge 
goda livsvillkor under och efter intro-
duktionen och att introduktionen är 
en ”god arbetsmiljö” för deltagarna 
(22). För att förbättra möjligheterna 
till hälsa på lika villkor för nyanlända 
flyktingar behöver ett hälsofrämjande 
perspektiv utvecklas som styrande 
för introduktionens genomförande. 
Detta är av värde för vårt samhälles 
planering av riktade insatser för olika 
grupper som står mer eller mindre 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

Det är ingen tvekan om att det finns 
ett stort behov av att tidigt förebyg-
ga och behandla sömnbesvären hos 
nyanlända flyktingar, t ex genom en 
kognitivt beteendeinriktad hälso/
sömnskola som har fungerat bra inom 
arbetslivet (25). En fem veckors häl-
sofrämjande hälsoskola (hämtad från 
Harvard Program in Refugee Trauma, 
www.hprt-cambridge.org (26) för ny-
anlända flyktingar har fem teman om 
två timmar per vecka, totalt 10,5 tim-
mar. Teman omfattar introduktion, 
vårdguiden, vikten av att röra sig, 

stress och ABC i sömn och koncen-
tration, samt möte med doktorn och 
ceremoniell avslutning med diplom. 
Hälsoskolan är en unik pedagogisk 
och evidensbaserad metod av kliniskt 
utbildad personal och som baseras på 
erfarenheter där svåra och känsliga 
ämnen tas upp i dialog med delta-
garna på ett strukturerat sätt och med 
kognitiva inslag. Personalen är lärare 
och inte primärt kliniker på respekti-
ve tema och en sjuksköterska är kurs-
ledare och deltager vid varje tillfälle. 
Övriga lärare är en leg sjukgymnast, 
leg psykolog och leg läkare. Hälsosko-
lan som startats av andre författaren 
och medarbetare i begränsad omfatt-
ning i Botkyrka och Södertälje visar 
lovande resultat (27-28).

Slutsatserna av denna förstudie är att 
sömn- och koncentrationssvårighe-
ter behöver tidigt upptäckas i de er-
bjudna hälsosamtalen och med prov-
tagning till asylsökande (29). Enligt 
statistik från Sveriges kommuner och 
landsting var det endast 65 % bland 
de asylsökande i landet som genom-
förde dessa under 2008. Ett struktu-
rellt hinder för tillträde till vård finns 
i den lag från 1 juli 2008 om hälso- 
och sjukvård åt asylsökande m.fl. 
(30) där asylsökande vuxna enbart 
har rätt till akut vård och vård som 
inte kan anstå. Socialstyrelsens re-
kommendationer om hälsosamtal till 
asylsökande skulle behöva följas upp 
i samband med permanent uppehålls-
tillstånd och som grund för mål med 
introduktion (SFI, praktik och arbete) 
och som anpassas i möjligaste mån 
utifrån de behov kring sårbarhet för 
kognitiva störningar som sömn- och 
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koncentrationssvårigheter som flyk-
tingen bär på. Sömn- och koncen-
trationssvårigheter, som är tecken 
på ohälsa bland nyanlända flyktingar 
behöver kvalitetssäkras i större skala 
i samverkan mellan kommun, lands-
ting och arbetsförmedlingen som fr o 
m 1 december 2010 tar över ansvaret 
för introduktionen (31). För närvaran-
de får ca 12 % status som flykting av 
alla som söker asyl i Sverige. Det är en 
relativt liten grupp men som behöver 
ett bemötande som präglas av evidens 
och mänskliga rättigheter. Därför be-
hövs i det hälsofrämjande mottagan-
det av flyktingar så snart som möjligt 
efter ankomst dessutom samhällsin-
formation om hur det är att bo i det 
svenska samhället, och stöd i att knyta 
an till nätverk.
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Quality of life and health promotion
intervention – a follow up study among
newly-arrived Arabic-speaking refugees
in Malmö, Sweden

Tina Eriksson-Sjöö, Margareta Cederberg, Margareta Östman and Solvig Ekblad

Abstract

Purpose – This study aims to illuminate self-perceived health-related quality of life (HRQoL) among

newly-arrived Arabic-speaking refugees in Malmö, Sweden participating in a specific group Health

Promotion activity.

Design/methodology/approach – Data consist of questionnaires, observations and oral evaluations in

groups. Questions about HRQoL was measured by EQ-5D self-assessment containing five dimensions

and three response options of severity, including a visual analog health rating scale. Participants’ sleep

patterns were measured by a sleep and recovery questionnaire with questions about sleep quality and

sleep quantity.

Findings – The results show that disturbed sleep relates to EQ-5D variables and to health rating scores.

Moreover, there are changes over time and participants’ perceptions of their health and quality of life in

most EQ-5D variables have significantly increased after the end of activity. In the variables pain and

depression an improvement remains even at second follow up and health rating scores are higher at

both follow ups relative to what it was originally. Sleep and recovery problems were perceived as less

difficult at the course completion and second follow up.

Research limitations/implications – Because of practical and ethical reasons there is an absence

of a control group in this study.

Practical implications – The paper includes implications for education in medicine, health care

and social work, for the design of the refugee reception programs and for the inter-professional

collaborations.

Originality/value – The paper shows that health promotion interventions in group setting in the first

stage of resettlement turn out to be useful according to HRQoL and knowledge of the health care

system.

Keywords Health promotion, Refugees, Arabic-speaking, Health-related quality of life, Sweden,
Immigration, Health care

Paper type Research paper

Introduction

This article focuses on benefits of a Health Promotion Program for newly arrived refugees

from Arabic-speaking countries. It describes a preventive intervention, Health Promotion

Intervention Course (HPIC), and participants’ perception of the intervention immediately

after and six months after the course, as well as their perceived health before and after

participation in the intervention.

Human migration has changed significantly in number and nature with the process of

globalization. About 214 million people are on the move internationally and approximately

three-quarters of a billion people migrate within their own country (UNHCR, 2011). However,

there has been a lack of coordinated policy approaches to address the health implications
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Solvig Ekblad is based in

the Unit Cultural Medicine,

the Department of

Learning, Informatics,

Management and Ethics

(LIME), Karolinska

Institutet, Stockholm,

Sweden.

Special thanks to Mr Patrick
Hort for language editing of the
text. The authors have no
competing interests.



associated with modern migration (Zimmerman et al., 2011). More research is therefore

required with a view to helping migrant and ethnic minority groups increase their

participation in our societies, which are characterized by diversity (Bhopal, 2012).

At present, Sweden grants asylum to persons who have reason to fear persecution in their

native country due to race, nationality, religious or political beliefs, gender, sexual orientation

or membership of a particular social group, in accordance with the Geneva Convention.

Asylum in Sweden can also be obtained by persons who have a well-grounded fear of

suffering the death penalty or torture or who need protection due to an internal or external

conflict or an environmental disaster in their native country. Furthermore, it is possible to

obtain asylum for family reunification (www.migrationsverket.se).

The immigrants who are most prone to early marginalization are refugees, especially female

refugees. A cross-sectional study found that female refugees have a higher likelihood of

mental ill health than non-refugee immigrant women, which may increase early

marginalization and lead to difficulties in integrating with Swedish society (Hollander et al.,

2011). A cross-sectional study on the same population showed that male refugees in Sweden

have a higher risk of mortality in cardiovascular and external causes compared with non-

labour non-refugee male immigrants (Hollander et al., 2012). Clinical experience shows that

refugees seek primary health care for their perceived illness, which is communicated by

somatic complaints (Mollica et al., 2011). In a systematic review andmeta-analysis, including

161 articles and the results of 181 surveys comprising 81,866 refugees and other conflict-

affected persons from 40 countries, Steel et al. (2009) showed that pre-migration stress

(traumatic events such as torture and other traumatic events) is associated with post-

traumatic stress disorder (PTSD) and depression. PTSD has been found to be the most

common form of mental ill health among refugees (Fazel et al., 2005), followed by mood

disorders (Carta et al., 2005). There is co-morbidity between these diagnoses (Mollica et al.,

2011). The literature indicates a dose-effect relationship in that increasing levels of trauma

lead to higher rates and severity of PTSD and depression (Mollica et al., 1998; Sledjeski et al.,

2008). PTSD increases the risk of various diseases, such as hypertension, cardiovascular

disease and diabetes (Kinzie et al., 2008), which need to be identified and treated

(Mollica et al., 2011).

Post-migration stress, i.e. events that cause stress after arrival in the host country

(Silove, 1999), has a negative impact on health-related quality of life (HRQoL) among newly

arrived refugees (Ekblad et al., 1999). A contributory factor here is insufficient sleep, which is

an independent risk factor for common diseases, increasedmortality and impaired cognitive

function, such as impaired learning ability (Eriksson-Sjöö et al., 2010; Johansson Blight et al.,

2009). In our opinion, it is important to develop appropriate evidence-based knowledge and

information on health issues for newly arrived refugees so that they can get better self-care

and correct use of the health care system.

Aim and research questions

This study aimed to illuminate self-perceived HRQoL among newly arrived Arabic-speaking

refugees in Malmö, southern Sweden, before and after they had participated in a specific

health promotion activity, called HPIC (Berkson and Daimyo, 2011; Eriksson-Sjöö et al.,

2010; Ekblad and Asplund, 2012). We were interested in how participants perceive their

health before and after attending an HPIC. The research questions were:

RQ1. How do HPIC participants assess their health before and after HPIC?

RQ2. What are the participants’ most important issues concerning health, personal care

and the Swedish health care system?

RQ3. How do the participants describe their experiences of participating in HPIC?

This article begins with a brief description of the Swedish reception system and the HPIC, its

contents and structure. That is followed by an account of the study and its results with

Arabic-speaking groups in 2010-2011. Finally, we discuss our results, the limitations of the

study and implications for practice.
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The Swedish reception system

All newly arrived immigrants with permission to stay in Sweden are offered instruction in

Swedish: ‘‘Swedish for immigrants’’ (SFI). SFI aims to strengthen the participants’

occupational status on the labour market. Despite the local introduction programs for

newly arrived immigrants, many of them discontinue their studies in SFI; just a few obtain

grades in the course and only just over half of all those who have received a residence permit

begin SFI within three years (SOU, 2003:75).

A new law from December 2010 (Lag, 2010:197) meant that responsibility for the reception

program and the introduction activities for certain newly arrived immigrants who have at

least 25 per cent ability to work were transferred from the municipalities to the Swedish

Public Employment Service. The policy, known as ‘‘the work line’’ (arbetslinjen), aims for a

40 hours week and for first two years includes compulsory activities such as community

information, a Swedish language course and practice in workplaces. The goal is to support

self-sufficiency. However, systematized knowledge about the Swedish health care system

and how to promote health has so far not been included in the new Swedish refugee

reception program.

The Health Promotion Intervention Course

The HPIC is a group training course in which participants receive professional information

from clinically active leaders/teachers, who are nurses, physicians, physiotherapists,

psychologists, midwives or dentists.

