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Sammanfattning 

I denna kunskapsöversikt presenteras forskning som synliggör olika möjligheter och 

utmaningar som vuxna invandrare möter när de ska lära sig språket i ett nytt land, med 

fokus på hälsa och andraspråksinlärning. Under 2016 fick FoU i Väst/GR1 i uppdrag att 

utvärdera verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa, som arbetar med 

samhällsinformation, arbetsliv, hälsa och lätt svenska för vuxna invandrare. 

Kunskapsöversikten har tagits fram i anslutning till utvärderingsuppdraget och syftar 

till att tillgängliggöra vetenskaplig kunskap om det specifika området hälsa och 

inlärning av andraspråk för vuxna invandrare. 

Totalt redovisas resultat från 24 studier som på olika sätt belyser förklaringsfaktorer 

som kan spela roll för vuxna invandrares inlärning av andraspråk. Utbildningsbakgrund, 

ålder, kön, upplevelser av traumatiserande händelser och socialt stöd i mottagarlandet 

är några av de faktorer som framstår som betydande för vuxna invandares 

språkinlärning. Förutom dessa faktorer framgår det även att inlärning av andraspråk 

och hälsa har en ömsesidig påverkan på varandra. Vissa studier har undersökt effekter 

av att kombinera undervisning i andraspråk med information om hälsa och kost och 

kunnat konstatera att språk har betydelse för hälsa. Andra studier har undersökt det 

omvända sambandet – hur flyktingars och invandrares hälsa påverkar språkinlärning – 

och kunnat konstatera att hälsa har betydelse för möjligheter till språkinlärning. Det 

finns personer som har upplevt traumatiska händelser innan eller i samband med 

migrationstillfället som sannolikt behöver psykologiskt eller terapeutiskt stöd för att 

inlärning av andraspråk ska vara möjligt. Andra personer behöver snarare stöd av mer 

social karaktär i form av ökad delaktighet och ökat självförtroende. 

En slutsats som kan dras från den samlade forskning som jag har gått igenom i 

kunskapsöversikten är vikten av att inte se vuxna invandrare som en homogen grupp. 

Även om det går att se likheter och mönster i forskningen är det viktigt att personer som 

ska lära sig ett språk i ett nytt land får hjälp och stöd utifrån sina egna förutsättningar 

och behov. Lärdomar från forskningen tyder på att verksamheter som Mera Svenska 

Bättre Hälsa behövs och fyller en lucka för de personer som inte har kunnat tillgodogöra 

sig undervisningen i svenska för invandrare (sfi).  
                                                             
1 FoU i Väst är en forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). I GR ingår 13 

kommuner. 
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1 Introduktion 

En viktig del av etableringsprocessen handlar om att lära sig språket i mottagarlandet. 

Enligt svensk skollag (2010:800) har den som saknar grundläggande kunskaper i 

svenska språket och som är bosatt i Sverige rätt till utbildning i svenska för invandrare 

(sfi) från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Rätten till sfi 

kan försvinna om sfi-eleven anses sakna förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen eller inte visar på tillräckliga framsteg. Rätten till sfi kan alltså upphöra om 

progression i utbildningen är otillräcklig (SOU 2013:76, s. 347).  

Personer som flyr från sitt hemland bär i många fall på upplevelser av fysiska och/eller 

psykiska påfrestningar. Vid ankomst till det nya landet följer en tid av ovisshet under 

asylprocessen, i väntan på att livet i mottagarlandet kan börja. Sammantaget kan dessa 

upplevelser göra att det föreligger risk för posttraumatiskt stressyndrom2 eller 

depression. Resultat från studier av psykiska besvär hos flyktingar i exil i västvärlden 

visar att 8–10 procent av vuxna flyktingar lider av posttraumatiskt stressyndrom, 4–6 

procent av depression och ungefär lika många av ångestsyndrom. Besvären tenderar att 

minska med åren, men även 13–14 år efter flykten är psykiska besvär fortfarande 

vanligare än hos befolkningen i mottagarlandet (Socialstyrelsen, 2009, s. 381–382). De 

posttraumatiska symptomen kan alltså påverka den psykiska hälsan hos de drabbade 

personerna under lång tid. Att flyktingar generellt sett har sämre hälsa än den övriga 

befolkningen kan delvis vara knutet till upplevelser i ursprungslandet och under själva 

flykten. Deras hälsa kan även påverkas av den första tiden i Sverige, då nyanländas hälsa 

många gånger försämras ytterligare (ibid.). 

Från forskning om andraspråksinlärning för vuxna invandrare vet vi att det krävs vissa 

förutsättningar för att det ska vara möjligt att lära sig ett nytt språk. Faktorer såsom 

stress, ångest och depression påverkar ofta personers inlärningsförmåga negativt 

(Lindberg & Sandwall 2012, s. 381). En fungerande hälsa är en av flera förutsättningar 

för att en person ska kunna etablera sig och lära sig språket i det nya landet. Ökad 

kunskap om inlärning av andraspråk för vuxna invandrare och hälsans påverkan på 

                                                             
2
 Posttraumatiskt stressyndrom kan beskrivas som ett tillstånd som kännetecknas av återkommande smärtsamma 

minnesbilder och störningar i hjärnans stresshanteringssystem (Socialstyrelsen, 2009, s. 382). 
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inlärning kan tänkas utgöra en viktig faktor i strävan efter att skapa bättre 

förutsättningar för målgruppens delaktighet i samhället. 

Under hösten 2016 har FoU i Väst/GR haft i uppdrag att utvärdera verksamheten Mera 

Svenska Bättre Hälsa (MSBH), som sedan 2011 bedrivs av Äpplet Jobbcentrum3 i 

stadsdelen Västra Hisingen i Göteborg. Verksamheten finansieras av 

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)4. Denna kunskapsöversikt har gjorts 

i anslutning till utvärderingsuppdraget och syftar till att sammanställa vetenskaplig 

kunskap om det specifika området inlärning av andraspråk och hälsa för vuxna 

invandrare. MSBH riktar sig till personer som av utbildningsanordnarna bedömts inte 

kunna tillgodogöra sig undervisningen i svenska för invandare (sfi). 

Utbildningsanordnarna avbryter då sfi-studierna och hänvisar till andra insatser, såsom 

MSBH. Skälet till att dessa personer blir avbrutna från sina sfi-studier handlar vanligtvis 

om för hög frånvaro och/eller för låg utvecklingsgrad i språkinlärningen. Dessa 

personer befinner sig ofta i en problematisk situation där de inte kan studera mer 

svenska, samtidigt som de inte har språkkunskaper nog för att stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Innehållet i verksamheten fokuserar på samhällsinformation – framför allt 

om arbetsmarknad och arbetsliv, hälsa och lätt svenska. 

Förhoppningen är att kunskapsöversikten ska kunna fördjupa diskussionen om 

verksamheten MSBH och dess innehåll genom att knyta an till vad forskningen säger om 

andraspråksinlärning för vuxna invandrare och hälsans betydelse för inlärning. 

Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för att framöver kunna utveckla 

arbetssätt och metoder för den aktuella målgruppen. 

 

 

 
                                                             
3
 Äpplet Jobbcentrum är en arbetsmarknadsenhet i stadsdelen Västra Hisingen, Göteborg som arbetar med 

utförandeverksamhet för målgruppen arbetssökande med försörjningsstöd. Personer remitteras hit av sina 

socialsekreterare. 
4
 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (kallat DELTA) har ansvaret för finansiell samordning för personer på Hisingen. 

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Regionen. 
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1.1 Uppdrag kunskapsöversikt 

Uppdraget att ta fram en kunskapsöversikt5, en litteratursammanställning över tidigare 

forskning, på området hälsa och inlärning av andraspråk för vuxna invandrare 

formulerades i samband med FoU i Väst/GR:s uppdrag att utvärdera verksamheten 

MSBH. Verksamheten riktar sig till invånare i stadsdelen Hisingen som av 

utbildningsanordnarna har blivit avbrutna från sina sfi-studier. Utifrån aktuell forskning 

på området hälsa och inlärning av andraspråk för vuxna invandrare syftar 

kunskapsöversikten till att tillgängliggöra kunskap med relevans för MSBH och annan 

liknande verksamhet. Ambitionen är att kunna bidra med ett underlag för en mer 

kvalificerad och vetenskapligt underbyggd diskussion för praktiker. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Centralt i verksamheten MSBH är språkinlärning och hälsofrämjande insatser för vuxna 

invandrare, varför kunskapsöversikten är koncentrerad till forskning som berör 

inlärning av andraspråk och hälsa för vuxna invandrare. Syftet med kunskapsöversikten 

är att redogöra för vad tidigare forskning säger om inlärning av andraspråk för vuxna 

invandrare och hälsa, samt att tillgängliggöra denna kunskap för praktiker som arbetar 

med målgruppen. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

− Vad finns det för forskning som berör området inlärning av andraspråk och hälsa 

bland vuxna invandrare? 

− Vilka faktorer lyfts fram som betydande för vuxna invandrares inlärning av 

andraspråk? 

− Vilken betydelse har hälsa för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare? 

 

 

                                                             
5
 Kunskapsöversikten är skriven av Emma Nilsson, praktikant på FoU i Väst/GR, pol. master i Offentlig Förvaltning på 

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Gunilla Bergström, forskare på FoU i Väst/GR, samt Cornelia Björk, utredare 

på FoU i Väst/GR, har deltagit med handledning och granskning av kunskapsöversikten. 
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2. Tillvägagångssätt 

Med hjälp av forskningsöversikt som metod syftar denna studie till att sammanställa och 

tillgängliggöra befintlig kunskap om hälsa och inlärning av andraspråk för vuxna 

invandrare med relevans för MSBH och liknande verksamheter.  

I samband med att utvärderingen av MSBH inleddes genomfördes en fokusgrupp med 

personal från Äpplet Jobbcentrum, Västra Hisingen som arbetar med MSBH. 

Fokusgruppen var viktig för att ringa in kärnan i MSBH och för att säkerställa 

kunskapsöversiktens relevans och användbarhet. Ett vetenskapligt förhållningssätt har 

sedan varit styrande för den fortsatta arbetsprocessen.  

Inför insamlandet av material har jag varit i kontakt med Malin Dahlström, 

projektledare på Nationellt centrum för andraspråk, samt Jenny Hostetter, Lisa Sipari 

och Sofia Reimer på GR Utbildning som har bidragit med guidning i forskningsfältet. 

Vid insamlingen av forskningsmaterial har en bred litteratursökning skett via 

sökmotorerna ProQuest Social Science, Libris, SwePub och Scopus. Nyckelord och 

söktermer har identifierats utifrån studiens frågeställning. Följande ord och begrepp har 

använts för att söka i de olika databaserna: learning ”second language”, migrants eller 

refugees, health eller ”health promotion”, ”health literacy”, language eller ”second 

language acquistition”. 

För att tydliggöra hur jag har gått tillväga vid valet av relevanta studier har jag utgått 

från tre kriterier, där publikationerna helt eller delvis stämmer in (Brunton & Thomas, 

2012, s. 89). Publikationer som behandlar följande tre områden har inkluderats i 

kunskapsöversikten: 

� Vuxnas inlärning av andraspråk 

� Migranter/flyktingar/invandrare 

� Hälsa och/eller välmående 

Publikationer som har fallit utanför dessa teman har valts bort. Exempelvis har studier 

som handlar om språkinlärning för barn, ungdomar och äldre exkluderats. Studier som 

enbart har behandlat flyktingars och invandrares psykiska hälsa har också exkluderats. 

Samtliga tre kriterier ska alltså på något sätt beröras för att en studie ska ha inkluderats 
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i kunskapsöversikten. För att synliggöra urvalsprocessen ytterligare har en tabell över 

sökstrategierna sammanställts (Brunton, Stansfield & Thomas, 2012, s. 116), se tabell 1. 

Av tabellen framgår hur jag har gått tillväga för att inkludera och exkludera studier.  

Sökningarna har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer i form av artiklar. En 

sortering av publikationerna har skett med hjälp av programmet EndNote, som 

underlättar vid organisering och sortering av publikationer. Sammanfattningar har lästs 

av 77 studier, varav 24 har valts ut till vidare granskning. 12 av dessa studier tar i någon 

mån upp kunskapsöversiktens samtliga inklusionskriterier men behandlar inte specifikt 

hälsans betydelse för inlärning av andraspråk och kommer därför att presenteras mer 

översiktligt i den första delen av resultatsammanställningen. Övriga 12 studier bedöms 

leva upp till inklusionskriterierna och dessutom specifikt behandla hälsans betydelse för 

inlärning av andraspråk eller språkets betydelse för hälsa. Mot den bakgrunden bedöms 

de vara särskilt relevanta utifrån logiken som MSBH vilar på. Dessa 12 studier 

presenteras mer djupgående i resultatsammanställningens andra del och har även 

sammanställts i en matris utformad med inspiration från boken An introduction to 

systematic reviews (Gough, Oliver & Thomas, 2012s. 142). Matrisen innehåller 

information om typ av publikation, syfte, metod, data, variabler, resultat, slutsatser och 

teoretiska antaganden (se bilaga I). Att fånga upp information om innehållet i varje 

studie på ett strukturerat sätt underlättar för analysarbete och kodning av studierna. 

Det gör det lättare att hitta centrala teman och trender bland studierna (Oliver & 

Sutcliffe, 2012, s. 136). Samtliga studier har strukturerats enligt denna princip. Därefter 

har de kategoriserats utifrån fem centrala teman som via noggrann läsning har kunnat 

härledas från studiernas innehåll. 
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Tabell 1: Karta över sökstrategier 

Granskning av de 77 unika träffarna. 
Sortering enligt sex kategorier, varav 
fem exkluderas och en inkluderas i 
studien.

