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Förord 
 
2015 är ett år som kommer skrivas till historien kopplat till asyl- och flyktingfrågor. Sverige 
fick en av sina största utmaningar någonsin att hjälpa människor i utsatthet och nöd. Detta har 
skapat debatt och polarisering i frågan, vi har fått se misär men också medmänsklighet och 
värme i denna svåra tid. För oss har det alltid varit självklart att alla förtjänar samma 
förutsättningar i livet. Dessvärre ser världen ut på ett annat sätt. Hälsan i dag är långt i från 
jämlik och nyanlända är en särskilt utsatt grupp på flera områden. Insikten om att vår 
glesbyggd behöver nyanlända för att överleva var slående. Integration handlar om så mycket 
mer än tak över huvudet, människor behöver förutsättningar för att leva och växa. Med ett 
hälsopromotivt perspektiv i våra ryggsäckar vill vi bidra till att skapa förutsättningar för detta. 
 
Alla människor har rätt till en god hälsa. Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid! 
 
Ett stort tack riktar vi till kommunen som gjorde det möjligt att genomföra studien som en del 
i deras stora hälsoprojekt. Vi vill också tacka vår handledare Catrine Kostenius som guidat oss 
genom hela processen – från början till slut. 
 

                                    Josefin och Maya 
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Abstrakt 
 
Det finns stora ojämlikheter mellan nyanlända och personer födda i Sverige kopplat till bland 
annat psykisk ohälsa. Hälsans betydelse för nyanländas integrationsprocess uppmärksammas 
inte tillräckligt, det finns ett stort behov av hälsofrämjande insatser. Dock finns det 
kunskapsluckor inom ämnet. Studiens syfte var att beskriva vad nyanlända elever upplever 
som hälsofrämjande. Eftersom hälsopromotion riktat till nyanlända är ett relativt okänt 
område valdes kvalitativ metod för att besvara syftesfrågan. Datainsamlingen har skett med 
hjälp av öppna brev där deltagarna fick fortsätta på meningen “Nu ska jag rita och berätta om 
en dag då jag mådde bra, det var…”. Deltagandet var konfidentiellt och totalt var det 25 
deltagare som besvarade breven med hjälp av text och bild. Analysmetoden som använts för 
studien är latent innehållsanalys som mynnade ut i ett huvudtema; Känner egenmakt som 
skapar drivkraft att tillsammans med sina nära få dela upplevelser och glädje och tre teman; 
Få bestämma själv, Finna kraft i tankar och minnen och Känna känslan av ett “vi”. 
Resultatet visar att deltagarna ser en hälsofrämjande vardag som består av frihet, gemenskap 
och reflektion. Resultatet visar även på den vardag som deltagarna lever i nu med saknad av 
hälsofrämjande faktorer som istället präglas av oro, ångest och depression. Slutsatsen är att 
det finns ett behov av insatser inom hälsopromotion för att främja de nyanlända elevernas 
hälsa och välbefinnande och på sikt minska den psykiska ohälsan. 
 
Nyckelord: Folkhälsa, hälsopromotion, nyanlända, asyl, egenmakt 



 

Josefin Dahlström & Maya Bergström Wuolo 

Abstract 
 
There are major inequalities between immigrants and native swedes in the area of mental 
illness. The importance of health for the integration process of immigrants is not sufficiently 
acknowledged; there is a great need for health promotion efforts. However, there are 
knowledge gaps in this area. The aim of the study was to describe what immigrant students 
perceive as health promoting. Due to health promotion focusing on immigrants being 
relatively untouched, a qualitative method was chosen to answer the research question. The 
data collection has been done by means of open letters where the participants was asked to 
continue the sentence "Now I'll draw and tell you about a day when I was feeling good, that 
was ...". Participation was confidential, and in total 25 participants answered the letters using 
text and drawings. The analysing method used for the study was latent content analysis that 
resulted in one main theme; Feeling empowerment creates the power to share experiences 
and joy together with beloved ones and three themes; Able to decide on your own, Find power 
in thoughts and memories and Feeling a sense of "we". The result shows that participants 
experience a health-promoting everyday life consisting of freedom, community and 
reflection. The results also show the everyday life of the participants lacking health-
promoting aspects filled with anxiety and depression instead. The conclusion is that there is a 
need for health promotion efforts focusing on immigrant students to reduce mental illness in 
in the future. 
  
Key words: Public health, health promotion, immigrants, asylum, empowerment 
 



 

Josefin Dahlström & Maya Bergström Wuolo 

Innehållsförteckning 
 
INTRODUKTION ................................................................................................................................................ 1 

RATIONALE ....................................................................................................................................................... 3 

SYFTE ............................................................................................................................................................... 3 

METOD ............................................................................................................................................................. 3 

KONTEXT ............................................................................................................................................................... 4 
URVAL .................................................................................................................................................................. 4 
DATAINSAMLING ..................................................................................................................................................... 4 
ETIK ...................................................................................................................................................................... 5 
DATAANALYS .......................................................................................................................................................... 5 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 6 

METODDISKUSSION ....................................................................................................................................... 10 

RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................................... 12 

HÄLSOVÄGLEDARENS ROLL ............................................................................................................................ 16 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 16 

FRAMTIDA FORSKNING .................................................................................................................................. 16 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 17 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV ................................................................................................................... 23 

BILAGA 2 – ÖPPET BREV ................................................................................................................................. 24 

 
 



 

Josefin Dahlström & Maya Bergström Wuolo 1 

Introduktion 
Definitionen på hälsa som myntades av WHO (1948, s. 100) år 1946 är “hälsa som ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 
sjukdom eller funktionshinder”. Eftersom hälsa har en avgörande roll för de nyanländas 
etableringsprocess är det inte enbart en grundläggande rättighet utan också en förutsättning 
för delaktighet i samhället, integration, etablering samt för deras möjlighet att utveckla sociala 
nätverk i det nya landet (Migrationsverket, 2016).  
 
Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka individens kontroll över den egna hälsan och 
vägleda till att självständigt förbättra och vidmakthålla en hälsosam livsstil (Prop. 
2007/08:110; WHO, 1986). Hälsofrämjande arbeten som innehåller flera komponenter samt 
är riktad till en specifik målgrupp och dess omgivande faktorer/arenor som har en stor 
betydelse för individens vardagliga liv har visat sig vara ett effektivt sätt att jobba på (Kobel 
et al., 2017). Ett av Sveriges 11 folkhälsomål handlar om hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
med syfte att främja en god hälsa bland befolkningen genom att satsa på förebyggande 
åtgärder av ohälsa (Prop. 2002/03:35). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) leder ett 
hälsofrämjande tänk under hela livet till ökad livslängd. Folkhälsomyndigheten menar även 
att det är speciellt viktigt att sätta in hälsofrämjande insatser tidigt i livet, inte enbart för att 
friska barn har en bättre inlärningsförmåga, utan för att tidigt få in en förebyggande livsstil 
och samtidigt motverka en ojämlik hälsa. Exempel på hälsofrämjande åtgärder kan vara att 
medverka i fysisk aktivitet vilket har visat sig ge positiva effekter på emotionellt 
välbefinnande (Bailey, Hillman, Arent & Petitpas, 2013) och att utveckla sociala färdigheter 
(Smedegaard, Breum Christiansen, Lund-Cramer, Bredahl & Skovgaard, 2016). En viktig del 
i hälsopromotivt arbete är att ge individen som berörs av insatserna möjlighet att ta kontroll 
över sin hälsa (Kostenius, 2008).  
 