The theoretical model behind the HPIC approach, developed by Silove (1999), is based on

the importance of understanding individuals in their context, i.e. the participants must

perceive themselves as attached and confirmed, which in turn leads to security, less stress

and better perceived health. Silove based the program on five health systems (interpersonal

attachment/bonds and networks, security and safety, identity and roles, human rights/justice

and protection from abuse, and finally, existential meaning and coherence). These health

systems can, under normal circumstances, ensure that the interaction between the

individual and society functions in a manner that supports the personal and social

equilibrium (Silove, 1999; Lindencrona et al., 2008; Eriksson-Sjöö and Ekblad, 2010).

Group activities are structured in dimensions of time (three hours a week for seven to eight

weeks), place (same place), content (seven subjects) and form (one or several course

coordinators follow the group each time). Lessons are translated by the same professional

interpreter at all course sessions.

The group consists of eight to 14 participants, is closed to new entrants and no information is

given to external authorities. The program was started by Professor Richard F. Mollica at the

HPRT (www.hprt-cambridge.org) in the USA (Berkson and Daimyo, 2011) and the content

consists of topics such as health care system’s structure, self-care, diet and nutrition,

physical and mental health, stress and stress management, concentration and sleep,

common diseases, symptoms and treatment, sexual health, dental health and exercises to

facilitate concentration, relaxation and sleep (Eriksson-Sjöö and Ekblad, 2010).

Setting

The HPIC recruited participants from a waiting list to the programme IntroRehab in Malmö[1]

as well as from other activities in the regular local introduction for new arrivals. The target

groups in focus for this study are people from Arabic-speaking countries who, after the

asylum process, have been granted a residence permit or are close relatives of such people.

The data were collected during 2010 and up to June 2011 over a total of 16 months.

Methods

The study was prospective, with data collected before and immediately after the HPIC and

at a six-month follow-up. Data consist of questionnaires, observations and oral evaluation in

groups.
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Study design

Questionnaire and participant observations during lessons were used for data collection in

the study. Answering the questionnaire took about 15min. The questions were both in

Swedish and in the participants’ native language (Arabic) to afford a better understanding

and an opportunity to learn the Swedish words. Mixed methods were used to obtain a better

understanding of this research area by combining quantitative and qualitative data. In this

approach, the researcher is able to collect the two types of data simultaneously during a

single data collection phase. In addition, a concurrent triangulation approach gives an

opportunity to investigate issues from different perspectives and a ground to confirm the

results, which may increase the validity of data (Creswell, 2009).

Participation in the survey was voluntary. The participants agreed to participate but were free

at any time to terminate without prejudice to participation in the HPIC or other introduction

activities. The researcher (first author) and the same professional interpreter as used in the

course were present each time the participants filled out the questionnaires. At each group’s

first lesson the researcher went through all the survey questions and the participants could

ask questions about the questionnaire and get answers directly from the researcher with

help from the professional interpreter if needed.

In this article, we have chosen to report the results of the follow-up survey for the participants

who attended all the three data collections (n ¼ 39) and the qualitative study with

participants who started the program. Those who did not respond to the second follow-up

are referred to as drop-outs even though they did complete the HPIC. Other results are

reported elsewhere.

Quantitative data: two questionnaires. In order to evaluate the program from the participant’s

point of view – a user-friendly approach – the project coordinator (the first author)

administered a questionnaire individually to each participant during the first and last lessons

of HPIC and by mail six months after HPIC.

HRQoL was measured by EQ-5D self-assessment (EuroQoL Group, 1990), which is

translated/back translated into Arabic (Lebanese version) and copyrighted. The project was

authorized to use the form already translated into Arabic (Lebanon version). In EQ-5D, the

individual describes his or her health in five dimensions (mobility, hygiene/self-care, main

activities, pain/discomfort, anxiety/depression) with three response options as to severity

(none, moderate or severe problems), as well as self-rated health EQ VAS values on a visual

analogue scale from 0 to 100, where 100 represents the ‘‘best imaginable health state’’ and 0

the ‘‘worst imaginable health state’’.

Participants’ sleep patterns were measured by a shortened version of the Karolinska sleep

and recovery questionnaire (Åkerstedt et al., 2002). Questions concerned the quality and

quantity of sleep, such as difficulty in falling asleep, in waking up, disturbed sleep, snoring,

nightmares, problems with alertness during the day, etc. Six questions were combined into a

sleep index and an awakening index consisted of three questions. The disturbed sleep

index (difficulties falling asleep, repetitive waking up, disturbed sleep) and the awakening

sleep index contained three questions (difficulties in waking up, waking up exhausted,

repeated awakenings). The remaining two questions (nightmares and struggling against

falling asleep in daytime) were treated as single items. The responses covered six levels of

severity (always, usually, often, sometimes, rarely and never). The participants did not have

access to their previous answers on the subsequent occasions.

Sociodemographic questions. Questions included sociodemographic background

variables such as age, gender, marital status, education, work experience, length of stay

in Sweden and reason for migration.

Qualitative data: observation and oral evaluation. The qualitative data collection (the unit of

analysis) consisted of two parts: participant observations from lessons and oral course

evaluations. The coordinator (first author) made participant observations in all groups and in

every lesson, a total of 178 hours during 16 months. The aim was to take account of the

questions and stories the participants expressed during the lessons in order to get a deeper
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understanding of their needs. The coordinator sat beside the others around the table and

made notes when participants asked a question or said something related to the theme. She

did not make notes either about expressions and relationships among participants, or about

information or responses from the leader. Sometimes she asked the participants if they had

more questions about the current theme, sometimes she put a supplementary question.

Lessons were held in Swedish and all communication was translated by the same

professional interpreter in the room. The notes were written down directly as the professional

interpreter translated and the participants were informed about the coordinator taking notes.

No participants made an objection.

At the end of each course the coordinator (and an assistant coordinator) conducted an oral

course evaluation with the course participants. The main questions were: what do you

perceive as the benefit of the course for yourself? What would you like to highlight? What

have you missed or wanted to have more of? The answers were written down directly as the

professional interpreter translated.

Translation/back translation

The questionnaires (without copyright) were translated into the Arabic language by an

authorized translator and back translated orally by an authorized medical interpreter. These

two versions were compared and minor changes of no significance were made.

Participants and drop-outs

Participants were men and women aged between 18 and 64 years participating in eight

HPICs. All of them were Arabic-speaking and participated voluntarily. Each group consisted

of between eight and 12 participants of both sexes.

A total of 78 Arabic-speaking men and women participated. Each course lasted for seven

weeks with a three hours meeting each week. The final lesson included the evaluation and

follow-up and lasted for three and a half hours. Sixty-five participants (39men and 26women)

took part in the study initially. The first follow-up took place on the last day of course and seven

participants from the eight groups were absent; thus there were 58 participants in the first

follow-up. Limited resources led to the second follow-up being conducted bymail six months

after course completion. Out of 65, 39 answered this postal survey, i.e. 60 percent.

Data analysis

Statistical analysis. The collected quantitative data were processed statistically by SPSS for

Windows, version 18. Sociodemographic characteristics, HRQoL dimensions and quality of

sleep were described by means, standard deviations and frequencies according to gender

and the two follow-ups.

To investigate changes at the group level, paired samples t-test and binomial distribution for

exact significance test were performed. Spearman correlation analyses have been used

to identify the strength of associations between ranked (non-parametric) variables in the

questionnaires. Only p-values under 0.05 are reported in the results.

Qualitative data analysis. The qualitative data were analysed with content analyses

(Graneheim and Lundman, 2004), using an inductive approach that is recommended if there

is not enough previous knowledge, which was the case in this study (Elo and Kyngäs, 2007).

In inductive content analysis, the categories are derived from the data and moved from the

specific to the general. Other authors (Hsieh and Shannon, 2005) refer to the concept

‘‘conventional content analysis’’ when talking about a type of design that is appropriate when

existing theory or research literature on a phenomenon is limited. We assume that in studies

which rely on an interpreter for the translation of communication, analysing the latent content

is questionable; we therefore decided only to analyse the manifest content. By paying

attention to the issues participants express, the analysis can contribute information about

the knowledge and the needs the participants have. For ethical reasons, tape-recording was

not used.
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The notes from lessons were combined in a first step so that all notes from, for example, the

physician’s eight lessons formed a separate notebook. That gave six notebooks, one for

each theme/clinical expert. The content of the questions reflected the themes that were

raised in lessons. In step two, the notes on questions and narratives were marked with an

identification colour and coded into the content categories: mobility, self-care/hygiene,

activity, pain, anxiety/depression, sleeping, awakening, nightmares and others.

In some cases a question or a story could not be clearly allocated to a particular category.

Comparisons with other data were needed in order to classify the observations as belonging

to a particular group.

The next step in the organisation of data involved reading the text from the notebooks and the

eight evaluations several times to obtain a sense of the whole. Thereby the text was

sorted/coded into four higher order categories: What types of question concerned the content

of HPIC? What comments did participants make about the setup of HPIC? What areas does

HPICseem tocover andwhatdid theparticipantsmiss?Whatwouldparticipantscommunicate

to policy-makers andmanagers of various social activities? Two of the higher-order categories

were sorted in the following subgroups: questions to gain knowledge, expressions of opinion

and attitude, intimate questions and comments, unmet needs and advice for the future.

An agreement about how to sort the material was achieved after reflection and discussion

among all the authors.

Ethical considerations

The study was approved by the Ethical Board of Lund University (Dnr 2010/553). Each

questionnaire was marked with a code (a number) and this code was used at the measuring

dates instead of the participant’s name and could not be linked to how they responded to

various questions. All answers were confidential, revealing only the participant’s sex.

To reduce the risk of exposing an already vulnerable group, the analysis and the

presentation of results were performed at group level.

Results

Reported results from the two follow-up surveys of those who participated in all three data

collections (n ¼ 39) are presented, followed by the qualitative study (n ¼ 65). Those who did

not respond to the second follow-up in the quantitative study are referred to as drop-outs.

Sample characteristics

A total of 39personsparticipated; 21menand18women. Their sociodemographic details are

given in Table I. The overall mean age of the 39 participants was 44 years. Male participants

had nearly 13 years of compulsory schooling in their home country and female participants

Table I Sociodemographic data; mean age, years in school, in work, in Sweden and number of children, participants

and drop-outs

Total (n ¼ 39) Male (n ¼ 21) Female (n ¼ 18) Drop-outs total (n ¼ 26)

Mean age (SD)
Min-max

44.05 (10,925)
23-63

43.95 (10,707)
23-61

44.17 (11,485)
24-63

35.31 (9,225)*
20-53

Number of children, Md
Min-max

3
0-7

3
0-5

3
0-7

2
0-5

Mean years (SD) in school
Min-max

11.55 (4,567)
0-18

12.69 (4,316)
4-18

10.33 (4,655)
0-16

12.0 (3,782)
5-18

Mean years in work before arrival
Min-max

17.23 (12,472)
0-35

18.41 (10,829)
2-35

15 (15,588)
0-35

9.27 (5,994)
1-22**

Mean years in Sweden with permission
Min-max

1.69 (1,176)
0-5

1.6 (1,326) 1.8 (1,014) 1.9 (1,513)
0-5

Notes: *Significance in age between drop-outs and intervention group: t ¼ 3.358, df ¼ 63, p , 0.001; **significance in years in work
between drop-outs and intervention group: t ¼ -2.315, df ¼ 39, p , 0.009
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had a mean of just over ten years. Mean years in work were 18 for male and 15 for female

participants. The participants had on average been living in Sweden for one and a half years.