Exkluderade studier sorteras enligt följande fem 
kategorier:

Hälsokommunikation 23 st

Flyktingars mentala hälsa 14 st

Barn/ungdomar eller äldre 7 st

Övrigt 7 st

Dubbletter 2 st

Den kategori som inkluderas i studien:

Hälsa och inlärning av andraspråk för 
vuxna invandrare. 24 st

Exempel på fokus i dessa studier:

• Hälsokommunikation inom hälso- och 
sjukvård som möter invandrare och 
flyktingar

• Hälsolitteracitet och cancerprevention bland 
äldre invandrare

• Psykisk ohälsa bland flyktingar och 
invandrare.

Sökningar i Proquest Social 
Science, Swepub och Libris 

ger följande resultat:

77 unika träffar

Granskning av dessa 24 studier. 
Kategorisering enligt fem 
huvudkategorier. Tre av kategorierna 
inkluderas i studiens första del och ger 
en mer översiktlig redogörelse över 
forskningsområdet. Här ingår totalt 12 
studier.

Utbildningsbakgrund 4 st
Exempel på fokus i dessa studier: 
Utbildningserfarenhet lyfts fram som en central 
faktor för vuxna invandrares språkinlärning.

Ömsesidigt lärande/empowerment  5 st

Genusaspekt              3 st

Exempel på fokus i dessa studier: Ömsesidigt 
lärande och ökad delaktighet lyfts fram som 
centrala faktorer för att främja vuxna 
invandrares språkinlärning och välmående. 

Exempel på fokus i dessa studier: Kön och 
könsroller lyfts fram som centrala faktorer för 
möjligheter till språkinlärning och välmående.

Hälsans betydelse för inlärning av  6 st 
andraspråk för vuxna invandrare

Exempel på fokus i dessa studier: Vuxna 
invandrares psykiska hälsa lyfts fram som en 
central faktor för vuxna invandrares möjligheter 
till inlärning av andraspråk

Resterade 12 av de totalt 24 
inkluderade studierna sorteras i de två 
kategorierna; Hälsans betydelse för 
inlärning av andraspråk för vuxna 
invandrare; och språkets betydelse för 
hälsa. I denna kategori sorteras 
studier som specifikt behandlar 
hälsans roll för inlärning av 
andraspråk för vuxna invandare eller 
vice versa.

Språkets betydelse för hälsa  6 st 
för vuxna invandrare

Exempel på fokus i dessa studier: 
Hälsolitteracitet och hälsofrämjande insatser bör 
inkluderas i undervisning i andraspråk för vuxna 
invandrare

 

 

2. 1 Avgränsningar 

Insamlingen av studiens material har huvudsakligen skett via databaser med 

vetenskapliga publikationer. Inom fältet för inlärning av andraspråk och hälsa finns ett 

flertal utvärderingar, rapporter och utredningar från myndigheter och organisationer 

(se t.ex. Vetenskapsrådet, 2012 och SOU 2013:76), så kallad ”grå litteratur”. Kunskap 

från denna typ av publikationskällor hade kunnat bidra med betydelsefulla och 

användbara resultat med särskild relevans för det aktuella området i en svensk kontext. 

Då studiens syfte är ge en överblick av forskningsfältet gällande hälsa och inlärning av 

andraspråk för vuxna invandrare, har urvalet av kunskapskällor avgränsats till 

vetenskapliga publikationer. En anledning till denna avgränsning är att säkra studiens 
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kvalitet då vetenskapliga publikationer genomgår någon form av granskning innan 

publicering (Oliver, Dickson & Newman, 2012, s.80). Att publikationer följer en liknande 

forskningsprocess underlättar i jämförelsen av studiernas resultat. Vid en mer 

omfattande kunskapsöversikt vore det intressant att inkludera fler typer av 

kunskapskällor. 

Eftersom MSBH riktar sig till personer i åldrarna 18–55 år fokuserar 

kunskapsöversikten på vuxna invandrare. Studier som riktar sig mot barn och ungdomar 

eller äldre personer har därmed exkluderats. Centralt i verksamheten är språkträning 

och hälsofrämjande insatser. Studier som enbart handlar om flyktingars och/eller 

migranters hälsa utan någon koppling till inlärning av andraspråk har därför också 

exkluderats.  

Den primära målgruppen som kunskapsöversikten riktas mot är personal inom 

verksamheten MSBH och andra liknande verksamheter. Att låta kunskapsöversiktens 

inklusionskriterier formas utifrån innehållet i MSBH, som kretsar kring inlärning av 

svenska (både teoretiskt och praktiskt) och hälsofrämjande insatser, kan diskuteras. 

Detta kan tänkas ha begränsat urvalet av inkluderade studier på området. 

Tillvägagångssättet kan även kritiseras för att selektera bland studier i det aktuella 

forskningsområdet (Hesser & Andersson, 2015, s. 135). För att minimera risken för 

detta har kunskapsöversiktens inklusionskriterier tydliggjorts. Risken att något har 

missats eller felaktigt exkluderats går dock aldrig helt att eliminera (ibid.). Att låta 

inklusionskriterierna formas efter verksamhetsinnehållet i MSBH kan å andra sidan 

bidra till att öka kunskapens tillämpbarhet samt till att skapa närhet mellan forskning 

och praktik, och därmed bidra till att öka innehållets relevans. 

 

2.2 Reflektioner kring kunskapsöversikt som metod 

Den övergripande målsättningen med kunskapsöversikten är att synliggöra och 

tillgängliggöra relevant forskning inom det specifika området inlärning av andraspråk 

och hälsa för vuxna invandrare. För att kunna ringa in forskning om inlärning av 

andraspråk, hälsa och migration krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv, eftersom de tre 

komponenterna traditionellt sett befinner sig inom olika forskningsområden. Genom att 

kategorisera studierna utifrån centrala teman kan detta problem lösas till viss del 
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(Hesser & Andersson, 2015, s. 136). En nackdel med kunskapsöversikt som metod är att 

det inte går att ta hänsyn till skillnader i hur ”viktiga” de olika inkluderade studierna är, 

om vissa studier väger tyngre än andra osv. Även detta kan påverka studiernas 

jämförbarhet.  Ambitionen är delvis att ge en bred bild av studier som på olika sätt 

belyser vuxna invandrares inlärning av andraspråk och hälsa, och delvis att lyfta fram de 

studier som specifikt har undersökt hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för 

vuxna invandare. Detta tillvägagångssätt öppnar upp för en möjlighet att synliggöra hur 

olika faktorer kan spela roll för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare och deras 

hälsa, som med fördel inte studeras utifrån endast ett perspektiv eller förhållningssätt. 

Studiernas jämförbarhet kan därmed ifrågasättas. För att möta denna invändning har 

transparens eftersträvats i så stor utsträckning som möjligt, bl.a. genom en förklaring av 

kunskapsöversiktens sökstrategier (se tabell 1) samt i form av en matris som 

sammanställer studiernas syfte, metod, data, variabler, resultat, slutsats och teoretiska 

utgångspunkter. 

Studierna är genomförda i olika kontexter, vid olika tidpunkter och utifrån olika 

perspektiv och väcker frågor om överförbarheten till en svensk kontext. Vid läsning av 

kunskapsöversikten är det viktigt att tänka på att välfärdssystem, institutioner och 

demografiska förutsättningar kan skilja sig åt mellan studierna och de förhållanden som 

råder i Sverige. Trots dessa olikheter kan det finnas variabler, mekanismer och andra 

faktorer kring andraspråksinlärning och hälsa bland vuxna invandrare som är 

gemensamma för olika länder. Även om de utländska studierna inte är 

direktöverförbara till ett svenskt perspektiv anses de kunna bidra med relevant kunskap 

inom det aktuella forskningsområdet även i en svensk kontext (Lindberg & Sandwall, 

2012, s. 368). Studierna har därför inte delats upp utifrån geografisk plats utan snarare 

efter centrala teman och gemensamma mönster. 

Ett återkommande problem med kunskaps- och litteraturöversikter är publikationsbias, 

vilket innebär att resultaten av en översikt formas utifrån det faktum att det är mer 

sannolikt att vissa studier publiceras än andra (Brunton, Stansfield & Thomas, 2012, s. 

117). Att alla studier inte publiceras är ett väl känt fenomen som särskilt drabbar små 

studier. Problemet med opublicerade studier är dock omöjligt att komma åt i praktiken 

eftersom dessa studier inte finns tillgängliga. 
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3 Resultat 

Den forskning som kunskapsöversikten presenterar spänner över flera forskningsfält 

eftersom andraspråksinlärning i samband med migration och integration i ett nytt 

samhälle inte med fördel beskrivs utifrån ett enskilt perspektiv oberoende av det 

omgivande samhället. Ett tvärvetenskapligt perspektiv är nödvändigt (Lindberg & 

Sandwall, 2012, s. 474). Därför kommer forskning från såväl samhällsvetenskapliga, 

hälsovetenskapliga som språkvetenskapliga studier att återges. Vuxna invandrares 

inlärning av andraspråk och hälsa är ett begränsat forskningsfält i den svenska 

kontexten. Därför har internationella utblickar gjorts, främst i övriga Europa och 

Nordamerika. 

Totalt har 24 studier inkluderats i kunskapsöversikten. Resultatet kommer att delas in i 

två delar: en mer översiktlig redogörelse för forskning som inte specifikt handlar om 

hälsans betydelse för inlärning av andraspråk eller språkets betydelse för hälsa, men 

som ändå anses ha relevans för vuxna invandrares språkinlärning, välmående och 

samhällsetablering i stort (12 studier); och en del som mer djupgående behandlar de 

studier som mer specifikt tar upp hälsans betydelse för inlärning av andraspråk och vice 

versa (12 studier). 

 

3.1 Inlärning av andraspråk för vuxna invandrare – en 

överblick 

I detta avsnitt besvaras kunskapsöversiktens två första frågeställningar: ”Vad finns det 

för forskning som berör området inlärning av andraspråk för vuxna invandrare och 

hälsa?”; samt ”Vilka faktorer lyfts fram som betydande för vuxna invandrares inlärning 

av andraspråk?”. Här presenteras en sammanvägd bild av de studier som på något sätt 

berör språk, invandring/migration och hälsa men som inte specifikt behandlar hälsans 

betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare eller språkets betydelse för 

hälsa. De 12 studierna har tematiserats i tre olika grupper enligt följande: 
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utbildningsbakgrundens betydelse för inlärning av andraspråk; genusaspekt av vuxna 

invandrares andraspråksinlärning; samt ömsesidigt lärande och empowerment. 

 

3.1.1 Utbildningsbakgrundens betydelse för andraspråksinlärning 

En del flyktingar och invandrare som lever i Sverige idag har av olika anledningar inte 

haft möjlighet att förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter under uppväxten och 

kan därför ha särskilt svårt att lära sig ett andraspråk. Fyra studier lyfter 

utbildningsbakgrund som en viktig påverkansfaktor vid inlärning av andraspråk för 

vuxna invandrare (Young-Scholten, 2013; van Tubergren, 2010; Adamuti-Trache, 2013; 

Westermeyer & Her, 1996). 

Vuxna invandare med begränsad eller ingen tidigare utbildningsbakgrund ställs inför 

särskilda utmaningar när det kommer till inlärning av andraspråk, något som påverkar 

deras deltagande i det ekonomiska och sociala livet i det nya samhället. Det behöver 

riktas en ökad uppmärksamhet mot denna målgrupp, vars inlärning är starkt förknippad 

med icke-lingvistiska faktorer såsom motivation, inställning och inlärningsstil, menar 

Young-Scholten (2013). Många länder garanterar inte tillräckliga medel för 

grundläggande färdigheter för vuxna invandrare med begränsad utbildningsbakgrund, 

som har passerat åldern för obligatorisk skolgång. Samtidigt är det dessa personer som 

ofta hamnar i utkanten av samhället (Young-Scholten, 2013, s. 450).   

Studier inom denna kategori har bl.a. undersökt faktorer som utbildningsbakgrund före 

migration, utbildning efter migration, ålder vid ankomst och vistelsetid i mottagarlandet, 

samt hur dessa faktorer påverkar flyktingars och invandrares andraspråksinlärning 

(van Tubergren, 2010; Adamuti-Trache, 2013). När det gäller faktorer kopplade till 

tiden före migrationstillfället har det visat sig att tal- och läsförmåga är bättre bland 

flyktingar med tidigare utbildningserfarenhet, som tidigare bott i en större stad och som 

kom till mottagarlandet vid en lägre ålder. Sett till tiden efter migrationstillfället visar 

det sig att språkkunskaper är bättre hos flyktingar som har bott på en 

flyktinganläggning under en kort period, som genomgått en integrationskurs, som har 

för avsikt att stanna i mottagarlandet och som har färre hälsorelaterade problem (van 

Tubergren, 2010, s. 531). 
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Två av studierna har inkluderat ett långsiktigt perspektiv och gjort undersökningar vid 

olika tillfällen under en längre tidsperiod (Adamuti-Trache, 2013; Wetsermeyer & Her, 

1996). Adamuti-Trache (2013) gör mätningar av 6090 vuxna invandrare i Kanada vid 

tre olika tillfällen; 6 månader, två år och fyra år efter ankomst till Kanada. I studien 

undersöks möjligheter till språkinlärning genom formellt lärande (t.ex. via språkkurser 

eller formell utbildning) och informellt lärande (t.ex. via media). Wetsermeyer & Her 

(1996) har gjort mätningar vid två tillfällen, 1,5 respektive 8 år efter ankomst till 

mottagarlandet. Bättre flyt i engelska kunde bl.a. förutsägas av yngre ålder, manligt kön, 

utbildning i ursprungslandet före migration, tidigare studier av engelska, mindre närhet 

till andra personer som talar samma språk i USA samt erfarenhet av utbildning i USA. I 

Kanada har staten intensifierat sina insatser för att stödja språkutbildning för 

invandrare, men de flesta insatsprogram riktar sig till nyanlända invandrare och 

bemöter inte invandrare med språksvårigheter som har varit i landet i några år, 

konstaterar Adamuti-Trache (2013, s. 108). Enligt studiens resultat styrs förändrade 

mönster i språkkunskap av en kombinerad effekt av språkkunskaper vid ankomst, kön, 

ålder och utbildningsbakgrund. Invandrarkvinnor, äldre invandrare, lågutbildade 

invandrare, anhöriginvandrare och flyktingar har särskilt begränsade förutsättningar att 

förvärva språkkunskaper och behöver sannolikt särskilt stöd vid inlärning av 

andraspråk (Adamuti-Trache, 2013, s. 114). Även om studien har visat på att vuxna 

invandrare gradvis förbättrar sina språkkunskaper över tid, fortsätter omständigheter 

kopplade till tiden innan migrationstillfället att påverka deras etablering och integration 

i Kanada under lång tid efter ankomst. Särskilt anmärkningsvärt är att kunskapsnivån 

bland de med minst språkkunskaper vid ankomst fortfarande var låg efter fyra år 

(Adamuti-Trache, 2013, s. 123). Möjligheter att få utöva språk praktiskt (formell och 

informell språkträning, språkutbildning, deltagande på arbetsmarknaden och i sociala 

nätverk) understryks för att kunna skapa en lyckad andraspråksinlärning och i längden 

en lyckad integration (Adamuti-Trache, 2013; Westermeyer & Her, 1996). 