Med mer än 1 miljard flyktingar runt om i världen 2015 har sambandet mellan migration och 
hälsa aldrig haft så avgörande betydelse som det har nu (International Organization of 
Migration [IOM], 2016). Många av dessa människor löper större risk att drabbas av 
hälsoproblem eftersom det råder brist på hälsovård och ekonomiskt skydd för hälsan (World 
Health Organization [WHO], 2016). IOM (2016) menar därför att folkhälsa, hälsoskydd, 
mänskliga rättigheter, rättvisa och den mänskliga samhälleliga utvecklingen är avgörande 
faktorer för människors hälsa och överlevnad.  
 
Sedan juni 2015 har 700 000 flyktingar kommit till Europa (WHO, 2016). För en del länder 
har flyktingströmmen inneburit en stor press på att ordna mat, vatten och tak över huvudet för 
flyktingar, enligt Europeiska Unionen [EU] (2016). Detta gäller framförallt länderna Grekland 
och Italien eftersom det är dit de flesta flyktingar kommer först när de anländer till EU (EU, 
2016).  
 
Under 2015 kom det 163 000 asylsökande till Sverige, en fördubbling jämfört med år 2014 
(Migrationsverket, 2016a). Sverige tillhör ett av fem länder där det registrerades flest 
asylsökande (Tyskland, Ungern, Sverige, Österrike och Italien) vilket innebar sammanlagt 75 
% av alla EUs ansökningar under år 2015 (EU, 2016). Orsaken till detta kan vara att 
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migranter gärna söker sig till höginkomstländer (IOM, 2015). Liksom i många europeiska 
länder, Sverige inkluderat, är invandringen idag en viktig komponent för att balansera upp den 
åldrande befolkningen (IOM, 2015). 
 
Det finns många begrepp kopplade till asyl-och flyktingfrågor som kan kräva en förklaring för 
att öka förståelsen för området. En person räknas som flykting när hen flytt från sitt hemland 
med en välgrundad fruktan om förföljelse på grund av till exempel religion, nationalitet eller 
politisk åskådning (Migrationsverket, 2016b). När en utländsk person söker skydd i Sverige 
men ännu inte fått beslut gällande sin asylansökan räknas personen som asylsökande enligt 
Migrationsverket (2017). En person räknas som nyanländ först när hen har blivit 
kommunplacerad och är inne i etableringsfasen som brukar vara ungefär två till tre år. 
Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som kommer till Sverige utan 
förälder eller med annan vuxen med roll som målsman (Migrationsverket, 2017).  
 
Politisk instabilitet såsom konflikter och krig, fattigdom samt demografiska förhållanden är 
faktorer som kan skapa flyktingincitament och även driva ut barn på flykt, mot deras vilja 
(Socialstyrelsen, 2013a). 33 miljoner av migranterna år 2011 var under 19 år (IOM, 2013). 
Majoriteten av ensamkommande barn och unga bär med sig olika svåra livserfarenheter från 
livet före och under flykten som kan ge sig tillkänna genom sömnsvårigheter, återkommande 
mardrömmar och svårigheter med att komma till ro på kvällarna (Socialstyrelsen, 2013a). 
Socialstyrelsen (2013a) hävdar även att kunskaperna om förebyggande åtgärder bedöms idag 
som otillräcklig vilket gör att det är svårt att sätta in rätt åtgärder för ungdomar. 
 
Roberts, Mann och Montgomery (2015) pekar på utmanande problem flyktingar möter när de 
kommer till ett nytt land och möter en ny kultur. Författarna menar även att med begränsade 
språkkunskaper blir det svårt att anpassa sig och lära sig ett nytt utbildningssystem, hitta jobb 
och annan sysselsättning, få tillgång till hälso- och sjukvård samt möta diskriminering från 
samhället och befolkningen. Detta samtidigt som de ska försöka anpassa sig efter den nya 
minoritetsgrupp de nu anses tillhöra (Roberts, Mann & Montgomery, 2015).  
 
De nyanlända upplever att de förlorar medborgarstatus när de kommer till ett nytt land där de 
nu anses tillhöra en minoritetsgrupp som nyanländ och asylsökande (Papadopoulos, Lees, Lay 
& Gebrehiwot, 2007). Att som nyanländ tillhöra en minoritetsgrupp leder till en känsla av att 
sakna identitet, kulturell tillhörighet och att stå utan status i samhället. Fang, Sixsmith, 
Lawthom, Mountain och Shahrin (2015) menar att de också upplever att de kommer i andra 
hand och inte får sin röst hörd i samhället. Författarna menar även att nyanlända upplever 
också en sämre hälsa i det nya landet som orsakas av depression som grundar sig i oro för hur 
efterlämnad familj kommer klara sig i hemlandet. 
 
Enligt Lecerof, Stafström, Westerling och Östergren (2016) är den mentala hälsan sämre hos 
utlandsfödda än hos den svenskfödda befolkningen i Europa och så även i Sverige. De menar 
att speciellt flyktingar har visats lida i högre grad av mental ohälsa i form av depressioner och 
ångest. Shawel Abebe, Lien och Harsløf Hjelde (2014) menar att flyktingars psykiska ohälsa 
kan härledas och förvärras av en mängd negativa händelser bland annat traumatiska 
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upplevelser och ackulturativ stress eller kulturell chock. De hävdar att ohälsa varierar mycket 
beroende på sociokulturella och ekonomiska kontexter, kön, generation och social integration. 
Mental ohälsa har visats minska livskvalitén (Baños, Etchemendy, Mira, Riva, Gaggioli & 
Botella, 2017) och just de nyanländas ohälsa har varit en stor utmaning i många länder 
(Shawel Abebe, Lien & Harsøf Hjelde, 2014).  
 
Hälsans betydelse för nyanländas integrationsprocess uppmärksammas inte tillräckligt, det 
finns ett stort behov av hälsofrämjande insatser kopplade till nyanlända (Länsstyrelsen Skåne, 
2015). Dock finns det ännu kunskapsluckor inom det hälsofrämjande området kopplat till 
nyanlända. 
 