Amajority of bothmale and female participants reported that they weremarried (69 percent).

Over half of the participants (59 percent; 69 percent women, 50 percent men) came to

Sweden to safe themselves from violence and war in their home countries. The median

number of children was three for both female and male participants (Table I).

Drop-outs. The 26 drop-outs were significantly younger (mean age 35) than the participants

(intervention group above) (t ¼ 3.358, df ¼ 63, p , 0.001) and had significantly fewer work

years (meannine years) in their homecountry than theparticipants (interventiongroupabove):

(t ¼ 22.315, df ¼ 39, p , 0.009). There was no significant difference between participants

and drop-outs in terms of gender, marital status and educational background (Table I).

Assessment of perceived health by EQ-5D at baseline, follow-up 1 and follow-up 2

At baseline, women reported some problems (response alternatives were no problems,

some problems, much problems) significantly more often than men regarding the ability to

carry out main activities (x2¼6,376, df ¼ 2, p , 0.041). Totally, significantly fewer

experienced much pain problems (p , 0.004) as well as much depression problems

(p , 0.041) at the second follow-up compared to baseline. Totally significant fewer

(p , 0.041) reported much pain problems at the first follow-up compared to baseline

(p , 0.013). Thus, fewer participants perceived severe pain problems at both follow-ups

compared to baseline and fewer perceived severe depression problems at the second

follow-up compared to baseline (Table II).

As shown in Table III, the participants reported significantly higher mean scores on the

health-rating scale (0-100), which reflects the self-perceived health state, at both the first

follow-up (t ¼ 22,561, df ¼ 34, p , 0.015) and the second follow-up (t ¼ 22.716, df ¼ 35,

p , 0.010) compared to baseline. For female participants the health-rating scale showed

significantly higher mean values at both the first follow-up (t ¼ 22.907, df ¼ 15, p , 0.011)

and the second follow-up (t ¼ 23.394, df ¼ 16, p , 0.004) compared to baseline. Both men

and women rated their health as better at both follow-ups compared to baseline, the change

was greatest for women.

Table II EQ-5D baseline, follow-up 1, follow-up 2 – men, respectively, women

(n ¼ 39)
Baseline n (%) Follow-up 1 n (%) Follow-up 2 n (%)

EQ-5D
Total
39

Men
(n ¼ 21)

Women
(n ¼ 18)

Total
39

Men
(n ¼ 21)

Women
(n ¼ 18)

Total
39

Men
(n ¼ 21)

Women
(n ¼ 18)

Mobility
No problems
Some problems
Much problem

7 (18.9)
29 (78.4)
1 (2.7)

5 (25.0)
14 (70.0)
1 (5.0)

2 (11.8)
15 (88.2)
0 (0)

13 (36.1)
22 (61.1)
1 (2.8)

8 (40.0)
12 (60)
0 (0)

5 (31.3)
10 (62)
1 (6.3)

12 (30.8)
27 (69.2)

0

7 (33.3)
14 (66.7)

0

5 (27.8)
13 (72.2)

0
Hygiene
No problems
Some problems
Much problem

30 (85.7)
5 (14.3)

0

16 (82.5)
3 (17.6)

0

14 (77.8)
4 (22.2)

0

27 (79.4)
6 (17.6)
1 (2.9)

14 (77.8)
4 (22.2)

0

13 (81.3)
2 (12.5)
1 (6.3)

32 (82.1)
6 (15.4)
1 (2.6)

17 (81.0)
3 (14.3)
1 (4.8)

15 (83.3)
3 (16.7)

0
Activities
No problems
Some problems
Much problem

9 (24.3)
20 (54.1)
8 (21.6)

7 (35.0)
7 (35.0)
6 (30)

2 (11.8)
13 (76.5)
2 (11.8)

6 (17.1)
22 (62.9)
7 (20.0)

3 (15.8)
12 (63.2)
4 (21.1)

3 (18.8)
10 (62.5)
3 (18.8)

13 (33.3)
23 (59.0)
3 (7.7)

9 (42.9)
11 (52.4)
1 (4.8)

4 (22.2)
12 (66.7)
2 (11.1)

Pain
No problems
Some problems
Much problem

3 (7.9)
17 (44.7)
18 (47.4)

1 (5.0)
11 (55.0)
8 (40.0)

2 (11.1)
6 (33.3)
10 (55.6)

4 (11,1)
24 (66.7)
8 (22.2)

2 (10.0)
11 (55.0)
7 (35.0)

2 (12.5)
13 (81.3)
1 (6.3)

3 (7.7)
29 (74.4)
7 (17.9)

2 (9.5)
16 (76.2)
3 (14.3)

1 (5.6)
13 (72.2)
4 (22.2)

Depression
No problems
Some problems
Much problem

5 (13.2)
16 (42.1)
17 (44.7)

2 (10.0)
10 (50.0)
8 (40.0)

3 (16.7)
6 (33.3)
9 (50.0)

5 (13.9)
18 (50.0)
13 (36.1)

2 (10.0)
10 (50.0)
8 (40.0)

3 (18.8)
8 (50.0)
5 (31.3)

7 (18.9)
24 (64.9)
6 (16.2)

4 (20.0)
11 (55.0)
5 (25.0)

3 (17.6)
13 (76.5)
1 (5.9)
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Assessment of sleep and recovery at baseline, follow-up 1 and follow-up 2

Male participants experienced significantly less sleeping problems over time. Nightmares

wereexperiencedsignificantlymoreseldomandsowas trouble stayingawakeduring theday.

Response options for sleep issues were; 1 ¼ never, 2 ¼ no/few times per year, 3 ¼ several

times per month, 4 ¼ one to two times per week, 5 ¼ three to four times per week and

6 ¼ five times or more per week.

Results indicated that the male participants’ sleep improved significantly both from baseline

(mean value 5.14) to the first follow-up (mean value 4.25) (t ¼ 3.407, df , 16, p , 0.004) and

from baseline to the second follow-up (t ¼ 2,171, df ¼ 16, p , 0.045). The women reported

an improvement between baseline (mean value 4.17) and the first follow-up (mean value

3.87) but the change was not significant (t ¼ 2.133, df ¼ 12, p , 0.054).

Four out of ten (43 percent) of the participants were suffering from nightmares initially

compared with 33 percent at both follow-ups 1 and 2. Among all participants, little more than

one-third (36 percent) had problems with falling asleep in the daytime always or quite often at

baseline compared to 23 percent at follow-ups 1 and 2 but the changes were not significant.

Men experienced agreater positive improvement over time thanwomen regarding perceived

nightmares, though therewere no significant differencesbetween nightmares at baseline and

follow-up 2, either at total level or between the sexes, nor between baseline and follow-up 1.

Correlations

Correlations between disturbed sleep index and EQ-5D and VAS scale. The more problems

there were with mobility, activities, pain and depression, the more the sleeping problems.

The more sleeping problems there were, the lower the self-assessments on the health-rating

scale (Table IV).

Table III VAS at baseline, follow-up 1 and follow-up 2, total and divided by sex

Baseline HPIC
(SD)

(n ¼ 39)

Follow-up 1 HPIC
(SD)

(n ¼ 39) t-test df p

Follow-up 2 HPIC mean
(SD)

(n ¼ 39) t-test df p

Total 43.84
(22,720)

52.00
(21,835)

22,561 34 ,0.015* 55.42
(19,319)

22,716 35 ,0.010**

Male
n ¼ 21

44.15
(25,613)

48.95
(23,545)

21,404 18 ,0.177 51.75
(19,553)

21,108 18 ,0.282

Female
n ¼ 18

43.50
(19,998)

55.63
(19,738)

22,907 15 ,0.011 58.24
(19,431)

23,394 16 ,0.004

Notes: *Significance for total at baseline and follow-up 1 (t ¼ -2.561, df ¼ 34, p , 0.015); **Significance for total at baseline and follow up
2 (t ¼ -2.716, df ¼ 35, p , 0.010)

Table IV Disturbed sleep index and awakening difficulties index; baseline, follow-up 1 and

follow-up 2, gender perspective (1 ¼ never, 6 ¼ always)

(n1-n3¼39) Baseline Follow-up 1 Follow-up 2

Disturbed sleep, mean
Men (n ¼ 17)
Women (n ¼ 16)
Total

5.14 (1,191)
4.17 (1,471)

4.25 (1,346)*
3.87 (1,316)**

4.31 (1,277)***
4.12 (1,276)

Awakening difficulties, mean
Men
Women
Total

4.58 (1,004)
4.00 (1,491)
4.35 (2,227)

4.33 (0,882)
3.53 (1,146)
4.01 (1,052)

4.31 (1,250)
3.82 (1,152)
4.05 (1,081)

Notes: *Significance between pre- and follow-up 1: men; t ¼ 3,407, df ¼ 16, p , 0.004; **significance
between pre- and follow-up 1: women; t ¼ 2,133, df ¼ 12, p , 0.054 (tendency); ***significance
between pre- and follow-up 2: men; t ¼ 2,171, df ¼ 16, p , 0.045
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As shown in Table V, there were several significant correlations with respect to the studied

variables. The disturbed sleep index was significantly positively correlated with mobility

(at baseline 0.361, p , 0.036, and at the second follow-up 0.468, p , 0.003); activities

(at baseline 0.473, p , 0.005, first follow-up 0.339, p , 0.054 and second follow-up 0.324,

p , 0.047); pain (at baseline 0.348, p , 0.004, first follow-up 0.407, p , 0.017 and

second follow-up 0.490,p , 0.002); depression (at baseline 0.470,p , 0.005, andat second

follow-up 0.591, p , 0.000); and significantly negatively correlated with the health-rating

scale (at baseline 20.457, p , 0.007, and at second follow-up 20.633, p , 0.000).

Thedatashow thatdisturbedsleepwasusually accompaniedbynightmares. Therewerestrong

significantly positive correlations between disturbed sleep index and nightmares at baseline,

0.570, p , 0.000, first follow-up, 0.713, p , 0.000 and second follow-up, 0.589, p , 0.000.

The results show that the more nightmare problems there were, the lower were the ratings on

the health-rating scale. There were significantly negative correlations between health-rating

scale and nightmares (at baseline 20.294, p , 0.073, and at second follow-up 20.594,

p , 0.000).

Qualitative findings

Which types of question did the content of HPIC elicit among the participants?. During

lessons with clinicians, the participants asked many questions. Some had the nature of

questions to gain knowledge, some had the nature of expressing options and attitudes and

some were of an intimate character.

Questions to gain knowledge. Many questions to do with pain were about headaches and

the positive and negative impacts of painkillers.

There were also in-depth questions about problems with blood pressure, heart problems,

diabetes, diet and physical therapy. The dentist was asked about dental health, costs,

insurance, what is applicable in various instances, questions about specific products like

snoring rail, fluoride rinses, dental regulations and bridges.

Typical questions to gain knowledge were about the process of flight and whether such

experiences lead to changes in your personality and in your body. Could muscle tension

make you unable to move and exercise as before and why is analgesic medication often the

only help you get from the physician?