 

3.1.2 Genusaspekt av vuxna invandrares andraspråksinlärning 

Förutom utbildningsbakgrund lyfts även kön fram som en betydande påverkansfaktor 

vid inlärning av andraspråk för vuxna invandrare. Studier som faller inom ramen för 
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denna kategori utgår från att invandrarkvinnor, på grund av normer kring könsroller, 

har särskilt begränsade möjligheter till inlärning av andraspråk (Riggs et al., 2012; 

Cumming & Gill, 1991; Duff, Wong & Early, 2000). 

Kvinnor, tillsammans med äldre och personer med begränsad tidigare utbildning, är en 

grupp som löper särskilt stor risk att hamna i social isolering under 

etableringsprocessen (Riggs et al., 2012). I en av studierna uttryckte kvinnorna en vilja 

att lära sig engelska som andraspråk, men kände sig begränsade i sina möjligheter att 

närvara i undervisningen pga. normer kring könsroller och barnomsorg. Det visade sig 

att flera familjer prioriterade mannens deltagande och närvaro i undervisningen för att 

öka hans möjligheter till anställning (Riggs et al., 2012, s. 399). Två andra studier 

undersöker de språkliga och sociala processer som invandrarkvinnor genomgår på 

vägen till integration på arbetsmarknaden och samhället i stort (Cumming & Gill, 1991; 

Duff et al., 2000). Med hjälp av ett feministiskt tolkande perspektiv har en studie 

undersökt invandrarkvinnors, och två mäns, rörelser från marginella positioner i det 

kanadensiska samhället till mer betydelsefulla positioner genom att undersöka vilka 

hinder och möjligheter som de möter längs med vägen. Deltagande i ett vårdinriktat 

utbildningsprogram visade sig ha en positiv effekt för både kvinnorna och männen i 

studien när det kommer till språkinlärning och självständighet, vilket underlättade 

deras integration i samhället. Ett antal hinder som invandrarkvinnor ställs inför när de 

söker praktik och anställning inom vården handlar om avsaknad av adekvat och 

prisvärd barnomsorg, syn på kvinnans roll i hem och samhälle, samt begränsad tillgång 

till utbildningsprogram som fokuserar på språk och anställning (Duff, Wong & Early, 

2000, s. 418). 

En annan studie har fokuserat på kvinnor från en specifik minoritetsbefolkning i Kanada 

med engelska som andraspråk och deras inlärning utifrån fem aspekter av kunskap: 

språkkoder; självkontrollerande strategier för att läsa och skriva; personlig kunskap; 

social kunskap; samt social erfarenhet (Cumming & Gill, 1991). En kombination av 

undervisning i engelska som andraspråk och barnomsorg erbjöds till 13 punjabitalande 

kvinnor två eftermiddagar/vecka i sex månader. Kvinnornas användning av engelska 

ökade i ett flertal olika sfärer av samhället, bl.a. genom ökad kontakt med barnens skolor 

och utnyttjande av samhällets allmänna bibliotek och hälso- och sjukvårdsenheter 

(Cumming & Gill, 1991, s. 193). Däremot tenderade lärarnas instruktioner och 
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studenternas prestationer i klassrummen att fokusera på endast en eller två 

kunskapskomponenter i taget, istället för att integrera dem. För att främja relevant 

lärande för dessa kvinnor menar Cumming & Gill (1991, s. 194) att enskilda 

språkinlärares tillgång till integrerad kunskap med inslag av språkliga, kognitiva, 

kulturella och erfarenhetsmässiga lärdomar behöver främjas. Detta bör ske på ett sätt 

som bevarar lärdomarnas integrerade komplexitet, samtidigt som varje form av lärdom 

uppmärksammas och praktiseras i tillräcklig utsträckning. 

Forskarna efterfrågar flexibla modeller för undervisning i andraspråk anpassade till hur 

verkligheten ser ut för många invandrarkvinnor, något som behövs för att stärka dessa 

kvinnors möjligheter till etablering i ett nytt samhälle (Riggs et al., 2012). Undervisning i 

andraspråk som fokuserar på anställningsbarhet och undervisning där 

invandrarkvinnor med små barn har möjlighet att delta är exempel på flexibla 

undervisningsmodeller. 

 

3.1.3 Ömsesidigt lärande och empowerment 

Några av studierna har fokuserat på ömsesidigt lärande och empowerment eller 

delaktighet som viktiga faktorer för flyktingars och invandrares andraspråksinlärning 

och välmående i mottagarlandet. Empowerment är ett centralt begrepp inom 

folkhälsovetenskap och kan liknas vid en process för att ”möjliggöra människor att ta 

mer kontroll över sitt liv” (Folkhälsokommittén, 2010, s. 4) och utvecklas bl.a. genom 

utbildning och lärande där de berörda ses som aktiva deltagare. Förutom att lära sig 

språket och få tillgång till resurser och sysselsättning är det viktigt för flyktingar och 

invandrare att få bli en del av miljöer där deras erfarenheter, kunskap och identitet 

värderas och valideras (Goodkind 2006, s. 77). Samtliga fem studier inom denna 

kategori är genomförda i USA och lyfter fram socialt stöd och empowerment som 

betydande faktorer för vuxna invandares inlärning av andraspråk och hälsa (Goodkind 

2006; Goodkind et al. 2014; Hess et al. 2014; Praetorius et al. 2016; Santos et al. 2011). 

Tre av studierna handlar om att främja välbefinnande bland flyktingar genom att skapa 

miljöer för ömsesidigt lärande mellan flyktingar och universitetsstudenter och har på 

olika sätt undersökt delar av ett projekt som heter Refugee Well-Being Project 
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(Goodkind, 2006; Goodkind et al., 2014; Hess et al., 2014). Snarare än att se flyktingar 

som sårbara lyfter Refugee Well-Being Project fram flyktingar som starka och 

motståndskraftiga personer vars erfarenhet och kultur i hög grad bidrar till samhället 

(Goodkind, 2006, s. 89). Med hjälp av studiecirklar och påverkansarbete som insatser 

uppstod ömsesidigt lärande mellan flyktingar och universitetsstudenter. Det 

uppmärksammades även en ojämlikhet i relationen dem emellan, som bl.a. yttrade sig i 

det faktum att de flesta av flyktingarna refererade till universitetsstudenterna som sina 

lärare. Detta antyder att det ömsesidiga lärandet inte var jämlikt (Goodkind, 2006, s. 

88). Forskarna har riktat sig till flyktingar från den etniska minoritetsbefolkningen 

Hmong som ursprungligen kommer från Sydöstra Asien, samt flyktingar från olika delar 

av Afrika. Utgångspunkten är att gemenskapsbaserade interventioner som är kulturellt 

lämpliga, som adresserar postmigrationsstress och som bygger på flyktingarnas sociala 

kapital är viktiga för flyktingars välmående. Tyngdpunkten ligger inte enbart på 

flyktingars anpassning till livet i USA, utan även på att förstärka flyktingarnas känsla av 

att universitetsstudenterna har något att lära utav deras erfarenheter i olika 

sammanhang (Hess et al., 2014, s. 348). Flyktingarnas psykiska lidande minskade, och 

istället fick de en ökad livskvalitet, bl.a. på grund av ökade kunskaper i engelska och ett 

ökat socialt stöd (Goodkind et al., 2014). Flyktingarna upplevde att de fick en stärkt röst 

i ett nytt samhälle, egenmakt som hjälpte dem att se bortom rasism och en ökad insikt 

om möjligheter att ta itu med sin hälsa och sociala skillnader genom utbildning, socialt 

stöd och tillgång till resurser (Hess et al., 2014, s. 351). Samtliga tre studier visar att 

såväl tillgång till resurser som processerna för att nå dit spelar en betydande roll under 

integrationsfasen. Att bygga relationer, att navigera bland samhällets institutioner, att få 

en känsla av gemenskap och tillhörighet utgör viktiga komponenter för att förbättra 

flyktingars välbefinnande (Goodkind, 2006; Goodkind et al., 2014; Hess et al., 2014). 

De två resterande amerikanska studierna belyser vikten av empowerment och behovet 

av att stärka den egna självtilliten för flyktingars välmående (Praetorius et al., 2016; 

Santos et al., 2011). Utbildning och lärande har använts på olika sätt för att stärka 

deltagarnas delaktighet och empowerment. En av studierna konstaterar att traditionell 

behandling vid psykisk ohälsa (exempelvis terapi) kan sakna effektivitet på grund av att 

den inte tillräckligt uppmärksammar stressfaktorer såsom fattigdom och bristande 

språkkunskaper som påverkar det dagliga livet för flyktingar och invandrare (Preatorius 

et al., 2016, s. 549). Samma studie riktar sig till bhutanesiska flyktingkvinnor och 
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undersöker effekter av deras deltagande i två olika gruppbaserade kurser och hur detta 

påverkar den självupplevda psykiska hälsan. Flera av kvinnorna utvecklade en känsla av 

tillit till den egna förmågan genom färdighetsbaserat lärande. De upplevde en stärkt 

gemenskap i grupperna samt en ökad förmåga att anpassa sig till livet i USA (Praetorius 

et al., 2016, s. 557).  

 

Den andra studien var ett tvärvetenskapligt samarbete mellan undervisning i engelska 

som andraspråk och folkhälsa och syftade till att utforska betydelsen av elevernas egna 

berättelser om vad som är ”hemma” och hur de kan användas i undervisning i engelska 

som andraspråk (Santos et al., 2011). Majoriteten av deltagarna som deltog var 

invandrarmödrar med barn i skolåldern huvudsakligen från Mexiko, Yemen och Kina. 

Aktivt deltagande kring frågor som spelar roll för eleverna själva hade en positiv effekt 

för invandrarnas samhällsengagemang och i längden en förbättrad hälsa. Genom att 

strukturera konversationer i klassrummet kring frågor om vad som är ”hemma” och 

synen på hälsa kan relationen mellan invandrares identitet, språkinlärning och tankar 

om hälsa synliggöras. Detta bidrar till en förtydligad relation mellan deras identitet och 

strategier för att förbättra hälsan, menar Santos et al. (2011). Metoden visade sig 

fungera som en bra startpunkt för att ifrågasätta sociala, politiska och historiska system 

som formar vägar för etablering och anpassning i ett nytt samhälle (Santos et al., 2011). 

 

Sammanfattningsvis belyser studierna i den här första delen av 

resultatsammanställningen en mängd olika faktorer som på olika sätt har betydelse för 

vuxna invandrares inlärning av andraspråk, hälsa och integrering i samhället i stort. 

Några har valt att lägga fokus vid aspekter kopplade till tiden innan och/eller i samband 

med själva migrationstillfället, medan andra har fokuserat på faktorer kopplade till 

etableringsprocessen och det vardagliga livet i mottagarlandet. Utbildningsbakgrund, 

kön och vistelsetid i mottagarlandet har lyfts fram som betydande för inlärning av 

andraspråk. Bland studierna finns en stor variation av insatser och metoder för att 

främja vuxna invandrares språkinlärning och hälsotillstånd. Ömsesidigt lärande och 

metoder som fokuserar på delaktighet och empowerment har visat sig ha en positiv 

effekt för hälsa och inlärning av andraspråk. Oavsett vilka aspekter som studierna har 

valt att fokusera på är den sammantagna lärdomen att det finns ett behov av att möta 

och förstå vuxna invandrare som ska lära sig ett nytt språk utifrån deras förutsättningar, 
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och att utifrån det anpassa insatser för att skapa så goda möjligheter som möjligt. Såhär 

långt har kunskapsöversikten synliggjort ett flertal faktorer som är viktiga att beakta för 

att förstå vuxna invandrares inlärning av andraspråk och etablering i samhället. För att 

försöka komma närmre kärnan av innehållet i MSBH följer en presentation av studier 

som mer specifikt behandlar hälsans betydelse för inlärning av andraspråk och omvänt 

– språkets betydelse för hälsa. 