Rationale 
Det finns ett behov av migration till Sverige för att kompensera för den åldrande 
befolkningen. Vidare finns stora hälsoklyftor mellan nyanlända och personer födda i Sverige 
gällande bland annat psykisk ohälsa. Eftersom hälsa är en grundläggande förutsättning för en 
god etableringsprocess för denna grupp behöver hälsofrämjande insatser prioriteras. Vid dessa 
typer av insatser är det av stor vikt att målgruppen bjuds in att delaktiga i själva processen. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande. 
 

Metod 
Metoden för studien är av induktiv, kvalitativ forskning i form av öppna brev. Olsson och 
Sörensen (2014) menar att genom att använda sig av en induktiv slutledning ges materialet en 
empirisk ton där resultatet får tala för sig självt. Författarna menar att forskarna på så vis inte 
nämnvärt styrt eller påverkat datamaterialet och får slutligen tolka in det resultat som kommit 
fram med hjälp av teorier och modeller. Den kvalitativa metoden ger en inblick i deltagarnas 
upplevda vardag ur sitt eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Kostenius (2008) 
föreslår att låta människor skriva ner sina upplevelser i ett öppet brev för att ge deltagarna 
möjlighet att själva välja vilka upplevelser och erfarenheter de vill dela med sig av för att 
beskriva en företeelse eller ett fenomen. De öppna brev som riktade sig till de nyanlända 
eleverna konstruerades med möjlighet att välja ett eller två uttryckssätt; berättande text och 
bild, detta för att undvika begränsningar i uttryck. Bengtsson (1993) menar att genom en 
kombination av två uttryckssätt sätts inte bara individens autonomi i fokus, utan deltagarna får 
även fritt spelrum till tankar, uttryck och minnen. Kombinationen av två uttrycksmetoder ger 
även forskaren en större inblick i deltagarens verklighet, där uttrycken kommer nära den 
livsvärld personen lever i (Bengtsson, 1993). Rich och Ginsburg (1999) menar att mer än en 
sorts insamlad data kan ge ett bredare och rikare perspektiv. Inspirerat av Kostenius (2008) 
konstruerades ett öppet brev där eleverna fick möjlighet att rita och skriva om sina 
erfarenheter. Det öppna brevet började med följande mening ”Nu ska jag rita och berätta om 
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en dag då jag mådde bra, det var…” (bilaga 2). Olsson och Sörensen (2001) menar att i 
datainsamlingsmetoder när detta är fallet är det viktigt att informationen och frågeställningen 
är så tydlig som möjligt. Genom berättande text ges inte bara möjligheten att lära känna 
deltagaren (Stroobants, 2006), det är även ett kraftfullt verktyg för att synliggöra deltagarens 
moraliska dimension av att vara människa (Estola, 2003). Genom bilder och teckningar ges en 
djupare förståelse av deltagarnas tankar (Dreissnack, 2005). Det ger också en inblick i en icke 
verbal värld med ett eget språk (van Manen, 1997). 

Kontext 

Denna studie är en del av ett större utvecklings- och forskningsprojekt i en kommun i norra 
Sverige som handlar om hälsofrämjande skolutveckling. Målet med projektet var att öka 
elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan. Skolpersonal, elever och politiker inbjöds till 
utbildning om hälsa och lärande. En hälsoinspiratör och en hälsovägledare anställdes för att 
coacha såväl elever, lärare och övrig skolpersonal. 

Urval 

Av kommunens elever i gymnasieskolan är 40 procent nyanlända (57 elever). Enligt ett 
ändamålsenligt urval inbjöds eleverna som går på språkintroduktionen, SFI (Svenska för 
invandrare) att delta. Av de 57 eleverna valde 25 stycken att delta, 4-5 elever i klassen blev 
inte tillfrågade att vara med eftersom de inte var i skolan under studiens gång. Deltagarna är 
en heterogen grupp med en åldersspridning mellan 15-19 år. Ingen information om 
könstillhörighet samlades in. Deltagarna var alla nyanlända i Sverige med varierande 
ursprungsland. Det var mestadels ensamkommande unga från Afghanistan, Sudan, Eritrea, 
Syrien och Irak. De ensamkommande var bosatta på ungdomsboende fram till att de fyllt 18 
år och i eget boende med stöd från personal från 18 år och upp till 20 års ålder. För de som 
kommit till Sverige med anhöriga bodde de tillsammans med sina familjemedlemmar. 
Flertalet ungdomar hade en eller några familjemedlemmar kvar i sitt hemland. Ungdomarna 
anlände till Sverige mellan 14-16 månader sedan och hade varierande skolbakgrund, generellt 
en kort utbildning från hemlandet med undantag för några få som aldrig gått i skola tidigare. 
Enligt lärarna var det mycket uppskattat av eleverna att få tillgång till undervisningen. 
Närvaron varierar dock, enligt lärarna, eftersom eleverna var känslomässigt splittrade på 
grund av den långdragna asylprocessen samt oron för de familjemedlemmar som var kvar i 
hemlandet. 

Datainsamling  

I januari 2017 anordnade den deltagande kommunen en kick off för projektet där 
skolpersonal, elever och skolpolitiker deltog. I februari samma år inbjöds skolpersonal och 
politiker till en utbildningsdag med fokus att utbyta information och att lära av varandra. 
Under dagen presenterades syftet med studien för urvalsgruppens två lärare och följande 
instruktioner gavs: Eleverna får ett informationsbrev (bilaga 1) med information om studien. 
På informationsbrevets baksida finns det öppna brevet. I informationen förklaras att 
deltagandet är frivilligt och genom att besvara brevet och sedan lämna in det godkänner 
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deltagaren sin medverkan i studien. Eleverna ombeds skriva på svenska och/eller rita hur 
mycket de vill.  
  
Veckan efter mötet med författarna av denna studie introducerade lärarna det öppna brevet för 
eleverna och när de öppna breven besvarats från de som ville delta i studien skickade lärarna 
 dessa med post till Luleå Tekniska Universitet, adresserat till handledaren. Deltagarnas bilder 
var tecknade i blyerts vilket gjorde dem otydliga. Därför avbildades de via datorprogrammet 
Adobe Illustrator för att sedan läggas in i resultatdelen. 

Etik  

Elevernas handledare informerade eleverna om deltagandet i studien. Informationen skedde 
muntligt och skriftligt med ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 1) eftersom samtycke 
var ett krav för att delta i studien. Detta är en rekommendation som Vetenskapsrådet (2002) 
förordar. Studenterna och handledaren har även funnits tillgängliga via telefon och mail vid 
eventuella frågor kring studien. Deltagarnas öppna brev fungerade som samtycke eftersom de 
innan själva deltagandet fått ta del av information- och samtyckesbrevet. All data har lagrats 
så att enskilda deltagare är konfidentiella för utomstående enligt Vetenskapsrådets (2011) 
rekommendation. De öppna breven har numrerats utan personuppgifter och data har inte 
delats utanför forskningsgruppen. Data som kopplas till en individ vid forskningsändamål får 
inte användas för att ta beslut om den enskilda individen utan individens tillåtelse 
(Vetenskapsrådet, 2002). Ingen data som samlats in kommer därför att användas på sådant 
sätt. 