In particular the licensed psychologist was asked about stress, palpitations, mental health

problems and hereditary factors, antidepressant medication, the good memories and

traumatic memories. A high level of questions and time for the psychologist concerned the

area of sleep, nightmares, flashbacks, problems with concentration and a need for advice

about how to help themselves and their children with similar problems.

Expressions of opinions and attitudes. Questions that expressed options and attitudes

included the need for routines and activities in the new society and help to live according to

them. Due to inactivity in Sweden, memories come up all the time and the TV news recalls the

daily turbulence in the home countries.

Table V Correlation between disturbed sleep index and EQ-5D (significance and

correlation coefficient, Spearman)

Baseline n ¼ 39 Follow-up n ¼ 39 Follow-up 2 n ¼ 39

Mobility 0.361* p , 0.036 0.304 0.468** p , 0.003
Hygiene 0.294 0.302 0.318
Activities 0.473** p , 0.005 0.339 p , 0.054 0.324* p , 0.047
Pain 0.348* p , 0.044 0.407* p , 0.017 0.490** p , 0.002
Depression 0.470** p , 0.005 0.293 0.591** p , 0.000
VAS 20.457** p , 0.007 20.278 2 0.633** p , 0.000

Notes: *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed)
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A majority of participants suffered from diseases and needed treatment, but they expressed

a lack of trust in the Swedish health care system, which they found difficult to access. Some

of them expressed dissatisfaction with physicians only giving them sleeping pills for

insomnia. They argued that this was not adequate, it was not enough. Many commented on

and recognized themselves in the description of having intrusive thoughts, memory

problems and avoidance of activities that could hurt. Participants asked themselves how

they could live with those dark memories, with sleeplessness and nightmares and images of

fallen comrades, friends and family. Several participants had problems with various feelings

that frightened them. They suffered from the stress of not knowing whether they would

receive further help after HPIC. Participants also gave examples of military events that had

caused them permanent damage. Some participants were somewhat annoyed with ‘‘friendly

people’’ who tried to reassure them by saying that their reactions were common and

completely normal in a situation like theirs. But they underlined that what they needed in the

first place was more useful advice and practical help.

Intimate questions. Examples of intimate questions were about the transmission of sexual

diseases during pregnancy, how to get the test for prostate cancer and questions about

contraception.

One participant suggested that HPIC should include knowledge about sex, sexual

relationships and sexually transmitted infections. That is an issue that is not talked about in

their cultures and it is even difficult for a woman to talk about it with her own husband. There

are many problems among married couples that should be highlighted but these issues

must have their own context.

What comments do participants leave about the setup of HPIC?Most comments were about

the lecturers’, coordinators’ and professional interpreter’s efforts and the content of health

promotion education in dialogue. This was generally seen as particularly beneficial.

The premises and the surrounding environment were perceived as good except by one

participant who had been imprisoned in a similar room.

As regards unmet needs, some participants would have preferred to begin an hour later

because of sleeping difficulties and some would expand the HPIC to twice a week with the

same content in order to get an even better understanding. Some wanted more time and

help in learning how to concentrate.

Advice for the future included being followed up as individuals and that the HPIC should be

continued. There was also a proposal to extend the project so that more people can

participate.

What areas does HPIC seem to cover and what is missing for the participants? The majority

of participants thought that all the themes were substantively very good, fruitful and

beneficial for those who are newcomers. Many also emphasized relaxation exercises and

other exercises as extremely useful. The course had given them an understanding of how the

Swedish health care system and the regulatory system work. Participants also underlined

respectful treatment from the teachers, coordinator and professional interpreter as very

valuable.

Several participants expressed in the evaluations that they wanted more time and more

occasions for HPIC. The course could be fleshed out with more knowledge of the body, such

as eyes, abdomen, gynaecology and first aid in emergencies. Some would like to extend

and expand the course to include traditions, habits and outlook on the future. There were

also requests for excursions into the countryside or to new areas in the city and to have

documentary support in the lessons.

What would participants communicate to policy makers and managers of various social

activities? The participants clearly expressed the wish that the coordinator and the teachers

in HPIC pass on the participants’ issues and needs to policy-makers and politicians. Many

participants had experienced difficulties in obtaining access to care; they had not

understood how to proceed and had problems with long waiting lists. They also mentioned a

shortage of interpreters and sufficient time for interpretation in health care.
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The participants expressed problems with integration in Swedish society, including the

labour market, and several commented on the need to get help from the Swedes to

integrate, but this was obviously problematic in that they come from a culture that is much

more group-oriented than in Sweden (individualistic).

Some participants were concerned about their managers not continuing to provide help

after HPIC. They were afraid of being forgotten as individuals and they knew for certain that

they were in need of continuing assistance. Certain administrators’ expertise in this area was

questioned and a wish was expressed to be judged by a clinical specialist instead. Many

participants suggested that all information and knowledge provided in the HPIC should be

disseminated to all who attend SFI training since everyone benefits from it.

Discussion

Our study shows that the health promotion intervention in the first stage of resettlement is

useful in terms of HRQoL and knowledge of the health care system.

The responses to four of the five health state issues (mobility, main activities, pain/discomfort

and anxiety/depression) were significantly associated with the disturbed sleep index. There

were also significant associations between the disturbed sleep index and nightmares and

between the health-rating scale and nightmares. This indicates that the identification of

sleeping problems should be a mandatory part of an early medical examination of newly

arrived refugees.

The results also show that a majority of the participants describe stress, diseases and

treatment needs, but also a lack of trust in the Swedish health care system because of

problems with getting access to it and a lack of professional interpreters when needed.

These findings are alarming when you consider that these people are expected to carry out

40 hours of work per week, consisting of language study, community information and

practice in the workplace. Moreover, as a majority of the participants are parents to on

average three children, the gap between their needs and the challenges they face in the new

Swedish society seems very large.

On the other hand, the results also suggest that with a relatively small investment, society

can accomplish significant changes.

There are changes over time and the participants’ perceptions of their health and quality of

life in four of the five EQ-5D variables had significantly improved after the HPIC. Even sleep

and recovery problems were perceived as less difficult after the course and the second

follow-up. In some of the fields/variables (pain and depression) there was still a significant

improvement at the second follow-up. It is notable that these variables were those which the

participants had estimated as most problematic at baseline. General health at both

follow-ups was perceived as significantly better than at baseline. In terms of gender, the

female participants made the most positive changes except for sleeping problems, where

men over time reported less sleeping disturbances than women. Out of 65, 39 (60 percent)

responded to the second follow-up’s postal survey, which may be considered acceptable as

this group has high mobility in the housing area.

In keeping with Mollica et al. (2004), we found that victims of war trauma and torture are

affected by talking about their experiences. Many who have experienced war trauma and

torture seem to appreciate the opportunity to testify to their experiences both by filling in

questionnaires and by sharing them with others in similar situations. According to Silove

(1999), the structure and content of HPIC appear to have contributed to a sense of security,

less stress and better perceived health.

The results of this study show that prior to the course, participants in the HPIC perceived

their health status as problematic. Compared to a corresponding group of newly arrived

Iraqis with residence permits (Sundell Lecerof, 2010), our participants estimate their health

as considerably worse. Sundell Lecerof (2010) used the same instrument, EQ-5D, in her

survey of newly registered (for the period December 2007 to February 2008) Iraqis in
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Sweden. The questionnaire was answered by men and women aged 18-64 years, mean age

37 years. In her study (compared to ours), no mobility problem at baseline was reported by

74 percent (vs 19 percent), no self-care/hygiene problem by 98 percent (vs 86 percent), no

activity problem by 80 percent (vs 24 percent), no pain problem by 44 percent (vs 8 percent)

and no anxiety/depression problem by 40 percent (vs 13 percent). Our results indicate that

the Arabic-speaking refugees included in the current study experience themselves as far

more overloaded with ill health than those who responded to the Swedish postal

questionnaire. This is also reasonable since the postal questionnaire was sent to all newly

arrived Iraqis, regardless of health problems, whereas HPIC approached those who

perceive a need for more health education. A similar study (Ekblad et al., 2012) with HPIC

during five weeks for newly arrived Arabic-speaking refugees found much the same levels of

no problems as in the present study.

The EQ-5D has been widely used in population health surveys all over the world (Szende and

Williams, 2004; Luo et al., 2005). Like ours, those studies concluded that refugees often

show more ill health than the indigenous population. Results from two population surveys

in Sweden using the EQ-5D found that health was better among Swedish-born compared

to immigrants (Eriksson and Nordlund, 2002; Burström and Rehnberg, 2006). In her

dissertation, Ohinmaa (2006) studied the HRQoL of a group of immigrants and refugees

who utilized the services of multicultural health brokers in Alberta, Canada. She found that

65 percent of the subjects had moderate or extreme problems in the anxiety or depression

dimension of the EQ-5D index and these problems were more prevalent among refugees

(p , 0.001). The author concluded that there is a requirement for targeted mental health

programs and cultural mediators to respond to the health needs of immigrants and refugees.

Participants in our study experienced even worse problems (87 percent experienced

moderate or extreme anxiety/depression problems) than those in the Ohinmaa (2006) study.

To our knowledge, apart from an on-going study in Södertälje (Ekblad et al., 2012), there are

no study found investigating EQ-5D and including one or two follow-ups. A methodological

limitation in our study is the absence of a control group; this was neither practical nor

ethically justifiable in this concept. Another limitation is the small size of the study group and

that we do not have insight into other aspects of the participants’ life situation; we cannot say

for certain that the changes are a consequence of the current intervention.

One limitation in the qualitative part of our study is that only information from those who

asked questions is available. Another relates to the use of research data translated by a

professional interpreter, since earlier studies have found problems in translated research

data (Ingvarsdotter et al., 2010).

On the other hand, a strength of our study could be that it uses established instruments and

methods,bothquantitativeandqualitative.Another strength is that theparticipantswere followed

over time and all information and communication was translated into their native language.

According to the participants’ qualitative course evaluations, the HPIC had a very positive

impact on them in terms of pure factual knowledge and general health. Tengland (2006)

states that changing individuals’ health-related beliefs and knowledge through information is

a way of changing the individuals’ inner welfare, which in turns leads to the individuals acting

in ways that improve their HRQoL.

Conclusion and implications

Migrants’ health is a human rights and empowerment issue; moreover, healthy migrants will

become productive members of the community. In this study, we have seen the importance

of self-care strategies and the possibility of helping refugees to improve their self-perceived

health and quality of life. There is a consensus in the development of the participants’

self-rated health and quality of life and in their evaluation of participation in the HPIC.

In view of these findings, we want to make the following suggestions:

B As migrants face specific difficulties with respect to their right to health, it is important that

education/training in medicine, health care and social work provide cultural competence.
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B The host country should include evidence-based knowledge in the refugee reception

programme, and establish a Health Promotion Course for newly arrived refugees (like the

HPIC) in the first stage of resettlement in order to take care of their own health in the best

manner and gain knowledge of the health care system.

B It is important that health promotion interventions areguidedby trainedmedical personnel.

B To provide migrants with a refugee background with an early contact with health care,

which is important for successful establishment; local actors need to develop an

approach for cooperation that is effective and quality assured.

B As lack of language skills can be a major barrier to understanding bureaucratic

procedures and the functioning of the health system, it is necessary that society provides

sufficient numbers of adequately trained professional interpreters when needed.