 

3.2 Inlärning av andraspråk för vuxna invandrare – hälsa och 

språk 

I detta avsnitt besvaras kunskapsöversiktens tredje frågeställning: Vilken betydelse har 

hälsa för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare? Nedan presenteras de tolv 

studier som mer specifikt behandlar hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för 

vuxna invandrare eller omvänt – språkets betydelse för hälsa. Sex studier är gjorda i 

USA, tre i Sverige, två i Kanada och en i Norge. Dessa tolv studier finns sammanställda i 

en matris (se bilaga I) där syfte, teoretiska utgångspunkter, metod, datamaterial, 

resultat och slutaster preciseras. Detta specifika forskningsfält kan ge lärdomar med 

särskild relevans för arbetssätt och metoder inom verksamheter som handlar om 

andraspråksinlärning och hälsofrämjande arbete för vuxna invandrare, likt MSBH. 

 

3.2.1 Hälsans betydelse för språket 

Här presenteras de studier som har undersökt hälsans betydelse för inlärning av 

andraspråk. Studierna tar bl.a. upp hur upplevelser av traumatiserande händelser 

påverkar vuxna invandrares inlärning av andraspråk, samt hur hälsa och språkinlärning 

kan påverkas olika under etableringsperiodens olika faser. 
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Psykisk hälsa och posttraumatiskt stressyndrom 

I en amerikansk studie undersöker Corvo & Peterson (2005) förhållandet mellan 

psykisk hälsa, kunskaper i engelska och självförsörjning med syfte att vägleda 

socialarbetare och andra liknande professioner mot bredare eller alternativa modeller 

för självförsörjning för nyanlända flyktingar. Forskarna undersöker följande 

orsakssamband: traumatiska händelser leder till höga nivåer av ångest och depressiva 

symptom, som bidrar till försämrade möjligheter till inlärning av engelska som i 

slutändan leder till instabil sysselsättning och begränsad självförsörjning. Den 

begränsade tid som flyktingar förväntas hitta ett jobb på och de krav som ställs i 

samband med detta kan försämra flyktingarnas förmåga och möjlighet att söka 

behandling för de traumatiserande upplevelser som många bär med sig. Denna situation 

bidrar till att ett stort antal flyktingar och deras familjemedlemmar utsätts för följderna 

av obehandlade och eventuellt instabila traumarelaterade sjukdomar. Dessa individer 

hamnar ofta i insatser som syftar till anställning, utan att de har fått hjälp med att 

hantera den psykiska hälsan. Misslyckandet att leva upp till dessa krav kan i slutändan 

leda till att flyktingar blir utan varaktig inkomst och får sämre förutsättningar till en 

lyckad integration, menar Corvo & Peterson (2005, s. 206–209). I studien ingår 34 

bosniska flyktingar som har varit bosatta i USA i 1–15 månader. Enligt studiens resultat 

kunde inget samband konstateras mellan traumarelaterade symptom, svårigheter med 

språkinlärning och ekonomisk självförsörjning. Däremot kunde allvarliga 

traumarelaterade symptom identifieras bland ungefär en tredjedel av flyktingarna 

(Corvo & Peterson, 2005, s. 214–215). Även om inget samband kunde påvisas är det 

troligt att traumarelaterade symptom påverkar livskvaliteten hos de bosniska 

flyktingarna. Även om dessa livskvalitetsproblem inte kan klassas som hinder bör de 

ändå betraktas som bekymmersamma och förtjänar mer uppmärksamhet. Det finns ett 

behov av ökat stöd för psykisk hälsa i målgruppen, menar forskarna (ibid.). För att 

socialarbetare och andra som verkar för att flyktingarna ska etablera sig i det nya landet 

ska kunna möta dessa behov, krävs det att de hittar kreativa lösningar och att de 

använder samhällets befintliga resurser. Forskarna betonar vikten av nätverk och att 

samarbeta mellan olika organisationer och samhällstjänster samt att utnyttja bidrag och 

volontärer från befintliga underutnyttjade samhällsresurser (ibid.). 
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Iversen et al. (2014) undersöker hur trauma och psykiskt lidande påverkar motivation 

för inlärning av andraspråk bland flyktingar i Norge. Forskarna lägger ett stort fokus på 

begreppet att behärska som används för att beskriva individers sätt att hantera särskilt 

stressfulla förhållanden och situationer. Individer som upplever stressfulla situationer 

men som är kapabla att behärska dem verkar inte bli demoraliserade och sårbara, utan 

kommer snarare friskare och starkare ur dessa situationer, menar Iversen et al. (2014, s. 

60). En individs förmåga att behärska verkar vara av stor betydelse när det kommer till 

att möta både interna och externa stressfulla situationer i livet (ibid.). Mot denna 

bakgrund lyfter studien fram faktorer som inträffat innan eller i samband med 

migrationstillfället som betydande för invandrares språkinlärning. Enkäter skickades ut 

till 12 skolor i Norge som besvarades av 191 invandrare med uppehållstillstånd i minst 

sex månader och som var inskrivna vid en språkutbildning i norska. Studiens resultat 

pekar på att vilken typ av traumatiska upplevelser som man har varit med om i samband 

med flykten spelar roll för graden av motivation till språkinlärning i målgruppen. 

Flyktingar som hade upplevt våldsamma traumatiska händelser var mindre motiverade, 

medan flyktingar som hade upplevt mildare former av trauman var mer motiverade. 

Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att flyktingar måste ges möjlighet att 

hantera sina traumatiska upplevelser under tiden de lär sig ett nytt språk för att de ska 

kunna tillgodogöra sig språkundervisning. 

 

Hur påverkas språkinlärning av symptom från posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

depression och avståndstagande/isolering under introduktionsfasen för irakiska 

flyktingar i Sverige? I en svensk studie av Södergaard och Theorell (2004) har 49 

irakiska flyktingar besvarat frågor gällande deras självupplevda symptom av PTSD och 

nivå av språkinlärning. Mätningar har gjorts vid fyra olika tillfällen under en 

niomånadersperiod efter ankomsten till Sverige. Studiens resultat tyder på att 

hastigheten på språkinlärningen, dvs. antalet avancerade nivåer i förhållande till antal 

timmars närvaro i skolan, kan relateras till växande belastning av PTSD-symptom över 

tid. Detta gällde inte för de personer som hade diagnosen PTSD vid den första 

mätningen. Tidigare utbildningserfarenhet verkar inte ha någon betydelse för ökande 

PTSD-symptom. Forskarna förklarar att resultatet kan ha att göra med att faktorer på 

grund av så kallad postmigrationsstress, såsom svårigheter att hitta bostad och 

uppfattningar om krav och påfrestningar i samband med frågor om familjeåterförening, 
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kan ha en negativ effekt på den självupplevda hälsan (Söndergaard & Theorell, 2004, s. 

322). Det verkar alltså finnas en koppling mellan stressfaktorer som kan kopplas till det 

pågående livet i mottagarlandet och belastning av PTSD-symptom. Studien belyser att 

stegrande PTSD-symptom över tid kan vara en avgörande faktor för flyktingars 

förutsättningar för integration genom språkförvärvning. Behandling och förebyggande 

åtgärder för att minimera symptom relaterade till posttraumatiskt stressyndrom behövs 

i ett tidigt stadie av etableringsperioden, då dessa symptom påverkar flyktingars 

språkinlärning negativt och kan ha långvarig påverkan på deras möjligheter till 

integration i samhället (Södergaard & Theorell, 2004). 

I den andra svenska studien har Eriksson-Sjöö et al. (2010) undersökt förekomsten av 

sömnproblem och trötthet bland flyktingar som läser sfi, samt hur det påverkar deras 

förutsättningar för inlärning av svenska och välmående. Studien utgår från en förståelse 

om att utbrändhet är en dold faktor för ohälsa som försvårar sfi-inlärning, inträde på 

arbetsmarknaden samt övrig integration i det svenska samhället. 67 arabisktalande 

flyktingar som läste sfi i Malmö fick besvara ett frågeformulär med frågor om sömn och 

återhämtning. Resultatet visade av 67 % av deltagarna led av regelbunden insomnia 

(svårt att somna, upprepade uppvaknanden, vakna i förtid, störd/orolig sömn flera 

gånger i veckan), jämförelsevis 21 % i en referensgrupp med personer födda i Sverige 

(Eriksson-Sjöö et al., 2010, s. 305). Den höga förekomsten av problem relaterade till 

insomnia är alarmerande och bör åtgärdas med ett förtydligat och utökat 

hälsofrämjande perspektiv i introduktionsprogram för flyktingar, menar forskarna. I 

studien betonas att metoder behöver utvecklas och kvalitetssäkras, t.ex. kognitiv 

beteendeinriktad hälso/sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker sömn- och 

koncentrationssvårigheter bland nyanlända flyktingar. Dessutom behövs det ett 

anpassat stöd i sfi-utbildningen för att möjliggöra att fler uppnår godkänt resultat. 

Forskarna fastställer inget statistiskt samband mellan sömnsvårigheter och inlärning av 

svenska, utan gör snarare en kartläggning av det förekommande problemet. De hävdar 

ändå att sömnbesvär torde vara ett stort hinder gällande inlärningsförmåga och 

förmågan till en lyckad integration på arbetsmarknaden och det övriga samhällslivet 

(Eriksson-Sjöö et al., 2010, s. 306). 
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Hälsa och språkinlärning under etableringsprocessens olika faser 

Precis som några av de tidigare studierna redan har varit inne på så utvecklas inlärning 

av andraspråk och hälsa olika under etableringsprocessens olika faser. Beiser & Hou 

(2001, 2006) har inkluderat ett långsiktigt perspektiv i sina studier och står för 

kunskapsöversiktens längsta undersökningsperiod. De två forskarna har tillsammans 

gjort två olika studier, en 2001 och en 2006, som utgår från samma dataunderlag men 

med olika fokus.  Studierna bygger på data som är insamlad vid tre olika tillfällen under 

en tioårsperiod, och innefattar 608 flyktingar från Sydostasien som kommit till Kanada 

mellan 1979 och 1981. Studien från 2006 syftar till att undersöka flyktingars 

psykologiska, ekonomiska och sociala anpassning i Vancouver, Kanada under en 

tioårsperiod. Det långsiktiga perspektivet synliggör hur anpassning och språkinlärning 

påverkas av olika faktorer vid olika skeden av etableringsfasen. Språkinlärningen gick 

snabbast under de första åren. Demografiska egenskaper och prestationer kopplade till 

tiden innan migrationstillfället utgjorde de viktigaste förklaringsfaktorerna till inlärning 

av engelska under de första åren, medan möjligheter och förutsättningar kopplade till 

tiden efter migrationstillfället med tiden kom att spela en allt större roll (Hou & Beiser 

2006).  

Studien från 2001 undersöker riskframkallande effekter av arbetslöshet och skyddande 

effekter av språkfärdighet, samt hur dessa effekter påverkar flyktingarnas psykiska 

hälsa. I denna studie synliggörs att flyktingars psykiska hälsa ser olika ut i olika faser av 

etableringsprocessen. Avsaknad av språkkunskaper och arbetslöshet utgör två av de 

vanligaste stressfaktorerna under etableringsprocessen för flyktingar och invandrare, 

menar Beiser & Hou (2001, s. 1323). Språkkunskaper i engelska vid ankomst visade sig 

vara en viktig förklaringsfaktor för senare förmåga att tillgodogöra sig språket under 

den tioåriga undersökningsperioden. De starka och positiva associationerna mellan 

tidigare utbildning och språkkunskaper tyder på att de flyktingar som hade mest 

erfarenhet av tidigare utbildning var de som mest sannolikt förbättrade sina engelska 

språkkunskaper över tid. Beroende på kön och tidigare utbildningserfarenheter 

påverkas flyktingars möjligheter att förbättra sina språkkunskaper samt den psykiska 

hälsan. Arbetslöshet visade sig utgöra en riskfaktor för depression först två år efter 

flyktingarnas ankomst. Det här kan ha att göra med att flyktingarna fick ekonomisk 

ersättning under det första året i Kanada, och när denna ersättning försvann blev 
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arbetslöshet en betydande stressfaktor (Beiser & Hou 2001). När det gäller kön 

framkom några särskilt intressanta skillnader i studiens resultat. För det första var män 

i större utsträckning än kvinnor deprimerade under de första åren efter ankomsten till 

Kanada. Andelen deprimerade män minskade sedan succesivt under tioårsperioden. 

Tvärtom gällde för kvinnor, som i jämförelse med män i lägre utsträckning var 

deprimerade under de två första åren i Kanada. Men istället för att minska med åren så 

ökade andelen deprimerade kvinnor. För det andra kunde arbetslöshet efter flera år i 

Kanada associeras med ökade nivåer av depression bland män, men inte bland kvinnor. 

För det tredje fanns det ett samband mellan engelska språkkunskaper och arbetslöshet 

bland kvinnor, något som inte kunde noteras för män. En potentiell förklaring till dessa 

könsskillnader är att förväntningar utifrån traditionella könsroller kan ha skapat större 

stress hos arbetslösa män, menar forskarna (2001, s. 1330). Å andra sidan missgynnar 

detta troligtvis kvinnor med begränsade kunskaper i engelska mer än män, som genom 

kontakter på jobbet löper en mindre risk att hamna i social isolering än icke-

engelskspråkiga kvinnor (ibid.). 