Dataanalys  

För att analysera data användes kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och 
Lundman (2004). Innehållsanalys som forskningsmetod lämpar sig för att, på ett objektivt och 
systematiskt sätt, beskriva ett fenomen menar Elo och Kyngäs (2008). Detta innebar att texten 
transkriberades ordagrant. I nästa steg lästes texten ett flertal gånger och tillsammans med 
teckningarna formades en första förståelse av datamaterialet. Vidare valdes meningsbärande 
enheter ut för att sedan sorteras ytterligare. En indelning av meningsbärande enheter, även 
kallad manifest ansats, genomfördes. För att göra textmaterialet mer gripbart används öppen 
kodning i ett första steg (Olsson & Sörensen, 2011). Öppen kodning innebär ett sökande av 
svar på en öppen forskningsfråga i insamlad data (Olsson & Sörensen, 2011). Den manifesta 
ansatsen mynnade sedan ut i egna tolkningar, som även kallas latent ansats. Med manifest 
ansats menas att data sorteras in i kategorier av det som är synligt och uppenbart och utan 
vidare tolkningar av data, medan latent ansats innebär en sortering efter teman där ett större 
utrymme för tolkning finns (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom en latent ansats skrevs 
var det av stor vikt att antalet teman inte blev för stort eller överlappade varandra eftersom det 
kan vara en induktion på att innehållsanalysen inte är färdig (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, 
Utriainen & Kyngäs, 2014). Kategorierna motsvarar de centrala budskapen i breven 
(Graneheim & Lundman, 2004). När detta genomförts jämförs resultaten författarna 
sinsemellan eftersom de olika livsupplevelserna kan ha styrt hur de tolkar data (SBU, 2014). 
Bilderna har analyserats med hjälp av tolkning och reflektion med inspiration från Kostenius 
(2008). Författaren menar att deltagarens bildtext ska utgöra utgångspunkten i analysen 
samtidigt som det är det av vikt att försöka se bilden från så många infallsvinklar som möjligt. 
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Tabell 1 visar ett exempel på hur data har analyserats utifrån meningsenhet, meningsbärande 
enhet och tema. 
  
  
Tabell 1: Översikt av dataanalys; meningsenhet, meningsbärande enhet och tema 
 

Meningsenhet Meningsbärande enhet Tema 

”för 3 månader sedan som vi var i 
Haparnans för att vara med cup och 
där vi vann och jag blev glad.” 

När upplevelser delade med 
andra ger en känsla av 
sammanhang och glädje 

Känna känslan av 
ett ”vi” 

”Jag mådde jättebra när jag visste jag 
kan träffa min familj, mina vänner, 
släktingar och de andra som att när jag 
vill.” 

När familj och vänner finns 
tillgängliga utan yttre faktorer 
som påverkar möjligheten att 
möta dem 

Få bestämma själv 

 

Resultat 
Syftet var att beskriva vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande. Text- 
och bildmaterialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och utifrån 
resultatet har ett huvudtema och tre teman utformats (tabell 2 på nästa sida). Huvudtema: 
Känna egenmakt som skapar drivkraft att tillsammans med sina nära få dela upplevelser och 
glädje. Teman: Få bestämma själv, Finna kraft i tankar och minnen och Känna känslan av ett 
vi. I resultatet finns även utvalda bilder från de öppna breven för att ytterligare stärka de 
skrivna orden. 
   
Tabell 2: Översikt av huvudtema och teman 
  

Huvudtema 

Känna egenmakt som skapar drivkraft att tillsammans med sina nära få dela upplevelser och 
glädje 

  

Få bestämma själv   
Finna kraft och styrka i tankar och minnen 

  
Känna känslan av ett vi 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

 
HUVUDTEMA: Känna egenmakt som skapar drivkraft att tillsammans med sina nära få dela 
upplevelser och glädje.  
Enligt deltagarna mår de bra av att uppleva vardagen tillsammans med sina nära där de får 
känna lycka och glädje, dela gemenskap och tillsammans få må bra. Att få vara ett vi ger 
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motivation och hopp i stunder som känns jobbiga. Den övergripande förståelsen för vad 
nyanlända elever i Sverige upplever hälsofrämjande är en känsla av egenmakt som skapar 
drivkraft att tillsammans med sina nära få dela upplevelser och glädje.  
   
TEMA 1: Få bestämma själv 
Deltagarna beskrev flertalet basala behov i sina brev så som att äta, sova och känna kärlek. 
Enligt deltagarna har de behov av egenmakt och kontroll över sig själv. De lägger vikt vid att 
få ha en egen vilja och själv få bestämma när, var och hur något ska ske. Deltagarna betonar 
också vikten av att inte känna sig begränsade i fråga om att tillgodose sina basala behov, 
såsom att äta och sova men också i det sociala umgänget, att kunna träffa nära och kära utan 
hinder. En deltagare skrev “Jag mådde jättebra när jag visste jag kan träffa min familj, mina 
vänner, släktingar och de andra … när jag vill” (deltagare 3).  
  

 
Figur 1: De basala behoven är viktiga (deltagare 23) 

  
Deltagarna beskrev glädjen av att få uppnå något som länge varit en dröm och som de jobbat 
för. En deltagare beskrev detta: “Den bästa som har hänt i mitt liv jag tog mitt körkort och 
ska köpa min dröm bil som jag länktade efter.” (deltagare 17). Deltagarna skrev om en 
frihetskänsla som infinner sig i att få vara självständig genom att få resa, tjäna sina egna 
pengar och att inte behöva oroa sig för kommande utgifter. Att ta hand om sig själv och må 
bra i kroppen är något som deltagarna betonar som en viktig och positiv del av en 
hälsofrämjande vardag. De fann stort värde av att röra på sig och få träna. En deltagare skrev 
“När jag springer och göra på kropp då mådde jag bra.” (deltagare 9).  
  
Samtidigt beskriver deltagarna en oro över sin livssituation eftersom framtiden upplevdes 
oviss och känslan av att deras öde var omöjligt att påverka. Ett exempel på detta är citatet 
“Emigration…? Framtid...?” (deltagare 13). En annan deltagare skrev “I don’t know what 
will happend.” (deltagare 12) tillsammans med ord som “orolig, ledsen, förkrossad, ensam”. 
Deltagarna uttryckte också önskningar om att kunna förbättra sin livssituation som i nuläget 
gör att de inte kan må bra. 
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Figur 2: En deltagares önskning: “Att min hjärta ha ingen ont.” (Deltagare 10) 

  
  
TEMA 2: Finna kraft och styrka i tankar och minnen 
Deltagarna skrev om vikten av att kunna gå in i sig själv och tänka tillbaka på ett lyckligt 
minne eller en framtidsdröm. Att våga drömma om resor eller att få möjlighet att stanna kvar i 
Sverige var något som de upplevde gav styrka och motivation. Deltagarna upplevde en må 
bra-känsla genom att få tänka tillbaka på minnet av en avliden förälder eller det senaste, väl så 
uppskattade, telefonsamtalet till en släkting. Detta beskrivs med citatet; ”Jag ringde till 
mamma igår. Hon blev glad när jag ringde.” (deltagare 21). Att hämta kraft genom att få ge 
och känna kärlek och uppskattning var också något som framkom i de öppna breven, 
deltagarna beskrev att de mådde bra när de tänkte på sina relationer. 
  