B The lack of attention to perceived health, quality of life and health-promoting strategies as

a basis for integration and establishment is still discriminatory and further research in this

area is required.

Note

1. IntroRehab offers introductory and rehabilitation efforts for refugees and immigrants who suffer from

PTSD or from mental and physical symptoms as a result of experiences related to war, torture and

other traumatic life events.
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åldersgrupp, födelseland samt sysselsättningsgrad – en befolkningsundersökning med EQ-5D’’,

Rapport 2006:1, enheten för socialmedicin och hälsoekonomi, Stockholms läns landsting, Stockholm.
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Eriksson-Sjöö, T. and Ekblad, S. (2010), ‘‘Hälsoskola för nyanlända flyktingar’’, in Malmsten, J. (Ed.),
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Stockholm, pp. 103-21.

Corresponding author
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Hälsoskola för nyanlända flyktingar

Tina Eriksson-Sjöö & Solvig Ekblad

Detta kapitel handlar om metoden Hälsoskola och hur denna kan an-
vändas i mottagandet av nyanlända flyktingar. Kapitlet kan vara av sär-
skilt intresse för personer som arbetar inom oli ka former av introduk-
tionsverksamhet för nyanlända, till exempel introduktionshandläggare, 
arbetsmarknadssekreterare, SFI-lärare och sjukvårdspersonal. Kapitlet 
introduceras med ett citat från en kursdeltagare som deltog i Hälsosko-
lan hösten 2009.

Vad kan man göra åt koncentrationsproblem? Ibland upplever jag 
att jag har glömt, att det hemska är över, men så plötsligt händer 
något och så är det tillbaka igen… Ibland är tankarna lite mildare 
men ibland är de starkare och jag får inte bort dem, vad kan man 
göra? Jag brukar försöka skriva ner minnena, skriva av mig men 
det hjälper inte.

En vanlig reaktion när man har varit utsatt för krig, förföljelse och tor-
tyr är att man får så kallade flashbacks. Detta innebär att personen åter-
upplever den traumatiska händelsen i mardrömmar eller plågsamma 
minnesbilder dagtid. Återupplevandet upplevs inte sällan av den drab-
bade som att händelsen utspelar sig på nytt och karaktäriseras av starka 
sensoriska kvaliteter, till exempel lukt- och hörselintryck. Om man inte 
vet att dessa reaktioner är ”normala” reaktioner på en onormal händelse 
och att de tillhör symptombilden för traumautsatta personer är det nära 
till hands att tro att man är tokig eller håller på att bli tokig. Grubble-
rier och oro leder lätt till olika stressymptom såsom sömnproblem och 
utmattning både fysiskt och psykiskt vilket i sin tur kan vara anledning 
till att man söker hjälp inom sjukvården. Ganska ofta upplever denna 
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patientkategori att de inte får någon hjälp med sin problematik. En an-
nan kursdeltagare uttryckte följande:

Det är så svårt att komma till på vårdcentralerna, man blir hänvi-
sad till andra till exempel jourläkarcentralen och ibland får man 
inte tolkhjälp på vårdcentralen trots att man bett om det.

Det är i flertalet studier och översikter (Ekblad & Hollander, 2010, 
Folkhälsorapporten 2009, Lindencrona, Ekblad & Johansson Blight 
2006) belagt att flyktingar1 har sämre hälsa och ett större behov av sjuk-
husvård inklusive primär- och psykiatrisk vård än den svenskfödda be-
folkningen. Men trots det, visar en översikt (Eriksson-Sjöö & Ekblad 
2009) att de i praktiken ofta faller utanför hälso- och sjukvårdssystemet 
eller upplever sig ha problem med att få tillgång till detsamma. En stor 
andel av nyanlända flyktingar som ingick i en studie i Malmö hösten 
2008 (ibid.) och studerade SFI (Svenska för invandrare), visade bland 
annat klara symptom på utbrändhet, de kände stor oro över familj och 
anhöriga i hemlandet och många kände sig diskriminerade och dåligt 
bemötta. De uppgav att de hade problem bland annat med att få hjälp 
från sjukvården, hade svårt att känna motivation att lära sig svenska 
språket, hade svårt att förstå vad läraren sade, hade svårt att hinna med 
i tempot på lektioner, hade svårt att koncentrera sig och så vidare. Även 
kontakter med det omgivande samhället, till exempel föreningsliv, sport- 
och kulturella aktiviteter var för flertalet problematiskt. Ungefär hälften 
av samtliga deltagare upplevde det svårt att använda tiden på ändamåls-
enligt sätt. Speciellt kvinnor kände sig isolerade och ensamma. Många 
av kvinnorna hade aldrig försökt att få kontakt med personer uppvuxna 
i Sverige. Över hälften av undersökningsgruppen (som bestod av 67 
personer) hade aldrig försökt få kontakt med föreningslivet i Sverige. 
Det var fler kvinnor än män som försökt, men som haft svårt med 
kontakter med föreningslivet, liksom att få tillgång till platser för religi-

1  Flyktingstatusförklaring: en person som känner en välgrundad fruktan för förföl-
jelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan eller på grund 
av fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd, är enligt den svenska lagen flyk-
ting och får då en flyktingstatusförklaring. (Undantag får göras för de personer som 
gjort sig skyldiga till allvarliga brott.) Alternativ skyddsstatusförklaring är en interna-
tionell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdi-
rektiv (http://www.migrationsverket.se/info/443.html 4 juni 2010).
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onsutövning. Kvinnorna hade även svårt med att få tillgång till platser 
för andra kulturella aktiviteter. Kvinnogruppen upplevde det också som 
problematiskt att få tillgång till platser för sportaktivitet, speciellt om de 
ville hitta enbart kvinnliga arenor. 

Ovanstående är exempel på några av de system/områden som Si-
love2 (1999) beskriver som viktiga för att säkerställa att individens sam-
spel med samhället sker på ett sätt som främjar personlig utveckling och 
social jämvikt. Denna bakgrundsinformation om flyktingars upplevda 
livssituation var också en starkt motiverande kraft för att berättiga infö-
randet av en försöksverksamhet med Hälsoskola för nyanlända som en 
del av introduktionsverksamheten i Malmö stad. Metoden Hälsoskola 
som tidigare beskrivits i Invandrare och Minoriteter (Ekblad med flera 
2009) är utvecklad i Harvard och har använts med lovande resultat i 
Botkyrka och Södertälje. Metodiken bygger på dialog och inte enbart 
att ge information om migration, stress och hälsa. Den ska ge kursdel-
tagaren kunskap och verktyg för att själv kunna hantera sina behov. I 
USA var det professor Richard Mollica vid Harvard Medical School, 
chef  för Harvard Program in Refugee Trauma3 som först utvecklade 
konceptet Hälsoskola. Professor Mollica undersökte hur offer för krigs-
trauma och tortyr påverkas av att berätta om sina erfarenheter och det 
visar sig att många som har upplevt krigstrauma och tortyr uppskattar 
möjligheten att vittna om sina erfarenheter både i form av att besvara 
frågeformulär men också genom att i grupp delge sina erfarenheter till 
andra i liknande situation (Mollica, McDonald, Massagli & Silove 2004). 
Istället för att träffa sina patienter individuellt organiserade Professor 
Mollica stödgruppsverksamhet för dem med doktorn som samtalsle-
dare. Erfarenheter från denna verksamhet tog han sedan med sig till 
Sverige då han var gästprofessor vid Karolinska Institutet i Stockholm. 
I Stockholm (Södertälje och Botkyrka) har sedan verksamheten utveck-
lats av docent Solvig Ekblad (medförfattare till detta kapitel) som sedan 
inspirerat till utvecklandet av Hälsoskolan i Malmö. Strävan är att i för-
sta hand kunna erbjuda Hälsoskola till nyanlända innan de påbörjar sin 
SFI-undervisning (svenska för invandrare). Detta då många flyktingar 

2  Professor Derrick Silove arbetar som psykiater och är föreståndare vid institutio-
nen för psykiatrisk forskning och utbildning vid University of  New South Wales i 
Sydney, Australien och är adjunct foreign professor vid Karolinska Institutet, Stock-
holm
3  www.hprt-cambridge.org
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inte anser sig själva vara redo för undervisningen men många av dem 
upplevs också av professionella inom skola och introduktionsverksam-
het behöva mer kunskap, stöd och redskap för egenvård av både fysisk 
och psykisk hälsa.  

Vi hade under hösten 2009 möjlighet att genomföra ett pilotpro-
jekt med Hälsoskola i Malmö. Projektet drevs av en projektgrupp be-
stående av verksamhetschef  samt sektionschef  vid AIC (arbets- och 
integrationscenter) Fosie, rektor för SFI-utbildningar i Malmö och 
gästprofessor/ handledare samt universitetsadjunkt/forskningsassistent 
vid Malmö högskola, fakulteten för Hälsa och samhälle. Från Malmö 
högskola har kapitelförfattarna varit delaktiga i sina roller som inspi-
ratör/handledare (Solvig Ekblad) och forskningsassistent/ kurssam-
ordnare (Tina Eriksson-Sjöö). Eriksson-Sjöö har tillsammans med 
friskvårdskonsulenten utgjort den ”röda tråden” och har deltagit vid 
samtliga kurstillfällen. Andra referenspersoner har varit handläggare 
från IntroRehab samt enhetschefer från TKT-teamet (teamet för krigs- 
och tortyrskadade) vid MAS (Malmö Allmänna Sjukhus) och Röda Kor-
set. Samtalsledarna, det vill säga sjukgymnast, sjuksköterska, läkare, psy-
kolog och friskvårdskonsulent, kom från olika organisationer (Malmö 
stad, Region Skåne, Röda Korset och Malmö högskola) och hade inte 
tidigare arbetat tillsammans. Forskningsassistent/kurssamordnare hade 
sin hemvist vid Malmö högskola men var projektanställd av Malmö stad.

Vi vill i detta kapitel beskriva metoden Hälsoskola för nyanlända 
flyktingar samt beskriva dess bakgrund och teoretiska kopplingar. Vårt 
syfte är också att ge en beskrivning av den process för samverkan som 
utvecklats mellan olika professionella aktörer och brukare som är en 
förutsättning för metodens genomförande. Slutligen kommer vi att re-
flektera över metodens relevans och betydelse samt delge några tankar 
angående Hälsoskolan och framtiden.

Målgrupp för Hälsoskolan

Målgrupp för Hälsoskolan i vid mening är i första hand flyktingar som 
nyligen fått permanent uppehållstillstånd. Målgruppen kan också utgö-
ras av asylsökande som väntar på besked eller andra invandrare som är 
nyinflyttade i landet. Det viktiga är att insatsen kommer deltagarna till 
del så tidigt som möjligt i etableringsfasen i det nya landet.