Under de första åren i det nya landet, bleknar effekterna av pre-migrationsrelaterade 

depressionssymptom i jämförelse med postmigrationsrelaterade. En möjlig förklaring 

kan vara att vissa flyktingar som har upplevt traumatiserade händelser distanserar sig 

psykologiskt från det förflutna för att kunna koncentrera sig på den nuvarande 

situationen. Även om de första åren i mottagarlandet är särskilt viktiga för 

etableringsprocessen är utestängning av det förflutna ingen permanent hållbar lösning, 

menar Beiser & Hou (2001, s. 1330). Det förflutna kommer troligtvis ikapp förr eller 

senare och kan påverka den psykiska hälsan negativt i längden. Därför måste 

policyskapare och politiker som skapar etableringsprogram vara ödmjuka inför det 

faktum att etablering i ett nytt land är en lång process. Kunskap om ett långsiktigt 

etableringsperspektiv är särskilt viktigt, inte minst för att veta vilka insatser som mest 

sannolikt kan underlätta etableringsprocessen, men även för att veta vilka insatser som 

är mest effektiva i olika faser av etableringen (Beiser & Hou, 2001, s. 1321). 
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3.2.2 Språkets betydelse för hälsa 

Här presenteras de studier som har undersökt vilken betydelse språk har för vuxna 

invandrares möjligheter att göra hälsosamma val i livet. Studierna handlar 

huvudsakligen om hälsolitteracitet och hälsofrämjande insatser i kombination med 

undervisning i andraspråk. Med hälsolitteracitet menas här individens förmåga att 

förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller förbättra den 

egna hälsan (Mårtensson & Hensing, 2009, s. 8). 

 

Hälsolitteracitet och hälsofrämjande insatser 

En person med begränsade språkkunskaper i ett lands majoritetsspråk kan tänkas ha 

begränsad tillgång till allmän samhällsinformation och förmåga att navigera i olika 

samhällssystem, exempelvis hälso- och sjukvårdssystem och arbetsmarknad. Ojämlik 

hälsa är ett återkommande tema bland kunskapsöversiktens studier som forskarna 

relaterar till språkinlärning och etablering i ett nytt samhälle. Begränsade 

språkkunskaper har visat sig kunna leda till begränsade möjligheter att kunna göra 

hälsosamma val i livet. Det är snarare språkets betydelse för hälsan än hälsans betydelse 

för språkinlärning som fokuseras i dessa studier. Att minska ojämlikhet i hälsa är en 

komplex uppgift som kräver tvärdisciplinära problemlösningar och samarbete mellan 

samhällets olika instanser (Santos et al., 2014, s. 89). Fyra amerikanska studier har på 

olika sätt undersökt effekterna av att kombinera de två utbildningsområdena engelska 

som andraspråk och hälsovetenskap (Santos et al., 2014; Chervin et al., 2012; Soto Mas 

et al., 2015; Gold et al., 2014), och två studier undersöker nivåer av hälsolitteracitet 

bland flyktingar på språkskolor för andraspråk (Rojas-Guyler et al., 2013; Wångdahl et 

al., 2015). 
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Kombinerade läroplaner för andraspråksinlärning och hälsa 

I USA drabbas nästan dubbelt så många personer med begränsade kunskaper i engelska 

av typ 2-diabetes6 i jämförelse med befolkningen i övrigt (Santos et al., 2014, s. 90). 

Dessutom ökar antalet personer med typ 2-diabetes särskilt snabbt bland 

invandrargrupper i USA (ibid.). Mot denna bakgrund betonar forskare vikten av att hitta 

förebyggande strategier för att minska denna negativa utveckling. En strategi är 

samverkan mellan folkhälsa och undervisning i engelska som andraspråk (Santos et al., 

2014, s. 90). Santos et al. (2014) utgår från förståelsen att utveckling av hälsolitteracitet 

inte enbart är en fråga om kognitiva färdigheter utan även beror på delade sociala 

praktiker, dvs. att man lär sig när man gör saker tillsammans. Personal från ett 

diabetesprogram, lärare i engelska som andra språk och forskare från ett universitet i 

San Fransisco tog tillsammans fram en läroplan för att jobba med hälsolitteracitet och 

typ 2-diabetes i undervisning av engelska som andraspråk. De utvecklade lektioner om 

kost, fysisk aktivitet, socialt stöd och förebyggande av typ 2-diabetes som sedan 

genomfördes i fem klasser på varierande nivåer (Santos et al., 2014, s. 91). Resultat från 

undersökningen, där 144 lärare fick svara på ett frågeformulär angående villighet och 

beredskap att integrera hälsolitteracitet i den dagliga undervisningen, visade på en stor 

vilja och motivation. Utifrån pilotundersökningar i klassrummen visade det sig att 

majoriteten av eleverna, trots varierade språkkunskaper, kunde tillägna sig kunskap om 

risker för typ 2-diabetes och tillämpa kunskapen i det vardagliga livet (Santos et al., 

2014). 

En liknande undersökning har gjorts av Chervin et al. (2012). Även den införlivar 

hälsolitteracitet i vuxenutbildningens läroplan för engelska som andraspråk och 

undersöker hur detta påverkar studenternas möjlighet och förmåga att anamma en mer 

hälsomedveten livsstil. Resultatet visar på positiva förändringar både när det kommer 

till praktisk kunskap om hälsa, t.ex. att navigera i hälso- och sjukvårdssystem, och det 

egna självförtroendet när det kommer till att ta hand om sin hälsa. Projektet 

genomfördes både bland personer som studerade på mer allmänna vuxenutbildningar 

och bland personer som studerade engelska som andraspråk. Mest märkbar var den 

positiva effekten för de som studerar engelska som andraspråk. Förutom att projektet 

                                                             
6
 Typ 2-diabetes innebär att kroppens förmåga att producera insulin inte är helt borta, men mängden insulin räcker inte till 

för att täcka kroppens behov (https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Diabetes/). 
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medförde positiva effekter för de studerande bidrog det även till en ökad insikt om 

vikten av hälsolitteracitet bland målgruppen vuxenstuderande samt en ökad vilja till att 

införliva hälsolitteracitet i den vanliga undervisningen bland lärarna på skolorna. 

Förutom att hälsolitteracitet handlar om att ta in, förstå och processa den 

grundläggande hälsoinformation som en individ behöver för att kunna fatta lämpliga 

hälsorelaterade beslut, omfattar hälsolitteracitet även en rad olika sociala förmågor och 

livskunskaper, menar Soto Mas et al. (2015, s. 369). Dessa förmågor handlar exempelvis 

om att kunna läsa och förstå texter, att kunna tala och lyssna på ett effektivt sätt, att 

förstå sjukdomsprocesser, att använda teknik, samt att ha självförtroende och 

motivation till att agera utifrån individuella och sociala fördelar (ibid.). Studien liknar de 

båda tidigare studierna vad gäller att kombinera andraspråksinlärning och 

hälsolitteracitet men riktar ett tydligare fokus mot hälso- och sjukvård. Spansktalande 

vuxna invandrare i USA lyfts fram som en grupp med särskilt begränsade möjligheter till 

god hälsolitteracitet i jämförelse med övriga amerikaner. Soto Mas et al. (2015, s. 369) 

menar att detta beror på att hälsolitteracitet influeras av språk- och 

kommunikationsförmåga, socioekonomisk status och kulturell bakgrund. Utifrån denna 

vetskap utformades en särskild läroplan, som kombinerar hälsolitteracitet och inlärning 

av engelska, anpassad till spansktalande vuxna med låga eller medelgoda kunskaper i 

engelska. Läroplanen var särskilt utformad så att eleverna skulle bekantas med 

särskilda språkkunskaper som utmärker hälso- och vårdrelaterade sammanhang (t.ex. 

skriva, läsa och kommunicera) för att dessa personer bättre ska klara av att navigera i 

sådana miljöer (Soto Mas et al., 2015, s. 371). En interventionsgrupp undervisades 

utifrån den kombinerade läroplanen och en kontrollgrupp undervisades utifrån en 

vanlig läroplan i engelska som andraspråk. Deltagarna som bestod av 155 spansktalande 

vuxna invandrare hade varit bosatta i USA i allt från mindre än ett till mer än åtta år och 

hade varierade erfarenheter av undervisning i engelska som andraspråk. Studien 

resulterade i ökad hälsolitteracitet bland deltagarna, särskilt märkbar var ökningen i 

interventionsgruppen som undervisades enligt den kombinerade läroplanen. Det 

framgick även att tidigare erfarenhet av undervisning i engelska som andraspråk hade 

positiva effekter för nivå av hälsolitteracitet (Soto Mas et al., 2015, s. 374–375). 

 

Gold et al. (2014) skiljer sig något från föregående studier. I denna studie kombineras 

undervisning i engelska som andraspråk med kunskap som handlar om kost och 
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matvanor. I studien ingår engelskstuderande flyktingar, migranter och internationella 

studenter från 19 olika länder (främst från Somalia, Indien, Bosnien, Sudan och Sri 

Lanka). 73 deltagare medverkade och blev slumpmässigt indelade i tre olika grupper: en 

fick lära sig om livsmedelshantering via en slags karta som tar upp olika strategier och 

diskussionsämnen kring livsmedelshantering; en grupp gick en matlagningskurs och en 

utgjorde kontrollgrupp (Gold et al., 2014, s. 548). I de två förstnämnda grupperna 

genererade undervisningsmetoderna positiva effekter i form ökad kunskap om 

matlagning och livsmedelshantering i jämförelse med kontrollgruppen (ibid.). 

En invändning mot denna studie är att endast personer som kunde konversera på 

engelska fick delta i studien (Gold et al., 2014, s. 550). Hur metoden skulle fungera för 

personer med inga eller begränsade språkkunskaper går det alltså inte att uttala sig om. 

 

Sammantaget har personer som lär ut engelska som andraspråk en viktig roll i arbetet 

med att främja åtgärder för hälsolitteracitet bland invandrargrupper. För att möjliggöra 

detta krävs investering i tid och resurser, annars finns det en risk att lärarnas 

möjligheter att genomföra denna typ av uppdrag begränsas (Santos et al., 2014, s. 101). 

Flera av studierna har stött på utmaningar relaterade till ekonomiska begränsningar. 

Även om majoriteten av personerna ökade sin kunskap om hälsa saknade de i vissa fall 

nödvändiga ekonomiska resurser för att agera utifrån sina hälsobehov (Chervin et al., 

2012, s. 744). Skolor för vuxenutbildning utgör en åtkomstpunkt till grupper i samhället 

som ofta får utså ojämlikhet i hälsa. Genom att inkludera hälsolitteracitet i 

vuxenutbildningen stöttas studenterna till att förstå vikten av ökad kunskap, förmåga 

och självtroende, vilket behövs för att kunna navigera sig i hälso- och sjukvårdsystem 

och på arbetsmarknaden (Chervin et al., 2012, s. 745). 

 

Nivåer av hälsolitteracitet bland invandrargrupper 

 

Rojas-Guyler et al. (2013) oroar sig för den ökade ohälsan bland invandrargrupper i 

USA. I denna studie undersöks förhållandet mellan språk, hälsolitteracitet och 

integration i samhället bland personer med latinamerikansk bakgrund i USA. 

Hälsolitteracitet definieras av författarna som i vilken grad individer kan få, processa 

och förstå den grundläggande hälsoinformation och de hälsorelaterade tjänster som 

behövs för att fatta lämpliga beslut som rör den egna hälsan (Rojas-Guyler et al., 2013, s. 
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3). Enligt forskarna sträcker sig hälsolitteracitet utanför individen. Hälsoinformatörer 

och vårdgivare i samhället ansvarar för att nå ut till alla målgrupper i samhället för att 

kunna förebygga ojämlikheter i hälsa (ibid.). Specifikt för denna studie är att den 

undersöker nivåer av hälsolitteracitet på både engelska och spanska, samt grad av 

acklimatisering till både latinamerikansk och amerikansk kultur. Enligt studiens resultat 

hade majoriteten av deltagarna acklimatiserat sig till den amerikanska kulturen i relativt 

liten utsträckning. Deltagarna visade sig också ha låga nivåer av hälsolitteracitet och 

begränsade kunskaper i engelska. Låg grad av acklimatisering kunde associeras med låg 

grad av hälsolitteracitet. Studien antyder att personer som har bott i USA under en 

längre tid och som är bikulturella, dvs. personer som känner tillhörighet till två kulturer, 

har bättre kunskaper i engelska samt högre nivåer av hälsolitteracitet. Nivå av 

hälsolitteracitet menar forskarna är den viktigaste förklaringsfaktorn för 

hälsotillståndet i jämförelse med andra faktorer såsom ålder, ursprung, inkomst eller 

utbildningsnivå. Deltagare med låg grad av acklimatisering till amerikansk kultur hade i 

större utsträckning lägre kunskaper i engelska. Studien kunde visa på ett relationellt 

samband mellan språk, hälsolitteracitet och acklimatisering till det amerikanska 

samhället (Rojas-Guyler et al., 2013, s. 8). Att identifiera nivå av hälsolitteracitet, känna 

till vilket språk personen föredrar att få information på, samt att försäkra sig om 

personens nivå av språkkunskap är några viktiga komponenter som hälso- och 

sjukvårdspersonal bör ha med sig i mötet med latinamerikanska invandrare, för att 

kunna främja jämlik hälsa (ibid.). 

 

I en av de svenska studierna har Wångdahl et al. (2014) undersökt nivåer av funktionell 

hälsolitteracitet, och faktorer associerade med otillräcklig hälsolitteracitet hos flyktingar 

som kom till Sverige under våren 2013. Forskarna menar att hälsolitteracitet bör 

betraktas som en avgörande faktor för hälsa och möjlighet till delaktighet i samhället. 