 
Figur 3: Att hitta glädje och hopp i ett telefonsamtal (deltagare 21). 
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Figur 4: Minnet av en avliden förälder ger styrka (deltagare 10). 

  
Deltagarna beskrev hur svåra minnen trots allt har haft en hälsofrämjande effekt; “Jag mådde 
bra när jag åkte från Turkiet med båt till Grekland.” (deltagare 22). En deltagare skrev, “Att 
få se hennes leende få mig att tänka hur bra och lycklig jag var” (deltagare 4) vilket beskriver 
vikten av att kunna minnas ett speciellt tillfälle av delad glädje och lycka med en person som 
hålls kär och hur det gav en positiv känsla och trygghet. Resan till Sverige har gett nya 
perspektiv och insikter om att tillvaron var lättare i hemlandet; “Det fanns en tid som jag 
trodde att jag var fri från problem och bekymmer...” (deltagare 25). Att inte uppleva något 
positivt överhuvudtaget var någonting som berättades om i breven. En deltagare skrev “Jag 
mår aldrig bra” (deltagare 18).  
  

 
Figur 5: “orolig, ledsen, förkrossad och ensam” (deltagare 12).  

  
TEMA 3: Känna känslan av ett vi 
Att få vara delaktig i en grupp var något som gav en känsla av sammanhang för deltagarna. 
De beskrev detta som till exempel att vara en del i ett idrottslag eller att få dela glädje med 
vänner och familj. Ett citat från en deltagare bekräftar detta; ”för 3 månader sedan som vi 
var... med cup och där vi vann och jag blev glad.” (deltagare 24). Deltagarna upplevde att 
känna sig behövd och uppskattad av andra var av betydelse för deras välbefinnande vilket 
följande citat belyser; ”att hjälpa andra när dem behöver en hand för att hjälpa… dem” 
(deltagare 4). Att göra någon annan glad var glädjande för deltagarna. Gemenskapen handlar 
både om vänskapliga och familjerelationer samt att få vara en del av något. 
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Att vara fysiskt aktiv upplevde deltagarna hälsofrämjande. Deltagarna gav exempel på en rad 
olika aktiviteter som till exempel gymträning, fotboll, basket och volleyboll. 
Träningsarenorna har inte bara inneburit fysisk aktivitet, här finns det en stor gemenskap där 
man fått vara glada och skratta tillsammans. Det har också varit en plats att träffa och få lära 
känna nya människor som kommit att betyda mycket för deltagarna. Exempel som deltagarna 
berättade om inkluderade en fotbollskväll i hemlandet med vänner som kan vara en 
tillflyktsort för att hitta tillbaka till känslan av att må bra, att få uppleva glädje delad med 
andra och att få spendera tid med sin “familj ihop och ifred” (deltagare 10). Detta är en viktig 
del i deltagarnas liv för att kunna må bra.  

 
Figur 6: Gemenskap kring fotbollen i hemlandet. “... jag och mina kompisar spelade fotboll i Afghanistan en 

kväll” (deltagare 15) 
  

I motsats till att känna känslan av ett vi beskrev även deltagarna om ensamhet och oro utan att 
kunna svara på det öppna brevets fråga. Deltagarna skrev; “Jag var glad när jag var med min 
familj... Nu är jag ensam.” (deltagare 19). 
 

Metoddiskussion 
Metoden som valts för studien är av kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden får en djupare 
grund till analys och ger samtidigt deltagaren mer frihet att uttrycka sig (Cope, 2014). Data 
analyserades med hjälp av manifest ansats som sedan mynnade ut i latent ansats. Detta har 
varit en nödvändig process för att få ett så verklighetsnära resultat som möjligt. Graneheim 
och Lundman (2004) bekräftar detta eftersom de anser att manifest ansats och latent ansats 
bör vara skrivna i relation till varandra. Eftersom behovet av hälsofrämjande insatser inom 
ämnet är stort och kunskap om målgruppen bedöms som otillräcklig (Socialstyrelsen 2013a) 
är den kvalitativa metoden bäst lämpad att kartlägga det behov som finns hos målgruppen. I 
jämförelse med en kvantitativ studie där deltagarna får besvara stängda frågor eller ta 
ställning till påstående, ger en kvalitativ studie en genväg in i deltagarnas upplevda värld där 
forskarna får tillgång till deltagarnas individuella tankar och erfarenheter (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). Språket kan ha påverkat resultatet då deltagarna med eventuellt 
begränsade språkkunskaper ombads att skriva på svenska då det inte fanns tillgång till tolk 
under dataanalysprocessen. För att minska risken att det öppna brevet var begränsande 
kombinerades uttryckssätten text och bild för att ge deltagarna större frihet att uttrycka sig 
(Dreissnack, 2005). Eftersom en kvalitativ studie analyseras av författare med egna 
värderingar och tankar påverkas resultatet följdes riktlinjer för induktiv kvalitativ 
innehållsanalys beskrivet av Olsson och Sörensen (2011). Vidare menar de att det aldrig går 
att vara fullständigt objektiv eftersom varje människa har med sig erfarenheter så som socialt 
arv och uppfostran som påverkar analysen. Det är först när den insikten infinner sig som en 
förståelseprocess uppstår (Olsson & Sörensen, 2011). Denna förståelse har funnits med 
genomgående i analysen av datamaterialet för att komma så nära deltagarnas upplevelser som 
möjligt. 
  
Graneheim och Lundman (2004) menar att en studie bör uppnå en viss grad av trovärdighet 
som avgörs utifrån redogörelser om studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
Johnston, Wallis, Oprescu och Gray (2017) menar att giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 
samt möjlighet för andra att bekräfta det forskaren fått fram måste tas i aktning kopplat till det 
insamlade textmaterialet, för att hålla rätt riktning i undersökningen av fenomenet. Giltighet, 
menar Graneheim och Lundman (2004), ökar om deltagarna har spridda erfarenheter eftersom 
det då går att inhämta fler aspekter inom forskningen. Detta stärks eftersom deltagarna som 
får göra sig till tals i studien bidrar till ett bredare perspektiv eftersom de har olika 
livshistorier och erfarenheter från olika kulturer med olika resor till Sverige. Gruppen som 
deltog var bestod av 25 ungdomar, både flickor och pojkar i åldrarna 15-19 år från 
Afghanistan, Sudan, Eritrea, Syrien och Irak. Giltigheten stärks eftersom deltagarna var 
förstahandskällan, det är just de som flytt som har fått besvara frågeställningen där det är 
deras erfarenheter och minnen som står för resultatet. En annan aspekt av giltighet är att 
hänsyn togs till alla deltagares svar, trots att den öppna frågan inte alltid besvarades. 
Tillförlitlighet påverkas av datainsamlingens längd, menar Graneheim och Lundman (2004); 
om det tar lång tid finns det risk för att forskaren blir inkonsekvent. Dock behövs tid för 
reflektion för att forskaren ska hitta nya insikter (Graneheim & Lundman, 2004). 
Datainsamlingen för denna studie skedde under ett centrerat tillfälle och därför påverkades 
inte tillförlitligheten negativt. Överförbarhet handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) 
om huruvida studien går att utföra med en annan grupp eller annan kontext. Studiens 
genomförande finns beskrivet ovan men huruvida möjligheterna för överförbarhet är goda 
bedöms av läsaren.  
  