I det exempel vi beskriver i kapitlet är målgruppen personer som 
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står på IntroRehabs väntelista. Verksamheten IntroRehab har byggts 
upp i samarbete mellan Migrationsverket, Region Skåne, Malmö stad, 
Röda Korset, Komvux, Lernia AB och Arbetsförmedlingen och inne-
bär att nyanlända flyktingar/invandrare erbjuds integrerade introduk-
tions- och rehabiliteringsinsatser som ska underlätta integrationen i 
det svenska samhället. De samverkande organisationerna erbjuder 
tillsammans introduktions- och rehabiliteringsinsatser till flyktingar/
invandrare som har diagnosen PTSD (posttraumatic stress disorder) 
eller besväras av psykiska och fysiska symptom till följd av upplevel-
ser kopplade till krig och tortyr. IntroRehab har ständigt en vänte-
lista för personer som av sin introduktionshandläggare (eller annan 
tjänsteman) blivit remitterad till bedömningssamtal för att studera SFI 
inom denna verksamhet. Det är ur denna definierade och avgränsade 
målgrupp på cirka 40 personer som urvalet för intervention med Häl-
soskola under hösten 2009 gjordes. Erbjudande om att delta i Hälso-
skolan gavs till dem på väntelistan och erbjudandet kunde antas eller 
förkastas utan att det påverkade övrigt introduktionsarbete för den 
enskilde individen. 

Valet av målgrupp i detta initiala skede var också strategiskt på så vis 
att vi visste att dessa personer skulle vara förhållandevis lätta att kalla till 
informationsmöte, då de fanns på väntelistan till IntroRehab. En annan 
anledning var att de, i och med detta, hade stora behov att komma igång 
med en verksamhet, vilket skulle kunna bidra till en dämpning av den 
tidigare posttraumatiska reaktionen snarare än att genom tid i overk-
samhet och utanför ett sammanhang, provocera den ytterligare. Vi ville 
vid genomförande av Hälsoskolan följa upp om deltagandet i kursen 
hade någon effekt på kursdeltagarnas upplevda hälsa och som utgångs-
punkt hade vi två hypoteser. Den första utgick från att interventionen 
Hälsoskola har symptomreducerande effekt direkt efter genomgången 
Hälsoskola. Enligt hypotes två består symptomreduktion vad gäller rör-
lighet, huvudsakliga aktiviteter, hygien, smärta, oro/nedstämdhet även 
efter längre tid (6 månader efter avslutad Hälsoskola). 

Till vår hjälp att pröva dessa hypoteser använde vi två kortfattade 
frågeformulär. Ett bestod av frågor om socioekonomisk bakgrund och 
det andra av frågor om hälsorelaterad livskvalitet, EQ-5D självskatt-
ning (EuroQoL Group, 1990)4. Dessa formulär fylldes i av deltagarna 

4  Med EQ-5D kan individen beskriva sin hälsa i fem dimensioner (rörlighet, hygien, 
huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet) och i tre allvarlighets-
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vid första respektive sista kurstillfället samt skall följas upp sex månader 
efter avslutad Hälsoskola. Denna uppföljning/studie redovisar vi dock 
inte i detta kapitel, den kommer att presenteras i annat sammanhang. 

Deltagarna informerades skriftligen om Hälsoskolans innehåll och 
upplägg på svenska och arabiska. De kallades också till ett informa-
tionsmöte och fick då muntligen information av oss författare (tillika 
handledare och kurssamordnare) samt av friskvårdskonsulenten som 
var knuten till Hälsoskolan och av introduktionshandläggare på In-
troRehab. De fick veta att deltagandet i Hälsoskolan var frivilligt, lik-
som att ifyllandet av frågeformulär var frivilligt och anonymt samt att 
resultatet skulle redovisas på gruppnivå. De fick också veta att de kunde 
gå kursen även om de inte ville fylla i frågeformulär. 

Struktur och innehåll i Hälsoskolan

Hälsoskolan kan definieras som en grupp individer vilka på frivillig basis 
samlas tillsammans med samtalsledare för att få professionell kunskap 
och samtidigt ge varandra ömsesidigt stöd och en psykologisk sköld och 
där olikheter mellan människor måste tolereras och respekteras. 

En grundläggande princip är att etablera en mänsklig kontakt vil-
ken uppmuntrar kommunikation och förståelse. Dessa gruppaktivite-
ter är strukturerade i dimensionerna tid (en gång per vecka under fem 
veckor), rum (samma tid och plats), innehåll (fem teman) samt form 
(en eller flera kurssamordnare följer gruppen varje gång). Det är viktigt 
att ha olika professioner (sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och lä-
kare) som täcker in konceptet för Hälsoskolan och som arbetar kliniskt 
i vården och har erfarenhet av svensk sjukvård. Man bör ha kunskap i 
gruppdynamik, i de ämnesområden som ingår i kursen samt ha jobbat 
med tolk i patientärenden (för vidare information hänvisas till Handbo-
ken, Ekblad med flera 2010). För att öka trygghet och tillit i gruppen 
har Hälsoskolan några grundläggande principer som gås igenom vid in-
troduktionen och vid behov upprepas vid senare tillfällen. Dessa är att:
1. Tolken har tystnadsplikt och översätter allt som sägs i rummet.
2. Allt som sägs i rummet stannar i rummet.

grader (inga, måttliga respektive svåra problem) samt som självskattad hälsa EQ 
VAS värde (visuell analog skala 0-100). EuroQoL gruppen har översatt formuläret 
till många språk, bland annat finns en svensk och arabisk version av formuläret och 
forskaren ansöker om att få använda det. 
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3. Mobilen är avstängd.
4. Koncentration på här och nu och hälsa.
5. Religion och politik samt ekonomi och bostad får man diskutera 

i andra sammanhang. 
6. Vid frågor och kommentarer räcks handen upp.
7. Det är en sluten grupp – ingen som kommer och går.
8. Ingen information ges till myndigheter.

Hälsoskolan i Malmö under hösten 2009 bestod av fem kurstillfällen 
om vardera två och en halv timmar en förmiddag i veckan. Kursen gavs 
på svenska av olika samtalsledare som bestod av en sjuksköterska, läka-
re, sjukgymnast, psykolog och friskvårdskonsulent. Träffarna översattes 
av samma tolk varje gång.

Varje kurstillfälle hade sitt eget tema för samtalsledaren var specialist 
på. Teori blandades med praktiska inslag och diskussioner. Fokus låg 
på frågor som rörde hälsa. Första gången var det introduktion av kur-
sen och dess syfte samt presentationer av deltagare och samtalsledare. 
Friskvårdskonsulent och kurssamordnare/forskningsassistent ledde 
detta tillfälle och deltog för övrigt vid samtliga övriga tillfällen. De hade 
rollen som kursens ”röda tråd”. 

Övriga tillfällen bestod av: Tema med sjuksköterska som gav infor-
mation kring egenvård, apotek, telefon- och internetrådgivning, Häl-
soval Skåne, enkla råd samt näringslära. Tema med sjukgymnast som 
tog upp sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa, vikten av motion, 
praktiska övningar. Tema med psykolog handlade om stress och stress-
hantering i samband med flyktingskap, erfarenheter före, under och ef-
ter migration samt pågående livsvillkor, samt övningar som gjordes för 
att underlätta koncentration och sömn. Tema med läkare handlade om 
folkhälsa i praktiken, information kring vanliga sjukdomar, symptom 
och behandling. Sista tillfället bestod också av ifyllandet av formulär 
på nytt samt en ceremoniell avslutning med utvärdering och utdelning 
av diplom, där det framgick att deltagarna genomgått en kurs i Malmö 
stad. Den sista gången utökades Hälsoskolan med en halvtimme för att 
tiden skulle räcka till. 
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Teoretisk koppling till Hälsoskolan

Vi vill i detta avsnitt beskriva den teoretiska modell i vilken Hälsoskolan 
har sin grund. Även om samtalsledarna i Hälsoskolan inte direkt kan 
påverka de olika beskrivna systemen nedan är det viktigt att i grunden 
representera det synsättet och dessutom kunna förmedla det till delta-
garna. Vi menar att det behövs ett nytt perspektiv på hälsa hos nyan-
lända flyktingar, ett perspektiv som sätter både de nyanländas och flyk-
tingmottagningsverksamheten i fokus. Vi vill också betona vikten av att 
belysa miljöns påverkan på den psykiska hälsan, liksom att utveckla och 
använda metoder som bygger på kunskap och humanitet. Den teoretis-
ka modellen i detta synsätt är utvecklad av Silove (1999) och utgår från 
vikten av att förstå individen i sin kontext, det vill säga att deltagaren 
upplever sig bli bekräftad, vilket i sin tur leder till trygghet, mindre stress 
och bättre upplevd hälsa. Silove utgår från fem hälsosystem (anknyt-
ning, trygghet/säkerhet, identitet/roller, mänskliga rättigheter/rättvisa 
och existentiell/meningsskapande). Dessa system kan under normala 
omständigheter säkerställa att interaktionen mellan individ och samhälle 
fungerar på ett sätt som understödjer den personliga och sociala jämvik-
ten. Hälsosystemen kan beskrivas med följande citat från observationer 
med deltagarna under Hälsoskolan som genomfördes hösten 2009.

Anknytning: 
Jag har sex barn här i Sverige. En son blev kvar i Syrien, han fick 
inte tillstånd att fortsätta flykten för han blev ”för gammal” på 
vägen. Jag och familjen tänker alltid på honom, det tar mycket 
kraft och energi. Jag har epilepsi och diabetes, oro över min son 
och sömnlöshet så jag svimmar ibland.

Denna kvinna har förlorat sin äldste son under flykten till Sverige. Han 
fyllde arton år (barn räknas upp till 18 år) under migrationsprocessen 
och fick därför inte fortsätta flykten och gick under jorden. Ingen vet 
nu vad som hänt med honom, ensam i ett främmande land. Oron över 
sonen överskuggar allt i kvinnans värld. 

Min make var förföljd och vi fick flytta runt. Även efter att ma-
ken flytt var vi hela tiden tvungna att gömma oss och inte gå ut. 
Barnen kunde inte leka eller vistas ute, de har haft det jättejobbigt. 
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Vi vågade inte ens besöka anhöriga. Den yngste kände inte igen 
pappan när vi kom till  Sverige. De går på dagis nu men är inte 
vana vid att träffa andra eller vara ute. Själv är jag ledsen, rädd och 
orolig, det var lång separation från make och familj.

Kvinnan ovan har under lång tid varit på flykt i hemlandet, först tillsam-
mans med man och barn och senare med enbart sina barn. En flykt från 
hem, anhöriga och sitt normala sammanhang, ständigt med risk att bli 
upptäckta. 

Jag utsattes för kidnappning och mordförsök. I sista attentatet 
mot min butik dödades min fru och jag fick svåra skador. Jag flyd-
de med mina små barn, de är friska men frågar efter sin mamma.

Denne man har förlorat sin fru och sina barns mor. Han förlorade även 
alla ägodelar och försörjningsmöjligheter i hemlandet. Nu kämpar han 
för att vara en bra far för sina barn i det nya hemlandet. Han har be-
stående skador från attentatet och för en ojämn kamp för att få hjälp 
av den svenska sjukvården. ”Anknytning” har till stor del att göra med 
separationer och förluster, både faktiska som till exempel förlust av ma-
teriella bohag relationen mellan barn och föräldrar eller nära anhörigs 
död, och symboliska som till exempel förlust av kultur och traditioner 
och en känsla av tillhörighet (Lindencrona, Johansson Blight & Ekblad 
2002). 