Studiens resultat indikerar att majoriteten av flyktingarna som studerar på språkskolor 

har otillräcklig eller begränsad hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet bör tas i beaktande i 

sammanhang och aktiviteter som riktar sig till flyktingar och invandrare. Forskarna 

efterfrågar mer forskning på området för att bättre kunna utveckla strategier och 

metoder för att öka hälsolitteracitet och för att göra livet lättare för flyktingar som 

kommer till Sverige (Wångdahl et al., 2014). 
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Sammanfattningsvis visar de här studierna att hälsan har betydelse för inlärning av 

andraspråk för vuxna invandrare, samt att inlärning av andraspråk har betydelse för 

hälsan. Även om vissa studier inte har kunnat visa på statistiska samband mellan hälsa 

och språkinlärning har de synliggjort förekomsten av problem som det finns anledning 

att rikta mer uppmärksamhet mot. För att vuxna invandrare ska få möjlighet till en 

lyckad integration krävs det att de får den hjälp och det stöd de behöver under 

etableringsprocessen. Effekter av metoder som kombinerar språkundervisning med 

hälsoinformation har flera forskare valt att studera. Att låta läroplaner influeras av både 

språkundervisning och hälsorelaterad kunskap verkar vara en bra strategi för att 

förbättra hälsolitteracitet och språkkunskaper bland vuxna invandrare. Som två av 

studierna gjorde extra tydligt kan olika faktorer spela olika roll för vuxna invandares 

hälsa och språkinlärning beroende på vilken fas av etableringsprocessen de befinner sig 

i. Studiernas varierande innehåll påminner om vikten av att inte se vuxna invandrare 

som en homogen grupp med liknande förutsättningar. Även om det finns likheter 

behöver varje individ få hjälp och stöd utifrån sina egna behov. Som Eriksson-Sjöö et al. 

(2010, s. 306) beskriver det så föreligger det en risk att psykisk ohälsa blir kronisk och 

obehandlad, vilket kan leda till marginalisering i samhället. Godkänt betyg på sfi-

utbildningen är biljetten till arbetsmarknaden och för att fler ska uppnå godkänt betyg 

behövs stöd och utbildning som är individanpassad (Eriksson-Sjöö et al., 2010). 

 

”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” (Eriksson-Sjöö et al., 

2010, s. 306). 
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4. Slutsats 

Denna kunskapsöversikt syftade till att besvara följande tre frågor:  

− Vad finns det för forskning som berör området inlärning av andraspråk och hälsa 

bland vuxna invandrare? 

− Vilka faktorer lyfts fram som betydande för vuxna invandrares inlärning av 

andraspråk? 

− Vilken betydelse har hälsa för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare? 

I följande kapitel tydliggörs svaren på dessa frågor. 

 

Forskning om inlärning av andraspråk och hälsa bland vuxna 

invandrare 

Forskningen inom det specifika fältet inlärning av andraspråk och hälsa för vuxna 

invandrare är väldigt begränsad. Med hjälp av översiktens sökmetoder och 

inklusionskriterier identifierades 24 studier. Mycket forskning finns om 

andraspråksinlärning respektive flyktingars och invandrares hälsa, men dessa frågor 

behandlas ofta separat inom de två forskningsfälten språkvetenskap och 

hälsovetenskap. Som svar på kunskapsöversiktens första fråga – Vad finns det för 

forskning som berör området inlärning av andraspråk och hälsa för vuxna invandrare? – 

kan det sägas att forskningen huvudsakligen spänner över tre fält; språkvetenskap, 

hälsovetenskap och samhällsvetenskap. Majoriteten av denna forskning är gjord i 

Nordamerika, något som kan tänkas bero på att länder som USA och Kanada har en lång 

erfarenhet av invandring. Endast tre studier är genomförda i Sverige. 

 

Betydande faktorer för vuxna invandrares inlärning av andraspråk 

Utifrån befintlig forskning på området har flera olika faktorer lyfts fram som betydande 

för vuxna invandrares inlärning av andraspråk och hälsa. Flera av studierna lyfter fram 
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utbildningsbakgrund som en central faktor och har kunnat konstatera att det finns ett 

samband mellan tidigare erfarenhet av utbildning och inlärning av andraspråk i 

mottagarlandet. Tidigare erfarenheter av utbildning, både i ursprungslandet och i 

mottagarlandet, har visat sig ha en positiv effekt på inlärning av andraspråk för vuxna 

invandrare. Några av studierna är långsiktiga undersökningar där forskarna konstaterar 

att personer med låg utbildningsnivå vid ankomst har en låg kunskapsnivå i andraspråk, 

även flera år efter ankomst till mottagarlandet. Förbättrade och utökade möjligheter att 

utöva språk praktiskt efterfrågas för vuxna invandrare som har varit i mottagarlandet 

under lång tid. 

En annan central faktor som lyfts fram handlar om kön. Studier som belyser inlärning av 

andraspråk utifrån ett genusperspektiv visar att invandrarkvinnor ofta har sämre 

förutsättningar än män att lära sig andraspråk. Normer kring kvinnans roll i hem och 

samhälle samt avsaknad av adekvat och prisvärd barnomsorg har lyfts fram som hinder 

för kvinnor att få tillgång till undervisning i andraspråk. Flera familjer prioriterar 

mannens deltagande och närvaro i språkundervisningen för att öka hans möjligheter till 

anställning. Utbildningsprogram som fokuserar på språk och anställning har visat sig ha 

en positiv effekt för invandrarkvinnors språkinlärning och självständighet. 

Ömsesidigt lärande och empowerment är den tredje faktorn som är central inom 

forskningen och den har visat sig ha en positiv effekt för vuxna invandrares inlärning av 

andraspråk och välmående. Att få en möjlighet att bygga relationer, att kunna navigera 

bland samhällets institutioner och att få en känsla av gemenskap utgör viktiga faktorer 

för att förbättra flyktingars språkinlärning och välbefinnande. Forskningen lyfter fram 

behovet av socialt stöd och har fokuserat på omständigheter kopplade till tiden efter 

migrationstillfället, som handlar om att få det vardagliga livet att fungera. 

 

Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare 

Bland studierna som undersöker hälsans betydelse för inlärning av andraspråk 

konstateras att upplevelser av traumatiska händelser innan eller i samband med flykt 

kan ha en negativ effekt för språkinlärning i mottagarlandet. Dessa studier konstaterar 

även att hälsa och språkinlärning kan förändras under etableringsperiodens olika faser. 
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En studie uppmärksammar att den begränsade tid som flyktingar förväntas hitta ett 

jobb på kan försämra deras möjlighet att söka behandling för upplevda traumatiska 

händelser. Detta medför att ett stort antal flyktingar och deras familjer utsätts för 

följderna av obehandlade traumarelaterade symptom. Även om flera studier har kunnat 

påvisa att förekomsten av psykisk ohälsa är särskilt utbredd bland flyktingar kunde 

inget samband mellan traumarelaterade symptom, svårigheter med språkinlärning och 

självförsörjning konstateras. Studierna belyser ett behov av ökat stöd avseende psykisk 

hälsa bland gruppen vuxna invandrare, samt ökade möjligheter för att hantera trauman 

under tiden de lär sig ett nytt språk. Några forskare lyfter fram vikten av kunskap om ett 

långsiktigt etableringsperspektiv och kunskap om vilka etableringsinsatser som mest 

sannolikt kan underlätta etableringsprocessen för invandrare under olika faser av 

etableringen. Mäns och kvinnors hälsa tenderar att påverkas av olika faktorer vid olika 

faser av etableringen. Exempelvis kunde arbetslöshet associeras med depression bland 

män men inte bland kvinnor. För kvinnor fanns det istället ett negativt samband mellan 

språkkunskaper och arbetslöshet, som inte kunde noteras bland män. Här återkommer 

föreställningar om könsroller som en aspekt av kvinnors och mäns olika möjligheter till 

språkinlärning och i längden etablering på arbetsmarknaden. 

Vidare kan det både konstateras att god hälsa har positiv effekt för inlärning av 

andraspråk som att språkkunskaper har en positiv påverkan för möjligheter till en god 

hälsa. Bland studierna som har undersökt språkets betydelse för hälsan konstateras att 

ojämlik hälsa drabbar personer med begränsade språkkunskaper i majoritetsspråket i 

större utsträckning än personer med goda språkkunskaper. Flera forskare i USA har 

undersökt effekterna av att kombinera undervisning av andraspråk med 

hälsoinformation (med avsikt att undersöka vilken betydelse språk har för hälsan hos 

vuxna invandrare). Att låta läroplaner influeras av både andraspråksinlärning och 

hälsorelaterad kunskap är en metod som har prövats på flera håll i USA, och visat sig 

generera förbättrad hälsa bland vuxna invandrare. Flera forskare lyfter fram att 

personer som lär ut andraspråk har en viktig roll i arbetet med att främja hälsa bland 

invandrargrupper. Men det krävs investeringar i tid och pengar, annars riskerar lärarna 

att begränsas vad gäller möjligheten att genomföra denna typ av uppdrag. 

Hälsolitteracitet bör tas i beaktande i aktiviteter som riktar sig till migranter enligt en av 

de svenska studierna. 
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4.1 Avslutande diskussion 

Det är viktigt att komma ihåg att studierna är genomförda med olika metoder och i olika 

kontexter, vilket påverkar studiernas jämförbarhet sinsemellan, men även 

överförbarhet till den svenska kontexten. Generaliserbarheten kan därmed ifrågasättas 

både utifrån studiernas olikheter och begränsade antal. Med detta i beaktande har 

kunskapsöversikten ändå vidrört flera aspekter av vuxna invandrares inlärning av 

andraspråk och hälsa med relevans för verksamheter likt MSBH. Flera av de arbetssätt 

och metoder som har belysts i studierna och visat på positiva effekter är redan centrala 

inslag i MSBH. Att kombinera andraspråksinlärning med hälsofrämjande insatser har 

visat sig ha positiva effekter för både språket och hälsan. Här är det viktigt att 

målgruppen får rätt stöd och hjälp under själva inlärningsprocessen. Rätt stöd och hjälp 

bör anpassas utifrån individens behov.  

Flertalet av studierna som presenterats i kunskapsöversikten lyfter fram behovet av att 

öka uppmärksamheten mot flyktingars och invandares psykiska hälsa och allmänna 

välmående. Det är viktigt att framhålla att målgruppen är en heterogen grupp med en 

stor variation gällande bakgrund, omständigheter kopplade till migration och 

förutsättningar i mottagarlandet (se bl.a. Corvo & Peterson 2005, s. 207). Det är därför 

av stor vikt att inte generalisera invandrares behov när det kommer till inlärning av 

andraspråk och hälsa. Personer som på olika sätt arbetar för att främja flyktingars och 

invandrares etablering i samhället bör vara lyhörda inför individuella behov utifrån 

ålder, kön, utbildningsbakgrund och andra omständigheter kopplat till både tiden före 

och efter migrationstillfället. Många flyktingar har upplevt traumatiska händelser innan 

och/eller i samband med flykten och kan vara i mer eller mindre behov av 

psykologisk/psykiatrisk behandling för att bearbeta sina trauman när de kommer till 

det nya landet. Förutom att ge flyktingar möjlighet att bearbeta sina traumatiska 

upplevelser är det viktigt att även rikta fokus mot de svårigheter som flyktingar möter i 

sina dagliga liv i mottagarlandet. Dessa svårigheter kan handla om bostadssituation, att 

få ett jobb, att lära sig ett nytt språk, att kunna navigera i hälso- och sjukvårdssystem 

och andra saker som präglar etableringsperioden. För att möta denna typ av svårigheter 

kan flyktingar och invandrare behöva stöd av mer social karaktär. Andra känner kanske 

inte igen sig i någon av de ovan nämnda situationerna, utan klarar sig alldeles utmärkt. 

Vad jag menar är att det är lika viktigt att vuxna invandrare får den hjälp och det stöd de 
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behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisning i andraspråk – som att förstå dessa 

personer som starka och handlingskraftiga individer. 

För att kunna leva upp till behovet om ökat psykosocialt stöd för målgruppen, som flera 

studier belyser, krävs det att socialarbetare och andra som möter målgruppen hittar 

kreativa lösningar och använder samhällets befintliga resurser. Några av forskarna 

betonar vikten av samarbete mellan olika organisationer och samhällstjänster, samt att 

det skapas flexibla modeller för att bedriva undervisning i andraspråk för vuxna 

invandrare. Ett flertal av studierna betonar vikten av tillräckliga resurser för att 

exempelvis bedriva undervisning där andraspråksinlärning och hälsofrämjande insatser 

kombineras. 

Att flera av de arbetssätt och metoder som har lyfts fram och belysts i forskningen är 

centrala inslag i MSBH visar att verksamheten är relevant och fyller en viktig funktion 

för vuxna invandrare som inte kunnat tillgodogöra sig sfi-undervisningen. Forskningen 

har bidragit med kunskap om olika faktorer och förutsättningar som har betydelse för 

vuxna invandrares möjligheter att tillgodogöra sig språkundervisning, och kan 

förhoppningsvis vara vägledande i vidareutveckling av arbetsmetoder inom 

andraspråksundervisning och hälsofrämjande arbete för vuxna invandrare. Att såväl 

hälsa har betydelse för inlärning av andraspråk som att inlärning av andraspråk har 

betydelse för hälsa kan konstateras utifrån kunskapsöversiktens resultat. Fokus har 

legat på hälsofrämjande insatser av mer teoretisk karaktär, såsom ökad kunskap och 

information i mer klassisk undervisningsform. Ingen studie har behandlat 

hälsofrämjande insatser av fysisk karaktär, alltså hur själva utövandet av fysiska 

aktiviteter påverkar inlärning av andraspråk och/eller välmående. Vidare forskning om 

denna aspekt av hälsofrämjande insatser och andraspråksinlärning vore därför 

intressant att belysa. 
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Bilaga I. Matris över de 12 studier som specifikt handlar om inlärning av andraspråk och hälsa bland vuxna 

invandrare. 

Artikel 1 Beiser, M. & Hou, F. (2001) ”Language acquisition, unemployment and 

depressive disorder among Southeast Asian refugees: a 10-year study” 

Typ av publikation Artikel, Social Science & Medicine 

Land  Kanada 

Syfte Att undersöka riskframkallande effekter av arbetslöshet och skyddande effekter 
av språkfärdighet bland flyktingar från Sydostasien bosatta i Kanada, samt hur 
dessa påverkar flyktingarnas mentala hälsa. 