Deltagarnas bilder överfördes i programmet Adobe Illustrator på grund av låg upplösning och 
otydlig inskanning. Detta har medfört ytterligare konfidentialitet till deltagarna eftersom det 
inte lika enkelt går att tyda vem som skapat bilden. Det var viktigt för deltagarna att lämna ut 
så lite personlig information som möjligt. Enligt lärarna ville fler delta på grund av den höga 
konfidentialiteten i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör enskilda deltagare vara 
oidentifierbara och konfidentiella för utomstående. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att deltagarnas hälsofrämjande vardag präglas av frihet i att själv få bestämma 
när, var och hur något ska få ske och att få tillbringa tid med sina nära och kära. Även att 
tillsammans kunna minnas personer och händelser där deltagarna kan finna kraft och styrka 
till sin vardag samt att kunna drömma och hoppas på en ljus framtid är av vikt. Deltagarna 
gav också exempel på hur en vardag ser ut med saknad av hälsofrämjande faktorer. Denna 
vardag beskrev dem som oviss samt en upplevd oro över vad som kommer hända i framtiden, 
sorgen över att ha mist en förälder och ensamheten som infinner sig av att ensam flytt till ett 
nytt land.  
  
Det hälsopromotiva perspektivet har varit en grund och ingång för studien. Genom 
hälsopromotion möjliggörs en process för individen att ta kontrollen över den egna hälsan 
(WHO, 1986) och låta den bli en resurs i vardagen (Kobel et al., 2017). Studien har haft ett 
genomgående salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet ser till hälsans ursprung och 
vad den främjas av (Antonovsky, 1996). Att ta hjälp av dessa två synsätt och samtidigt 
förhålla sig till det holistiska synsättet kan höja den upplevda hälsan hos individen inom alla 
sex hälsodimensionerna; fysiskt, psykiskt, emotionellt, existentiellt, mentalt och socialt. Detta 
hälsofrämjande arbetssätt bidrar till att individens KASAM (känsla av sammanhang) bevaras 
men även stärks (Kostenius & Lindqvist, 2006). Vid hälsofrämjande aktiviteter riktade mot 
nyanlända bör dessa perspektiv tas i aktning. Deltagarnas berättelser och bilder visar på ett 
behov av att uppleva KASAM för att må bra. Det har dock varit en utmaning eftersom 
deltagarna vittnade om ohälsa och svåra livsupplevelser trots att den öppna frågan handlade 
om vad som fick dem att må bra.  
  
Ett förslag på hälsofrämjande insatser kan vara aktiviteter som bidrar till att främja en individs 
health literacy, eller hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet är ett begrepp som handlar om 
människans förmåga att förstå, bedöma och tillämpa hälsoinformation för att sedan kunna 
göra bedömningar och fatta beslut i sitt liv om hälso- och sjukvård, hälsofrämjande och 
förebyggande aktiviteter och åtgärder samt upprätthålla en god livskvalitet (Kickbusch, 
Pelikan, Apfel & Tsouros, 2013; Wångdahl, Lytsy, Mårtensson, & Westerling, 2015).  
  
En reflektion är att om god hälsolitteracitet hade uppnåtts hos deltagarna hade eventuellt den 
psykiska ohälsan varit mindre omfattande. Därför är hälsolitteracitet av stor vikt och behövs 
inom framtida insatser. För att uppnå god hälsolitteracitet inom hälsofrämjande insatser är det 
av vikt att gruppen som innefattas av interventionen deltar och engageras för att öka relevans 
och meningsfullhet (Estacio, 2013). Kostenius och Bergmark (2016) pekar på att ökad 
hälsolitteracitet ger unga verktyg att tolka och förstå hälsoinformation och innefattar också 
handlingsberedskap för att kunna använda hälsoinformation för att göra hälsosamma val. Att 
få och kunna förstå de rätta verktygen för att må bra och göra hälsosamma val genom att 
omsätta hälsoinformation är något som har betydelse för den enskilde, inte minst nyanlända. 
Gruppen nyanlända är heterogen och kunskaperna kring hälsa är varierande och därför måste 
information och hälsofrämjande insatser vara individanpassade. 
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Deltagarna vittnar i sina brev om vikten av egenmakt. Att kunna känna empowerment och 
själv styra över sin tillvaro var något som fick dem att må bra. Cyril, Smith och Renzaho 
(2016) beskriver empowerment som ett begrepp som ofta används tillsammans med 
hälsopromotion och syftar till individens egenmakt och autonomi (Henriksen & Vetlesen, 
2013). Författarna menar att på så vis uppmuntras individen att under vägledning själv ta 
kontroll över sitt liv och övervinna känslan av maktlöshet och brist på inflytande.  
  
Det framgick i breven att deltagarna värdesatte sin autonomi högt. Att till exempel själv 
kunna bestämma när ett möte med familjen skulle ske var något som upplevdes som 
hälsofrämjande. Autonomi handlar om rätten till självbestämmande och är ett begrepp som 
kan påträffas inom många områden och inte bara inom hälsa utan även ekonomisk autonomi 
och politisk autonomi (Oritz-Rodríguez, Pillai & Ribeiro-Ferreira, 2017). Barnkonventionen 
(UNICEF, 2009, s. 62-63) artikel 12-15 säger att “Barnet har rätt att uttrycka sin mening i 
alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska 
barnet höras och barnets intresse komma i första rummet.”. Detta är något som inte tillämpas 
i tillräckligt stor utsträckning idag eftersom Fang, Sixsmith, Lawthom, Mountain och Shahrin 
(2015) menar att nyanlända upplever att de kommer i andra hand och inte får sin röst hörd i 
samhället.  
  