Trygghet/säkerhet:
Det finns rykten som säger att om man uppger till myndigheter 
att man mår dåligt så kan man bli av med sina barn. Stämmer det?

I detta fall kan behovet att be om hjälp stå i konflikt med rädslan att bli 
definierad som svag och otillräcklig som förälder. Bristfällig informa-
tion om det svenska samhällssystemet och rykten från andra flyktingar 
om myndigheters möjlighet att tvångsomhänderta barn gör denne mans 
(som nämnts i exemplet innan) situation värre än den skulle behöva vara 
och han känner sig otrygg/osäker. ”Trygghet/säkerhet” kan handla om 
hot mot överlevnad eller mot integriteten hos individen själv eller nära 
anhörig. Men det kan också handla om otrygg ekonomi eller bostadssi-
tuation eller rädslan att bli utvisad eller att bli definierad som otillräcklig 
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som vårdnadshavare. 

Identitet/roller:
Jag kom till Sverige före min make. En månad efter han fick  
uppehållstillstånd skiljde han sig från mig och jag vet inte varför. 
Jag kan inte förstå och jag känner mig ensam och har ibland fruk-
tansvärda migränanfall.

Denna kvinna känner sig sviken av sin före detta man och ensam och 
hjälplös i det nya landet. Hennes identitet och självbild har förändrats 
totalt. Hennes största problem började efter flykten, som hon uttryckte 
det. Andra, både män och kvinnor, vittnar om sysslolösheten och vän-
tan på att kunna komma igång med något, studier, praktik, arbete som 
det som tär mest på välbefinnandet. 

Vi bara väntar på att få kunna ge tillbaka till detta land som har 
hjälpt och tagit emot oss.

Detta citat tyder på att arbete och självförsörjning är ett viktigt mål för 
ökad självkänsla och möjligheten att ”dra sitt strå till stacken”, att bli en 
värdig samhällsmedborgare. 

En del har utsatts för tortyr innan flykten till Sverige och detta kan 
påverka ”identitet/roller”. Ett av de främsta målen med tortyr är just 
att underminera identiteten, tillit till andra och den egna kontrollen hos 
individen. Krigssituationen leder ofta även till förlust av social position, 
professionell status (arbetsidentitet), kultur och land. 

Mänskliga rättigheter:
Jag har upptäckt nytt splitter som sitter i kroppen, men jag kom-
mer inte till i sjukvården, får ingen hjälp.

Denne man upplever att han blir sämre behandlad än andra i Sverige, 
rätten till likvärdig vård brister, och han förmodar att det beror på att 
han är flykting. Han blir ignorerad och diskriminerad, ombedd att kom-
ma igen en annan gång eller söka sig någon annanstans. Överträdelser 
mot ”mänskliga rättigheter” i värdlandet kan vara till exempel diskrimi-
nering på grund av etnicitet, språk, religion eller inskränkt rätt till hälso- 
och sjukvård (Lindencrona, Johansson, Blight & Ekblad 2002).
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Min man kom hit före mig och barnen. Han var hög militär och 
blev utsatt för massor av mordförsök av milisgrupper. Själv var 
jag kidnappad i tio dagar och utsattes för fysisk tortyr och jag lider 
av epilepsi och ryggont. Min man har också stora hälsoproblem.

Kvinnan blev djupt kränkt och torterad på grund av sin mans posi-
tion som militär. Hon berättar inte detaljer men hade inte dessa fysiska 
åkommor före tortyren. Erfarenheter av brott mot mänskliga rättighe-
ter, som att bli våldtagen av en eller flera samtidigt, förföljelse och tortyr 
är vanligt förekommande hos asylsökande och nyanlända flyktingar. 

Existentiell/meningsskapande:
Hur lång tid tar det innan man blir integrerad i det svenska sam-
hället? Hur lång tid tar det tills man har chans att få jobb så man 
kan försörja sig själv?

Att bli självförsörjande genom eget arbete är det alla deltagare uttrycker 
som mål i sitt nya liv i Sverige. Men deltagarna vet också att det finns 
många hinder på vägen och den dåliga hälsan både fysiskt och psykiskt 
sätter käppar i hjulet för en snabb framgång i studier och arbete för 
många av dem. ”Existentiellt/meningsskapande” har att göra med käns-
lan av sammanhang, om förlusten av tron att det finns en mening med 
livet och med mänskligheten vilket kan orsakas av till exempel tortyr. 

Vi kan i ovanstående exempel se att deltagarna varit utsatta för hot mot 
dessa hälsosystem innan och under migrationsprocessen. Samme per-
son kan även tvingats till att bli förövare för att få överleva, något som 
är ännu svårare att tala om. Om påfrestningar i dessa system fortsätter 
i det nya värdlandet, det vill säga Sverige, blir effekten ofta starkare ef-
tersom man redan har utsatts för traumatiska erfarenheter. Med stöd, 
bekräftelse och förståelse kan interventioner som Hälsoskola hjälpa ny-
anlända att använda sina resurser, vilket kan leda till minskad känsla av 
hot och stress genom att individens hälsosystem stärkts. På strukturell 
nivå bör parallellt strävas efter att göra de generella systemen och sam-
hället i stort tillgängligt för alla. 
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Återhämtningsprocessen

Omständigheter som tillåter och gör tortyr och andra våldshandlingar 
möjliga leder ofta till ett nedbrytande av familjeband, sociala nätverk, 
rättssystem, skola, sjukvård och andra stödjande strukturer i ett sam-
hälle. Det är också dessa och liknande system som blir viktiga element i 
återhämtningsprocessen för traumautsatta individer. Uppmärksamhet 
behöver därför ges till sådana anpassningsaktiviteter som bidrar till att 
öka förmågan att bygga och underhålla mellanmänskliga relationer, 
att behålla en känsla av identitet och rollfunktion, att vidmakthålla en 
tro på rättsystemet och att upprätthålla en känsla av existentiell me-
ningsfullhet, begriplighet och hopp. Att ha varit utsatt för oförklarlig 
ondska och grymhet kan skaka grundvalarna för en individs välbefin-
nande och tro på mänskligheten, vilket lätt intensifierar känslor av 
alienation och känslomässig isolering. Även självkänslan och en indi-
vids identitetsuppfattning är viktiga mål för tortyr vilket bör beaktas 
i de hälsofrämjande insatserna (Ekblad, Jansson & Svensson 1996).

Erfarenheter visar enligt Silove (1999) att individens omgivande 
miljö är en viktig faktor som kan bli avgörande för om den tidigare 
posttraumatiska reaktionen dämpas eller om den åter blir provocerad. 
Mycket vanliga erfarenheter hos flyktingar är separationer och för-
luster av viktiga närstående familjemedlemmar, men också förlust av 
hem, egendom, position, kultur och traditioner (se tidigare citat från 
Hälsoskolans deltagare). Normala reaktioner på sådana förluster är 
sorg, nedstämdhet, nostalgi och hemlängtan, men det normala kan 
också övergå till överväldigande nostalgi för den traditionella livsstilen 
och kulturen från hemlandet. 
 Siloves modell, som beskrivits ovan, lägger fokus på interventioner i 
de adaptiva psykosociala systemen, vilket kan bidra till att tydligare be-
skriva vägar/möjligheter som kan bli avgörande för om traumatiserade 
personer kan uppnå psykosocial förbättring eller riskerar fortgående psy-
kiska funktionshinder. Modellen kallar Silove (2006) för Adaptmodellen 
(Adaptation and Development after Persecution and Trauma). Denna 
fastslår, i likhet med vad vi tidigare beskrivit, att de centrala psykoso-
ciala områden som hotas av katastrofer, tortyr och liknande övergrepp 
är: säkerhet och trygghet, interpersonella relationer och nätverk (fa-
milj, släktskap, grupper, samhället), rättvisa och skydd mot övergrepp, 
identiteter och roller (förälder, arbetstagare, studerande, medborgare,  
ledare, etcetera) och institutioner som ger existentiell mening och samman-
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hang (traditioner, religion, andlig praxis, politisk och social delaktighet).
Silove (1999) menar att en tydligare beskrivning av dessa psykosociala 
system kan hjälpa forskningen att närma och anpassa behandlande och 
pedagogiska interventioner till behoven och den subjektiva upplevelsen 
som traumatiserade personer kan ha. Från ett humanitärt perspektiv 
är den centrala frågan att skapa förutsättningar för trygghet och säker-
het för att säkerställa att det maximala antalet traumatiserade flyktingar 
återhämtar sig spontant från akuta traumatiska stressreaktioner, vilket 
välkomnar tidiga hälsofrämjande insatser som Hälsoskolan. Hälsosko-
lan är ett medel som genom hjälp till självhjälp och korrekt faktainfor-
mation kan ge nyanlända redskap att börja ta makt och kontroll över sin 
hälsa och sitt välbefinnande. 
 Att reparera de skadade systemen (Adaptsystem) samt de samhälleli-
ga institutioner som stödjer dem utgör grunden för att skapa en ram för 
återhämtning för både enskilda flyktingar och deras närstående. Fram-
gångsrika humanitära program kan enligt Silove uppnå detta genom att 
skapa hållbara förutsättningar för trygghet och säkerhet, familjeåterför-
ening, släktskap, gruppgemenskap, genom upprättande av effektiva sys-
tem för rättvisa. Andra viktiga faktorer är att skapa förutsättningar för 
ett arbete, för utbildning och återupprättandet av försörjningsmöjlig-
heter. Ytterliggare aspekter handlar om upprättandet av nationella och 
andra identiteter, återskapandet av institutioner i det nya samhället. 

Processen för samverkan mellan lokala aktörer
Efter denna genomgång av de teoretiska kopplingarna till Hälsosko-
lan vill vi nu åter rikta intresset mot det praktiska genomförandet av 
Hälsoskolan, närmare bestämt samverkansprocesser. Den process för 
samverkan som utvecklats mellan lokala aktörer i genomförandet av 
Hälsoskolan finns på såväl individ-, samverkans- och samhällsnivå. I 
detta avsnitt fokuserar vi på samverkansnivån. Vi koncentrerar oss på 
ett antal områden som varit av betydelse för att processen (se tidsplan 
nedan) fortskridit i positiv riktning. Dessa handlar om samtalsledarnas 
upplevelser av processen, vilken betydelse planerings- och utvärderings-
möten haft under arbetet med Hälsoskolan, samt slutligen vikten av att 
vara flexibel och kunna revidera arbetet under Hälsoskolans gång.  
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Tidsplan för Hälsoskola för nyanlända flyktingar, Malmö 2009.

Lärarna/samtalsledarnas reflektioner över processen

Varje samtalsledare fick före kursstart frivilligt och anonymt fylla i ett 
formulär med frågor angående förväntningar på Hälsoskolan, rollen 
som lärare och tankar om vilken pedagogik som är lämplig för målgrup-
pen. De fick även efter kursavslut göra en uppföljning av dessa frågor. 
I ett axplock från svaren framkom att lärarna bland annat förväntade 
sig att kursen skulle skapa tilltro, ge redskap, hjälp till självhjälp och vid 
uppföljningen var de övervägande positiva och nöjda.