Metod  - Longitudinell studie   
  - Intervjuer    
  - Multivariat analys 

Data Data är insamlad vid tre olika tillfällen under flyktingarnas 10 första år i Kanada 
(mellan 1981-1991) via projektet The Refugee Resettlement Project. 
Undersökningarna skedde vid ankomst, två år respektive tio år senare.  

 608 flyktingar deltog vid samtliga undersökningstillfällen. 

Variabler - Probitmodellen bestod av variabler såsom kön, ålder vid ankomst, civilstatus, 
etnicitet, utbildningsnivå, engelskkunskaper, jobbstatus och användande av 
kanadensisk media.                           
- Den beroende variabeln bestod av mental hälsa                          
- Vid det andra och tredje tillfället lades en kontrollvariabel till - risknivå 

Resultat Den generella språkkunskapen förbättrades bland deltagarna under den tioåriga 
perioden. Mellan undersökningstillfälle ett och två skedde märkbara positiva 
förbättringar i språket, dock angav 8,4 % att de inte pratade någon engelska alls. 
Mellan tillfälle två och tre fortsatte andelen med goda engelskkunskaper att öka, 
medan minskningen av dem som inte pratade någon engelska var minimal (7,7 
%). 

 Deltagande på arbetsmarknaden ökade under tio-årsperioden. Andel arbetslösa 
ökade mellan det första och andra undersökningstillfället, för att sedan minska 
mellan det andra och tredje tillfället. 

 Ett årtionde efter flyktingarnas ankomst till Kanada var effekterna på den 
mentala hälsan på grund av arbetslöshet starkare för män än för kvinnor, medan 
förmåga att prata engelska utgjorde en starkare skyddande effekt för mental 
hälsa hos kvinnor i jämförelse med män. 

Slutsatser Resultaten från studien belyser etableringsprocessens dynamiska natur, samt att 
psykologisk anpassning såväl som tidsmässiga förändringar påverkar 
framträdandet av riskfaktorer och skyddande faktorer. Studien synliggör ett 
behov av att fokusera på flyktingars etableringsperiod, en period där politik och 
etableringsprogram i samhällen potentiellt kan göra en stor skillnad i livet för 
dessa människor. Policyskapare och politiker som lägger fram 
etableringsprogram måste vara ödmjuka inför det faktum att etablering i ett nytt 
land är en livslång process, som under förloppet är under ständig förändring. 

Teoretisk bakgrund Språkkunskaper skyddar den mentala hälsan genom att de underlättar för social 
kontakt, de minskar risken att vara beroende av andra, de främjar utvecklingen 
av nya sociala resurser, de utökar repertoaren av individuella 
överlevnadsstrategier och de ökar flyktingars känsla av sammanhållning. 

                                                    Ett longitudinellt perspektiv synliggör hur kön, ålder och utbildning påverkar 
invandrares mentala hälsa olika vid olika faser av etableringen. 
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Artikel 2 Chervin, C., Clift, J., Woods, L., Krause, E. & Lee, K. (2012) “Health 

Literacy in Adult Education: A Natural Partnership for Health Equity” 

Typ av publikation Artikel, Health Promotion Practice 

 

Land  USA 

Syfte Att undersöka effekterna av att införliva undervisning om hälsolitteracitet i 
vuxenutbildningens läroplan och dess påverkan på vuxenstuderandes 
hälsolitteracitet.  

 

Metod - Frågeformulär och intervjuer 

  - De vuxenstuderande fick genomföra två tester: Short Test of Functional 
Health Literacy (S-TOFHLA) för att mäta nivå av hälsolitteracitet; och Self-
Efficacy (SEA) för att mäta nivå av självtillit.  

Data - Data från The Grant project – Health Literacy in Adult Education Settings 

  - 565 vuxenstuderande från tre utbildningsprogram (två av mer generell 
  vuxenutbildningskaraktär och en för engelska som andraspråk) samt 21 lärare. 

  148 st korta essäer om upplevelser från projektet skrivna av de vuxenstuderande 
  samt telefonintervjuer med rektorerna vid vuxenutbildningscentran.  

Variabler  - Beroende variabler: hälsolitteracitet och självtillit 
  - Oberoende variabel: utbildning i hälsolitteracitet 

Resultat Nivåerna av hälsolitteracitet som behövs för att navigera i hälso- och 
sjukvårdssystem, hantera kroniska sjukdomar och anamma ett förebyggande 
hälsobeteende ökade bland de vuxenstuderande. Ingen skillnad märktes mellan 
de olika utbildningsprogrammen. 

 Självförtroendet i att hantera och förespråka den egna hälsan ökade signifikant 
bland de vuxenstuderande. Den största positiva skillnaden märktes av bland 
studenterna som studerade engelska som andraspråk, även om dessa studenter 
rapporterade lägre nivåer av självförtroende både före och efter insatsen. 

 Lärarna och rektorerna vid samtliga skolor rapporterade in resultat om en 
stödjande miljö för undervisning av hälsolitteracitet. Vid slutet av projektet hade 
¾ av klasserna vid alla skolor inkluderat någon form undervisning i 
hälsolittrecaitet. 

 

Slutsatser Att integrera information om hälsolitteracitet i vuxenutbildning är en bra 
möjlighet att öka kapacitet hos människor att ta hand om sin hälsa. Skolor för 
vuxenutbildning utgör en åtkomstpunkt till samhällsgrupper som är särskilt 
exponerade för ojämlik hälsa. En inkludering av hälsolitteracitet i 
vuxenutbildning kan hjälpa studenter att förstå betydelsen av att öka sin 
kunskap, färdighet och sitt självförteroende som behövs för att kunna navigera i 
hälso- och sjukvårdssystem samt på arbetsmarknaden. 

Teoretisk bakgrund Att bygga upp kapaciteten hos vuxenstuderande till att kunna navigera sig i 
hälso- och sjukvårdssystem och hantera sina kroniska sjukdomar kan vara ett 
effektivt medel för att minska skillnader i hälsa. 
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Artikel 3 Corvo, K. & Peterson, J. (2005) “Post- Traumatic Stress Symptoms, 

Language Acquisition and Self-Sufficiency: A study of Bosnian Refugees” 

Typ av publikation Artikel, Journal of Social Work 

 

Land  USA 

Syfte Att undersöka förhållandet mellan mental hälsa, inlärning av engelska och 
ekonomisk självförsörjning bland bosniska flyktingar, för att kunna vägleda 
socialarbetare och andra tjänsteleverantörer mot bredare modeller av 
självförsörjning. 

 

Metod - Kvalitativ metod: intervjuer med 34 bosniska flyktingar (22 män och 12 
kvinnor).    

 - Regressionsanalys 

Data Datainsamling via intervjuer.  

                                                    Hopkins Symptoms Checklist (HSCL-25) som behandlar depression, ångest och 
posttraumatiska symptom 

                                                    Frågeformulär gällande grundläggande demografiska aspekter, anställning och 
engelska språkkunskaper. 

 34 bosniska flyktingar som har varit i USA 1-15 månader. 

 

Variabler Mental hälsa (övergripande traumasymptom och depression), självförsörjning 
(antal anställningar, månader av anställning) och kunskaper i engelska (mått på 
engelskkunskaper och framgång i inlärning av engelska som ett andraspråk). 

 Variabler som ålder, kön, utbildningsbakgrund, vistelsetid och civilstatus var 
också inräknade. 

Resultat Ingen korrelation kunde konstateras i den antagna relationella hypotesen mellan 
traumarelaterade symptom, svårigheter med språkinlärning och ekonomisk 
självförsörjning. Däremot kunde allvarliga traumarelaterade symptom 
identifieras bland ungefär en tredjedel av flyktingarna. 

 

Slutsatser Resultatet gällande den psykiska hälsan och livskvalitén bland flyktingarna bör 
betraktas som oroväckande. Även om inget samband kunde påvisas är det troligt 
att traumarelaterade symptom påverkar livskvaliteten hos de bosniska 
flyktingarna. Dessa livskvalitetsproblem förtjänar mer uppmärksamhet. Det 
finns ett behov av ökat stöd för mental hälsa bland målgruppen. 

Teoretisk bakgrund Teori om socialt orsakssamband (social causation theory) – traumatiska 
händelser leder till höga nivåer av ångest och depressiva symptom, som bidrar 
till dålig inlärning av engelska som i slutändan leder till instabil sysselsättning 
och dålig självförsörjning. 
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Artikel 4 Gold, A., Yu, N., Buro, B. & Garden-Robinson, J. (2014) ”Discussion map 

and cooking classes: Testing the effectiveness of teaching food safety to 

immigrants and refugees” 

Typ av publikation Artikel, Journal of Nutrition Education and Behaviour 

 

Land  USA 

Syfte Att utvärdera effekten av att använda en särskild metod för att lära ut 
livsmedelsäkerhet till engelskstuderande migranter, flyktingar och 
internationella studenter. 

 

Metod Kvalitativ och kvantitativ metod:  

Intervjuer via telefon två veckor efter för att mäta självrapporterat beteende 
kring livsmedelssäkerhet. 

Frågeformulär innan deltagande gällande demografiska egenskaper samt 
tidigare erfarenheter av matlagning. Frågeformulär efter deltagande om 
insamlad kunskap och intentioner att förändra beteende gällande 
livsmedelssäkerhet.  

 Kvantitativ analys i form av Chi-square-test och ANOVA-test 

Data 70 deltagare bestående av engelskstuderande migranter, flyktingar och 
internationella studenter. Deltagarna blev indelade i tre grupper: en grupp för 
matlagningskurs, en grupp för kartan och en kontrollgrupp. 

 

Variabler Demografiska egenskaper såsom ursprungsland, vistelsetid i USA, kön, ålder 
och civilstatus 

  Oberoende variabel: deltagande i experimentgrupperna 

  Beroende variabel: Kunskap om livsmedelshantering 

Avsiktligt beteende jämfördes med faktiskt beteende 

Resultat I jämförelse med kontrollgruppen resulterade båda metoderna som användes i 
interventionsgrupperna i ökade kunskapsnivåer i livsmedelshantering, både när 
det gäller avsiktligt och faktiskt beteende. 

 

Slutsatser Matlagningskursen är mer praktisk, vilket stimulerar färdighetsförmåga. Dock 
är matlagningskurser ofta tidskrävande och kostsamma. Kartan över 
livsmedelsäkerhet är enkel att använda och förbereda, fördelaktig för muntlig 
och visuell inlärning, samt billig. Beroende på situation och tillgängliga resurser 
är båda metoderna effektiva för att lära ut livsmedelshantering till 
engelskstuderande invandrare, flyktingar eller internationella studenter. 

Teoretisk bakgrund Theory of planned behaviour (TPB) – beteende bestäms av avsikten att agera. 
Utifrån TPB kan avsiktligt beteende förutspås av en persons inställning till ett 
visst beteende, hans eller hennes normativa föreställningar samt av upplevd 
beteendekontroll. TPB bidrog med en teoretisk grund för att inkludera mått på 
kunskap, avsiktligt beteende och faktiskt beteende, som är viktiga indikatorer 
för att nå hälsoresultat. 
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Artikel 5 Eriksson-Sjöö, T., Ekblad, S. & Kecklund, G. (2010) ”Hög förekomst av 

sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för 

inlärning och hälsa” 

Typ av publikation Artikel, Socialmedicinsk tidskrift 

 

Land  Sverige 

Syfte Att kartlägga sömn- och koncentrationsproblem bland nyanlända flyktingar som 
är nybörjare på svenska för invandrare (SFI). 

 

Metod Kvalitativ metod: frågeformulär till SFI-elever 

Kvantitativ metod: Chi-2 test, t-test och korrelationer 

Data Karolinska sömn- och återhämtningsformulär 

  67 flyktingar från arabisktalande länder som läser SFI 

 

Variabler Bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, härkomst, civilstatus, familjesituation, 
vistelsetid i Sverige, samt tidigare jobb- och utbildningserfarenhet. 

 Beroende variabel: förekomst av sömn- och trötthetsbesvär. 

Resultat Förekomsten av deltagarna med regelbundna sömn- och trötthetsbesvär (svårt 
att somna, upprepande uppvaknanden, vaknar i förtid, störd/orolig sömn flera 
gånger i veckan) var 68 %, jämförelsevis 21 % i referensgrupp med 
svenskfödda.  

 

Slutsatser Ett hälsofrämjande perspektiv behöver utvecklas i genomförandet av 
introduktionsprogram för nyanlända flyktingar för att förbättra möjligheterna till 
hälsa på lika villkor. Metoder behöver utvecklas och kvalitetssäkras, t.ex. 
kognitiv beteendeinriktad hälso/sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker 
nyanlända flyktingars sömn- och koncentrationssvårigheter. Det behövs ett 
anpassat stöd i utbildningen för att möjliggöra att fler uppnår godkänt resultat på 
SFI-utbildningen. 

Teoretisk bakgrund Studien utgår från en förståelse om att utbrändhet är en dold stressfaktor för 
ohälsa och försvårar SFI-inlärning, inträde på arbetsmarknad och övrig 
integration i det svenska samhället. 

 Dolda hälsorelaterade problem, såsom sömnproblem och huvudvärk, kan 
påverka förmågan att lära sig språk negativt. 
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Artikel 6 Hou, F. & Beiser, M. (2006) “Learning the Language of a New Country: A 

Ten-year Study of English Acquisition by South-East Asian Refugees in 

Canada” 

Typ av publikation Artikel, International Migration 

Land  Kanada 

Syfte Att studera flyktingars psykologiska, ekonomiska och sociala anpassning i 
Vancouver, Kanada under en tioårsperiod. 