Locus of Control, eller kontrollokus, är ett begrepp som beskriver hur en individ ser sig kunna 
påverka sin livssituation (Andersson, 2009). Helmer, Krämer och Mikolajczyk (2012) menar 
att inom begreppet finns olika faktorer som beskriver individens relation till förändring. 
Författarna menar även att personer med inre locus of control ser framgång som ett resultat av 
egna val och känner sig kunna påverka sin egen livssituation. Inre locus of control var något 
som deltagarna lade stor vikt på och hade hoppfulla tankar om. Att själv kunna styra över sitt 
liv och uppleva framgång är något som återfanns i deltagarnas brev.  
  
Deltagarna har fått med sig svåra erfarenheter och minnen på sin väg till Sverige. Dock kan de 
i vissa fall lyfta detta som någonting positivt, som att ta sig framåt i livet. Som en deltagare 
beskrev det; “Jag mådde bra när jag åkte från Turkiet med båt till Grekland.” (deltagare 22). 
Knowlden, Sharma, Kanekar och Atri (2012) definierar detta personlighetsdrag som 
hardiness, eller härdighet. Författarna menar att det är ett personlighetsdrag som beskriver en 
förmåga att uthärda och segra över svåra förhållanden och bedömer hotfulla situationer som 
mindre stressande. Knowlden, Sharma, Kanekar och Atri (2012) menar även att härdiga 
personer uppvisar en högre grad av kontroll, engagemang och finner livet mer utmanande.  
  
Deltagarna ger en bild av tacksamhet över att till exempel resan till Sverige gått bra, att få gå i 
skolan eller att få vara del av en gemenskap. Celano et al. (2017) stärker detta genom att 
beskriva positiv psykologi; en metod som förstärker psykiskt välmående genom att fokusera 
på positiva faktorer som tacksamhet, personliga styrkor och solidaritet.  
  
Deltagarna beskrev hur basala behov som blev tillfredställda fick dem att må bra, det nedersta 
steget i Maslows behovstrappa (Freitas & Leonard 2011). Freitas och Leonard (2011) 
beskriver Maslows behovstrappa som en pyramid med fem nivåer - längst ner, det mest 
grundläggande behovet, finns det fysiologiska behovet som till exempel innefattar mat och 
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syre. Efter det kommer säkerhet och trygghet, kärlek och tillhörighet, självkänsla och högst 
upp; självförverkligande (Freitas & Leonard 2011). Deltagarna beskrev hur mat och sömn var 
faktorer som fick dem att må bra. Detta var ett oväntat fynd i breven eftersom basala behov 
lätt tas för givet, det är först när avsaknaden infinner sig som behoven blir allra tydligast.  
  
De deltagare som inte kunde förmå sig att svara på den öppna frågan i brevet skrev istället om 
en tillvaro fylld av oro, ångest, ensamhet och depression vilket kan tolkas till någon form av 
psykisk ohälsa. Precis som Fang, Sixsmith, Lawthom, Mountain och Shahrin (2015) menar 
grundade sig oron hos deltagarna bland annat i hur efterlämnad familj kommer klara sig i 
hemlandet. Deltagarna beskriver också en oro eftersom framtiden är oviss och där det inte 
finns någon som vet om de kommer få stanna i Sverige. Enligt Sundell, Lecerof, Stafström, 
Westerling och Östergren (2016) är den psykiska hälsan sämre hos nyanlända än hos 
svenskfödda. Socialstyrelsen (2013b) menar att psykisk ohälsa har främst identifierats hos 
ensamkommande barn och ungdomar där besvären främst består av posttraumatisk stress, 
självskadebeteenden och sömnsvårigheter.  
  
Mental ohälsa har även visats minska livskvalitén (Baños, Etchemendy, Mira, Riva, Gaggioli 
& Botella, 2017) vilket tydligt framgår hos deltagarna eftersom de beskriver att de inte mår 
bra. Psykisk ohälsa är ett område som behöver mer hälsofrämjande och förebyggande insatser 
när det kommer till nyanlända (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Shawel Abebe, 
Lien och Harsløf Hjelde (2014) menar att flyktingars psykiska ohälsa kan förvärras av 
faktorer som kan påverka under flykting- och asylprocessen. Artikel 39 i Barnkonventionen 
(UNICEF, 2009, s. 31) säger att alla barn “som blivit offer för vanvård, utnyttjande, 
försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till 
rehabilitering och social återanpassning.”. Med vetskapen om psykisk ohälsa hos nyanlända 
bör detta förebyggas genom till exempel en tidig samtalskontakt för att identifiera eventuell 
problematik. Dock kommer det innebära en större ansträngning på barn- och 
ungdomspsykiatri (Socialstyrelsen, 2016). Även ett främjande perspektiv bör tas med för 
framtida insatser, eftersom det kan stärka befintlig psykisk hälsa hos de nyanlända (Celano et 
al. 2017). 
  
Deltagarna upplevde att fysisk aktivitet fick dem att må bra vilket Parker et al. (2016) styrker 
med sin artikel som visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på psykisk ohälsa hos 
unga. Att få träna och röra på sig i olika former lyftes upp som hälsofrämjande. Psykisk 
ohälsa är vanligare hos personer födda utomlands än hos personer födda i Sverige (Lecerof, 
Stafström, Westerling och Östergren 2016) och därför är det av stor vikt att hälsopromotiva 
insatser som tillgängliggör och uppmuntrar till fysisk aktivitet riktas mot gruppen unga 
nyanlända för att bidra till en mer jämlik hälsa.  
  
Fysisk aktivitet kan även ha god effekt på barn och ungas självförtroende (Ekeland, Heian, 
Hagen & Coren, 2005). Wieland et al. (2015) menar att kännedomen om fysisk aktivitet och 
dess fördelar är välkända hos nyanlända. Detta gällde även studiens deltagare, en god 
kännedom fanns om att det är bra att röra på kroppen. Dock finns det sociala, ekonomiska och 
språkliga faktorer som påverkar hur fysisk aktivitet förstås, utformas och praktiseras (Wieland 
et al., 2015).  
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Hertting och Karlefors (2013) belyser vikten av att möta nyanlända unga där de befinner sig 
samt erfarenheter kopplad till organiserad idrott eftersom de normer som redan finns inom 
idrotten är starka. Genom att öka medvetenheten om detta menar författarna att idrotten som 
arena kan bli en plats för alla. Därför är det viktigt att hälsofrämjande insatser har ett 
normkritiskt tänk som öppnar upp för gruppen nyanlända eftersom fysisk aktivitet var en 
viktig komponent i att må bra.  
  
Denna studie har inte tittat på skillnader mellan kön. Dock är det en viktig faktor att ha med 
sig vid insatser med fokus på fysisk aktivitet eftersom flickor generellt deltar i lägre 
utsträckning och flickor med muslimsk bakgrund har allra lägst deltagande (Hertting & 
Karlefors, 2013). Dawson, Sundquist, och Johansson (2005) menar att tiden i Sverige har 
också betydelse för nyanlända kvinnors grad av fysisk aktivitet, vilken ökar desto längre de 
befunnit sig i Sverige. För nyanlända män påverkar inte tiden i Sverige graden av fysisk 
aktivitet (Dawson, Sundquist & Johansson, 2005). Dock menar Hertting och Karlefors (2013) 
att nyanlända pojkar som deltar i organiserad idrott ofta gör det med större passion än 
svenskfödda pojkar. Detta är ett perspektiv som behöver undersökas vidare för att 
hälsofrämjande insatser ska kunna anpassas efter hela gruppen nyanlända och inte endast efter 
till exempel pojkar. 
  