I Hälsoskolans koncept ingår att kurssamordnare och samtalsledaren 
efter varje tillfälle/lektion samtalar med varandra om sina reflektioner 
från dagens tema. Samtalsledaren behöver få feedback på sin roll, vad 
som gick bra eller mindre bra och om materialet behöver ändras eller 
kompletteras. Kom till exempel frågor upp som kunde vara viktiga att 
lägga till vid nästa kurstillfälle på samma tema? Även med tolken kunde 
det behöva klargöras om något var svårt eller oklart. 

Planerings- och utvärderingsmöten 

Veckan före start av Hälsoskolan samlades samtliga samtalsledare och 
referenspersoner till ett planeringsmöte inför uppstarten av Hälsosko-
lan. Vid detta möte gavs en presentation av ursprunget/bakgrunden till 
Hälsoskola (från Harvard, USA) samt de erfarenheter som man dragit i 
Botkyrka och Södertälje. Några för Hälsoskolan viktiga policyaspekter 
diskuterades och en konkretisering av innehållet i varje tema presente-
rades av respektive samtalsledare. 
Tre grupper av Hälsoskola genomfördes under hösten och efter res-
pektive kurs träffades gruppens samtalsledare och referenspersoner för 
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att tillsammans gå igenom sina erfarenheter samt vid behov revidera 
innehållet. Dessa möten har varit viktiga för att tillsammans kunna 
avgöra vad som behövde förändras och hur förändringen lämpligast 
skulle genomföras. Vid dessa möten fördes också diskussioner om att 
söka medel för att kunna fortsätta med Hälsoskola i någon form under 
följande år. 

Ett uppsamlande och avslutande utvärderingsmöte genomfördes när 
samtliga tre grupper av Hälsoskola var avslutade. De samlade erfaren-
heterna från samtalsledare och kurssamordnare diskuterades, liksom en 
eventuell fortsättning under kommande år. Samtliga samtalsledare upp-
levde sitt deltagande i Hälsoskolan som mycket positivt och givande. 
Den kvalitativa utvärderingen från de tre kursernas deltagare var även 
den övervägande positiv. Deltagare uttryckte att Hälsoskolan har gett 
mycket ny och bra information, att samtalsledarna beskrev/informe-
rade på bra sätt, hade stor erfarenhet och gav möjligheter till diskussion. 
Deltagarna hade också haft stor nytta av de övningar för egenvård som 
de lärt sig under kursen och de upplevde sig ha blivit mycket positivt 
bemötta. De erfarenheter som handläggarna på IntroRehab fått av hös-
tens Hälsoskolor var också positiva och de märkte stor skillnad på de 
deltagare som gått i Hälsoskolan i relation till dem som inte deltagit.

De som gått i Hälsoskolan har förstått vad det handlar om när 
man berättar om IntroRehabs koncept. De är också mera motive-
rade att börja SFI-utbildningen. (handläggare IntroRehab)

Även innehållet och kontakterna som deltagarna fått genom Hälsosko-
lan kommenterades i positiva ordalag.

De är väldigt nöjda med Hälsoskolan. Den har inneburit att de 
blivit sedda och förstådda, har fått empati och förståelse för sin 
problematik. De har också uppskattat att samtalsledarna i Hälso-
skolan återkommer på IntroRehab. (handläggare IntroRehab)
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Möjlighet till snabba beslut och revideringar (flexibilitet)  
utifrån behov

Strukturen med uppföljningsmöte mellan varje kursomgång av Hälso-
skolan har inneburit att de berörda har kunnat utvärdera och diskutera 
nya lösningar på problem som uppmärksammats under kursens gång. 
Därmed har förändringar kunnat genomföras redan inför nästkomman-
de kursstart. Exempel på sådana förändringar är att kurstiden förläng-
des med en halvtimma varje kursdag inför kursomgång två, vilket även 
inplanerades med tolken; kallelsen översattes till arabiska och i kallelsen 
poängterades vikten av att inte bestämma annat som till exempel läkar-, 
tandläkarbesök vid dessa kurstider; påminnelse skickades med sms av 
kurssamordnaren dagen före kursdag; vi erbjöd en specifik motionstid 
för deltagarna varje vecka; IntroRehabs handläggare prioriterade dem 
som deltagit i hälsokursen vid sin antagning. 

Vid dessa möten diskuterades även hur en eventuell fortsättning av 
Hälsoskolan till följande år skulle se ut. Det var i detta sammanhang 
som ett förslag om att utöka psykologens tid med ytterligare ett tillfälle 
kom, liksom att komplettera Hälsoskolan med ett tema om tandhälsa 
samt att ytterligare utöka varje kurstillfälle till tre timmar. 

Betydelse, samhällsrelevans

Vi anser oss kunna identifiera flera faktorer av betydelse för såväl de 
enskilda individerna som i ett samhälleligt perspektiv, faktorer som kan 
ge avtryck både i ett kortare respektive längre tidsförlopp. Hälsoskolan 
ger möjligheter att identifiera riskgrupper bland nyanlända som på grund 
av stressfaktorer (traumatiska upplevelser) i före- och eftermigrations-
skedet riskerar svårigheter i att lära sig svenska och därmed är i be-
hov av extra stöd. Hälsoskolan kan göra det enklare att tidigt upptäcka 
stressfaktorer i postmigrationsskedet vilket i sin tur kan hindra att dessa 
utvecklas till andra hälsoproblem, sjukskrivningar, försörjningsstöd och 
marginalisering. I en förlängning kan en trolig effekt bli att sjukvårdsre-
surser reduceras genom att ett ökat antal människor har kunskap om hur 
sjukvårdsresurserna skall användas samt genom att man lärt sig att i 
ökad omfattning kunna hantera stress, sömn- och koncentrationspro-
blematik genom egenvård. Vikten av ”health literacy” (Adams m.fl. 2009) 
hos de nyanlända, vilket i korthet kan beskrivas som ”hälsoförståelse”, 
kan inte nog understrykas. En introduktion inom området kan starta 
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genom Hälsoskolan.
Samtalsledarna som är kliniskt utbildad sjukvårdspersonal är tränade i 

att ha ett professionellt och etiskt förhållningssätt i bemötandet av risk-
grupper för ohälsa. I projektet får de kontinuerlig handledning i grupp 
(uppföljningsmöten) av handledaren. Detta förstärker utvecklandet av 
ett gemensamt förhållningssätt. Under genomförandet av Hälsoskolan med-
vetandegörs samtalsledarna om sin insats och får omedelbar feedback 
från deltagarna. Detta ger förutsättningar för att samtalsledarna blir 
medvetna om att kursinnehållet och empati påverkar deltagarna posi-
tivt, något som tydliggjorts i höstens utvärderingar av genomförda Häl-
soskolor. 

Hälsoskolan kan bidra till att en högre andel elever med betyg från 
avslutad SFI-utbildning åstadkommes och ökad chans ges för dessa i kon-
kurrensen på arbetsmarknaden. I Hälsoskolan är många av deltagarna 
föräldrar som har svårt att axla föräldrarollen vilket påverkar barnens 
välbefinnande på kort och lång sikt. Hälsoskolan kan ge redskap om de 
värderingar som finns i vårt svenska samhälle, redskap även i föräldrarollen samt 
hur man kan få kontakt med ett fungerande socialt nätverk som delta-
garna många gånger mer eller mindre har förlorat. Här kan en planerad 
framtida samlokalisering med BIV/BIS5 underlätta möten med andra i 
liknande situation, men framförallt ge kontakt med ”vanliga svenskar”. 
BIV/BIS har idag en omfattande och varierad verksamhet för både 
barn och vuxna med cirka 50 frivilliga funktionärer förutom de anställ-
da. Hälsoskola kan, vid positivt utfall, med fördel implementeras som 
en preventiv hälsofrämjande rutin som kvalitetssäkras och att de rikt-
linjer för Hälsoskolan, som är förankrade i ny vetenskap följs samtliga 
nyanlända asylsökande och flyktingar i Malmö stad. 

Hälsoskolan och framtiden

Sist men inte minst har vi en aktuell fråga mot bakgrund av att Ar-
betsförmedlingen från och med december 2010 tar över kommunens 
flyktingmottagande: Hur öppna dörren, det vill säga samverkan, mot 

5 Barn i väntan (BIV) och Barn i start (BIS) är pedagogiska gruppverksamheter för 
barn och ungdomar i asylsökande familjer respektive barn och ungdomar som har 
fått uppehållstillstånd i Sverige. Verksamheterna, som vänder sig till åldrarna 7-18 
år, bedrivs i mindre grupper som träffas en gång i veckan under 14 veckor. Det är 
ett samverkansprojekt mellan biståndsorganisationen Individuell Människohjälp och 
Svenska kyrkan.
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Arbetsförmedlingen? Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare innebär förändrade eller nya ansvarsom-
råden för Arbetsförmedlingen, kommunerna, Länsstyrelserna, Försäk-
ringskassan samt Migrationsverket. Den nya lagen riktar sig till samma 
målgrupp som idag erbjuds introduktion av kommunerna. Samtidigt 
införs en ny aktör - etableringslotsen. I anslutning till besked om up-
pehållstillstånd ska den nyanlände få erbjudande om etableringssamtal 
som syftar till att klargöra hans eller hennes intressen, ambitioner, yr-
kes- och utbildningsbakgrund samt behov av stöd. Etableringssamtalet 
skall resultera i en etableringsplan som skall beskriva de aktiviteter som 
ska stödja den nyanlände på vägen till arbetsmarknaden. Etablerings-
lotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och skall stödja den 
nyanlände att realisera och utveckla sin etableringsplan. Rätten till eta-
bleringsplan gäller i ett år från den dag som den nyanlände folkbokförs 
i en kommun för första gången och detta gäller dem som har minst 25 
% arbetsförmåga. Det är dock oklart vilka kriterier som vägs in i detta 
beslut. Planen omfattar högst 24 månader från och med den dag som 
den fastställs. För Arbetsförmedlingen är denna målgrupp (nyanlända 
flyktingar) och dess problematik med stora minnes-, uppmärksamhets- 
och koncentrationssvårigheter ett område som behöver lyftas upp och 
utforskas så att ny kunskap leder till ändrade och effektiva rutiner. Vi 
rekommenderar att handläggaren/lotsen vid behov tillsammans med 
övrig personal (till exempel psykologer och sjukgymnaster) anpassar 
etableringsplanen utifrån deltagarens behov och migrationsrelaterade 
stressymtom med tanke på uppmärksamhets-, koncentrations- och 
minnesproblematik. Dessa aspekter har kommit upp vid varje lektion 
av Hälsoskolan. Glädjande nog resulterade diskussionerna och medels-
ansökan i anslutning till Hälsoskolan till att medel för större delen av 
år 2010 erhölls från Finsam, som är ett finansiellt samordningsförbund 
mellan Malmö stad, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsför-
medlingen. Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan 
mellan parterna där insatserna direkt ska rikta sig mot individer med så-
dan problematik att samverkan krävs för att uppnå ett bra resultat. Det-
ta innebär att Hälsoskolan ges möjlighet att utveckla och systematisera 
kunskap och erfarenheter liksom att utveckla processen med samverkan 
mellan de olika aktörerna. Här kommer Arbetsförmedlingens roll vad 
gäller hälsofrämjande insatser och stöd till nyanlända med hälsoproble-
matik att bli en fråga som står i fokus. 
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