Deltagarna framhöll en längtan om att få stanna i Sverige och att slippa behöva oroa sig för 
sin asylstatus.  Hälsan har en stor betydelse för nyanländas etableringsprocess och är inte 
enbart en grundläggande rättighet utan också en förutsättning för integration, etablering, 
delaktighet i samhället samt möjlighet att utveckla nya nätverk i det nya landet 
(Migrationsverket, 2016). Ett sätt att snabba på integrationsprocessen samt öka delaktighet i 
samhället för de nyanlända är att de nyanlända eleverna släpps in i ordinarie klasser tidigare. 
Detta menar Skowronski (2013) ger inte bara en ökad motivation för ungdomarna att komma 
vidare i sin utbildning utan även ett ökat inflytande över sina studier. Det kommer även öka 
delaktighet, gemenskap samt att ungdomarna får en snabbare inlärning av det svenska språket 
(Skowronski, 2013).  
  
Upplevelsen av deltagarnas bakgrund är att de kommer från samhällen med en mer 
kollektivistisk grundsyn. Till skillnad från det svenska individualistiska samhället bygger det 
kollektivistiska bland annat på en stark sammanhållning och grupps intresse före individens 
(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Många hälsofrämjande insatser är idag uppbyggda på 
individualism. Att jobba hälsofrämjande kräver att man ser till hela människan och vad som 
bevarar och förbättrar hälsan för individen för att sedan applicera åtgärden till de arenor som 
för personen är relevanta (Hanson, 2004). Eftersom det individualistiska synsättet är minoritet 
i världen (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011) bör det sättas i ett större perspektiv inom 
hälsofrämjande insatser. Hur kommer en hälsofrämjande insats som är individualistisk falla ut 
hos en individ med kollektivistisk uppfostran? Dessa olika grundsyner behöver hitta ett sätt att 
kunna mötas på för att en hälsofrämjande insats ska vara för alla. 
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Hälsovägledarens roll 
Studiens resultat visar på att det finns goda förutsättningar för en hälsovägledare att verka 
inom detta område. Eftersom hälsovägledaren har ett holistiskt perspektiv och ser hela 
individen finns möjligheten att se det friska hos en grupp som till exempel i större 
utsträckning lider av psykisk ohälsa samt har ett större behov av det främjande perspektivet. 
  
För att nå ut till denna grupp kan samverkan med till exempel kommun och landsting samt 
migrationsverket underlätta då detta är viktiga arenor för hälsovägledare att verka på. 
Hälsovägledare skulle kunna vara ett komplement på till exempel boenden för 
ensamkommande unga för att öka välbefinnande och livskvalité. Ett annat sätt att stärka upp 
befintliga insatser skulle kunna vara att finnas med som resurs kopplat till hälsosamtalet som 
erbjuds alla nyanlända för att bidra med ett hälsopromotivt perspektiv. Hälsovägledare är en 
tillgång på de områden andra professioner inte räcker till och kan med sin kompetens skapa 
förutsättningar för ett hälsosammare liv. 
 

Slutsats 
Upplevelsen av vad som främjar hälsa hos nyanlända var att uppfylla de basala behoven, att 
kunna bestämma själv över sin tillvaro, närhet till familj och vänner samt hitta kraft i minnen - 
positiva som negativa. Det vardagliga livet har en tydlig hälsofrämjande effekt men som lätt 
kan tas för givet. Dock vittnar studien om psykisk ohälsa inom gruppen nyanlända elever 
vilket kan göra det svårt för dem att hitta det hälsofrämjande i sin vardag. Det behövs 
hälsofrämjande insatser riktade mot denna grupp då det saknas hälsofrämjande insatser för 
nyanlända. 
 

Framtida forskning 
Denna studie är en pusselbit inom ett nytt forskningsområde och ett bidrag för att visa på 
exempel för framtida forskning hos en grupp där hälsofrämjande insatser behövs. Sverige, 
samt övriga länder i Europa, står nu inför nya befolkningsutmaningar. Då hälsofrämjande 
insatser till nyanlända är få och kunskap inom området bedöms som otillräcklig är 
hälsovägledarens roll tydlig. Ett gott exempel är MILSA (en forskningsbaserad stöd- och 
utvecklingsplattform för en hälsofrämjande och effektiv arbetsmarknadsetablering för 
nyanlända i samarbete mellan forskning och praktik) som utarbetats för att ge nyanlända 
hälsoinformation som del av samhällsinformationen (Länsstyrelserna, 2017). Fler likande 
initiativ behövs och framtida studier kan riktas in på huruvida det finns skillnader i 
nyanländas upplevelser av hälsofrämjande insatser kopplat till kön, ålder och familjesituation.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Hej, 
Vi heter Josefin Dahlström och Maya Bergström Wuolo och vi studerar tredje året på 
Hälsovägledarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Under våren kommer vi att skriva 
vår kandidatuppsats och inför detta gör vi nu denna pilotstudie där vårt syfte är att undersöka 
vad elever med utländsk bakgrund upplever som hälsofrämjande. Vi gör detta som en del av 
projektet Hälsofrämjande Skolarbete som Catrine Kostenius och Karin Forsman ansvarar för. 
  
Metoden vi använder i denna pilotstudie är en kombination av öppna brev och visualiseringar, 
på detta sätt vill vi motivera er kreativitet och möjliggöra flera olika uttrycksformer. 
  
Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler gällande information, konfidentialitet, samtycke och 
nyttjande. Medverkandet i detta öppna brev är därför helt frivilligt och kan avbrytas när som 
helst där anledning ej behöver anges. Det öppna brevet ska även vara anonymt, vilket betyder 
att det inte ska finnas några personliga uppgifter på brevet. Det öppna brevet kommer endast 
att läsas och analyseras av oss som genomför studien samt vår handledare. 
  
Resultatet av de öppna breven kommer att publiceras i en kandidatuppsats till sommaren, 
denna kommer finnas tillgänglig för allmänheten på Luleå Tekniska Universitets hemsida. 
  
Vid inlämnande av det öppna brevet samtycker du till medverkan i denna studie. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Josefin Dahlström                 Maya Bergström Wuolo 
josdah-4@student.ltu.se                mayber-7@student.ltu.se 
0721-827710                      070-3236882 
  
Handledare 
Catrine Kostenius 
Luleå Tekniska Universitet 
catrine.kostenius@ltu.se 
070-2000464 
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Bilaga 2 – Öppet brev 
Nu ska jag rita och berätta om en dag då jag mådde bra, det var... 
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