Metod - Kvalitativ metod: intervjuer                           
- Kvantitativ metod: multivariat analys samt regressionsanalys 

Data The University of Toronto Department of Psychiatery Refugee Resettlement 
Project (RRP). Bygger på data insamlad vid tre olika tillfällen under en 
tioårsperiod. Deltagarna bestod av vuxna flyktingar från Sydostasien som kom 
till Kanada mellan 1979-1981. 

                                                    608 flyktingar deltog vid samtliga undersökningstillfällen.  

Variabler Beroende variabel: självupplevd kunskap i engelska 

Oberoende variabler: personliga och demografiska faktorer (ålder, kön och 
civilstatus), prestationer före migration, personlig investering samt möjligheter 
och incitament till språkinlärning efter migration.  

Resultat Språkinlärning ökar med vistelsetid i landet, och den främsta utvecklingen sker 
under de första åren av etableringsprocessen. Tidigare kunskaper i engelska och 
annan utbildningsbakgrund utgör signifikanta förklaringsfaktorer till 
förvärvning av språkkunskaper efter migration. Vid slutet av decenniet hade den 
relativa betydelsen av demografiska och före-migrationsrelaterade variabler 
minskat, medan den relativa betydelsen av efter-migrationsrelaterade variabler, 
såsom möjligheter och incitament till inlärning, hade ökat. 

                                                    Det finns ett positivt samband mellan tid i arbete i Kanada och engelska 
språkkunskaper. Äldre och kvinnor hade en långsammare inlärningsperiod, som 
kan bero på brist på exponering av möjligheter och incitament för att lära sig 
engelska efter migration. En liten del av flyktingarna hade inte lyckats 
tillgodose sig grundläggande kunskaper i engelska, något som lyfts fram som 
problematiskt. 

Slutsatser Framträdande faktorer kopplat till psykisk hälsa, såsom risk- och 
skyddsfaktorer, ändras beroende på vilken fas av etablering en person befinner 
sig i. 

 Studiens resultat understryker behovet av att förstå olika effekter som 
missgynnar möjligheter och incitament till språkinlärning. Bättre 
omständigheter för arbetsträning och mer anpassade program för 
sysselsättningsstöd efterfrågas. 

 Förbättrad politik och etableringspraxis kan hjälpa att se till att kvinnor och 
äldre inte blir fortsatt isolerade p.g.a. bristande möjlighet att förvärva det 
språkliga verktyget som behövs för att underlätta för deltagande i samhället. 

Teoretisk bakgrund Kunskaper i majoritetsspråket/språken i mottagarlandet har betydande effekter 
för ekonomisk och social integration, samt för välmående hos nykomlingar.  

  Personliga och demografiska egenskaper (ålder, kön och civilstatus), 
prestationer före migrationstillfället (utbildningsbakgrund), samt faktorer 
kopplat till tiden efter migrationstillfället (möjligheter och incitament för 
språkinlärning) spelar roll för språkinlärning av i mottgaralandet. 
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Artikel 7 Iversen, V.C., Sveaass, N. & Morken, G. (2014) ”The role of trauma and 

psychological distress on motivation for foreign language acquisition 

among refugees” 

Typ av publikation Artikel, International Journal of Culture and Mental health  

Land  Norge 

Syfte Att analysera hur trauma och psykiskt lidande påverkar motivation för 
flyktingars inlärning av ett främmande språk. 

Metod Kvantitativ metod: enkätstudie, Principal Component Analysis (PCA), 
multivariat regressionsanalys 

Data Enkäter som skickats ut till 12 skolor i Norge. 

  191 invandrare bosatta i Norge med uppehållstillstånd i minst sex månader och 
  inskrivna vid en språkutbildning. 

Variabler Beroende variabel: motivation för inlärning av ett främmande språk 

 Förklaringsvariabler: traumatiska upplevelser, psykisk ohälsa, 
bemästring/hantering av livet, kön, ålder, utbildningsbakgrund och 
ursprungsland. 

Resultat Flyktingar som har upplevt våldsamma traumatiska händelser var mindre 
motiverade för språkinlärning av ett nytt språk, medan flyktingar som hade 
upplevt trauma relaterat till brist på skydd, ohälsa utan tillgång till medicinsk 
vård och/eller brist på mat och vatten var mer motiverade. Typ av traumatiska 
upplevelser i samband med flykt spelar alltså roll för graden av motivation till 
språkinlärning. 

 Bemästring/hantering av livet hade en positiv effekt för motivation till 
språkinlärning. Utbildning var inte en signifikant förklaringsfaktor till 
motivation för språkinlärning, däremot fanns det ett samband mellan 
ursprungsland och motivation. Enligt resultatet är asiatiska flyktingar mer 
motiverade till språkinlärning än afrikaner. 

 

Slutsatser Flyktingpolitik bör förbättra den sociala funktionen för flyktingar. Det finns ett 
stort behov av att kartlägga och förstå särskilda behov hos flyktingar. Om 
inlärning av ett nytt språk ska lyckas måste flyktingar ges möjlighet att hantera 
deras traumatiska förflutna under tiden de lär sig ett nytt språk. Innovation inom 
psykosociala stödprogram för flyktingar bör inkludera insatser för att motverka 
psykiska problem för att kunna bidra med ett mer lämpligt stöd för flyktingars 
språkinlärning. 

Teoretisk bakgrund Undermålig anpassning i det nya landet kan ha en negativ inverkan på 
flyktingars psykiska hälsa och i längden på deras förmåga att integreras. 

                                                    Socialt stöd i värdlandet, etniskt stöd och upplevd diskriminering påverkar 
integrationen av invandrare 

                                                    Studien utgår från begreppet behärskning som används för att beskriva en 
individs svar på specifika faktorer och stressfulla förhållanden. Individer som 
upplever stressfulla situationer men som är kapabla att hantera dem verkar inte 
drabbas av demoralisering och sårbarhet, utan kommer friskare och starkare ur 
dessa situationer. En individs behärskningsförmåga verkar vara av stor 
betydelse när det kommer till att möta interna och externa stressfulla situationer 
i livet. 
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Artikel 8 Rojas-Guyler, L.,Britigan, D.H., Murnan, J., King, K.  Vaughn, L.M. 

(2013) ”Measuring English Linguistic Proficiency and Functional Health 

Literacy Levels in Two Languages: Implications for Reaching Latino 

Immigrants” 

Typ av publikation Artikel, Health Educator 

Land  USA 

Syfte Att fastställa nivåer av hälsolitteracitet bland personer med latinamerikansk 
bakgrund på både engelska och spanska genom att använda två mått på 
hälsolitteracitet, samt att göra en bedömning av förhållandet mellan språk, 
hälsolitteracitet och acklimatisering i samhället. 

Metod - Kvalitativ metod: intervjuer av karaktären muntliga frågeformulär.                   
- Kvantitativ metod: Analys med hjälpa av Chi-square test och 
regressionsanalys 

Data Data är insamlad från intervjuer med 212 deltagare 

 

Variabler En mätning av acklimatisering till latinokultur respektive amerikansk kultur 
användes för att undersöka om nivåer av acklimatisering föranleder nivå av 
hälsolitteracitet. 

Språkkunskaper i engelska respektive spanska mättes via ett test i ordkännedom. 

Bakgrundsvariabler såsom civilstatus, utbildningsbakgrund, ålder, inkomst och 
vistelsetid i USA. 

Resultat Resultatet visade att majoriteten (94,8 %) hade hög acklimatisering till 
latinamerikansk kultur och en relativt låg andel (58,5 %) kände sig 
acklimatiserade till den amerikanska kulturen. 

                                                    Det finns ett statistiskt samband mellan språk, hälsolitteracitet och 
acklimatisering i samhället. Låg grad av acklimatisering kan associeras med låg 
hälsolitteracitet. 

 

Slutsatser Att identifiera nivå av hälsolitteracitet, känna till vilket språk personen föredrar 
att få information på, samt att försäkra sig om personens kunskapsnivå för 
läsning är några viktiga komponenter som hälso- och sjukvårdspersonal bör ha 
med sig i mötet med latinamerikanska invandare.  

 Den offentliga hälso- och sjukvården bör främja införandet av åtgärder för 
flyktingars acklimatisering i vid alla hälsoundersökningar för att kunna 
förebygga ojämlik hälsa. 

Teoretisk bakgrund Hälsolitteracitet utgör i vilken grad individer kan få, processa och förstå den 
grundläggande hälsoinformation och hälsorelaterade tjänster som behövs för att 
fatta lämpliga beslut kring den egna hälsan. Men hälsolitteracitet sträcker sig 
även utanför individen. Den beror också på färdigheter, preferenser och 
förväntningar på hälsoinformation och vårdgivare i samhället. 

 Genom att förstå att utbildning i hälsa bemyndigar en individ när det får 
användas i en kontext anpassad till individens kunskap, föreställningar om 
hälsa, upplevda sociala normer och livsstil menar forskare att hälsoutbildare kan 
skräddarsy hälsofrämjande aktiviteter för individens nivå av hälsolitteracitet, 
som i sin tur kan resultera i förbättrade hälsoresultat. 
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Artikel 9 Santos, M.G., Handley, M.A., Omark, K. & Schillinger, D. (2014) ”ESL 

participation as a mechanism for advancing health literacy in immigrant 

communities” 

Typ av publikation Artikel, Journal of Health Communication 

Land  USA 

Syfte Att undersöka bidragande effekter av att förstå litteracitet som en social praktik 
för att studera hälsolitteracitet i sammanhang av undervisning av engelska som 
andraspråk. Studien har genomförts som en del av ett 4-årigt projekt kallat the 
ESL Diabetes Prevention Project. Den aktuella artikeln lyfter fram resultat från 
en lärarundersökning och pilotstudier i klassrum. 

Metod - Kvalitativ metod: pilotstudier i klassrum                          
- Kvantitativ metod: frågeformulär till lärare 

Data - The ESL Diabetes Prevention Project (2008-2012)                                             
- Frågeformulär besvarade av 144 lärare i ämnet engelska som andraspråk för 
vuxna.                            
- Pilotundersökning i ett klassrum (5 lärare och 116 vuxenstuderande) bestående 
av 25 timmars planeringssamtal med fem lärare, frågeformulär om de 
vuxenstuderandes bakgrund, en anpassad version av American Diabetes 
Association Diabetes Risk i form av ett papperstest, samt utvärderingar av 
vuxenstuderande och lärare efter lektionerna. 

Variabler Lärarundersökningen mätte lärarnas motivation, beredskap och kapacitet att 
integrera information om förebyggande arbete kring typ 2-diabetes i sin 
undervisning. 

 Pilotundersökningarna i klassrummen utgick från de två perspektiven hälsosam 
kost och att vara aktiv. 

Resultat Resultat från lärarundersökningen signalerar att kunskapsspridning om 
förebyggande hälsoarbete är ett viktigt område som bör inkluderas i 
undervisningsplanen i engelska som andraspråk för vuxna. Flera lärare visade 
även motivation och stort intresse för att inkludera yrkesverksamma och 
organisationer inom folkhälsa i klassrummen för att göra undervisningen mer 
omväxlande. För detta krävs investeringar i tid och resurser till undervisning i 
engelska som andraspråk. 

 Undervisningen i engelska som andraspråk gav positiva effekter på elevernas 
funktionella förmågor i hälsolitteracitet. Majoriteten av eleverna kunde trots 
varierade kunskapsnivåer, tillägna sig kunskap om risker för typ 2-diabates och 
tillämpa denna kunskap i sina vardagliga beteenden. 

Slutsatser Undervisning av engelska som andraspråk kan användas för att förbättra 
elevernas hälsolitteracitet, både genom traditionella funktionella dimensioner 
såväl som med dimensioner av social praktik. 

 Professioner inom utlärning av engelska som andraspråk kan utgöra en 
samarbetspartner i arbetet med att främja åtgärder för hälsolitteracitet bland 
invandrargrupper. För att möjliggöra detta krävs investering i tid och resurser, 
annars finns det en risk att lärarna begränsas i sin kapacitet att genomföra 
uppdraget. 

Teoretisk bakgrund Studien utgår från förståelsen att utvecklingen av hälsolitteracitet inte enbart är 
en fråga om kognitiv utveckling av färdigheter utan beror även på delade sociala 
praktiker. Synen på litteracitet som en social praktik bygger på antagandet att 
språkfärdigheter och litteracitet till sin natur är sociala effekter som endast 
utvecklas när individer interagerar med andra. 
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Artikel 10 Soto Mas, F., Ji, M., Fuentes, B.O. & Tinajero, J. (2015) ”The health 

literacy and ESL study: A community-based intervention for Spanish-

speaking adults” 

Typ av publikation Artikel, Journal of Health Communication 

 

Land  USA 

Syfte Att testa möjligheten att använda konventionell undervisning av engelska som 
andraspråk för att förbättra hälsolitteracitet bland spansktalande vuxna. Studien 
undersöker utveckling, genomförande och utvärdering av en läroplan som 
kombinerar engelska som andraspråk och hälsolitteracitet. 

 

Metod Kvantitativ metod: tvåarmad randomiserad kontrollstudie där före- och 
eftertester om funktionell hälsolitteracitet hos spansktalande vuxna invandrare 
genomfördes för att bedöma nivåerna av hälsolitteracitet. 

Sample t-test, chi-square och multilinjär regressionsanalys 

Data Före- och eftertester i The Test of Functional Health Literacy in Adults 
(TOFHLA) på engelska. 

 Kortfattat demografiskt frågeformulär som inkluderade frågor om vistelsetid i 
USA och tidigare erfarenheter av undervisning i engelska som andraspråk. 

 155 spansktalande vuxna invandrare 

 

Variabler Beroende variabel: Hälsolitteracitet som mättes med hjälp av ett TOFHLA-test 
(Test of Functional Health Literacy in Adults). 

  Oberoende variabler: Tidigare erfarenhet av inlärning av engelska som 
  andraspråk samt vistelsetid i USA 

Resultat Nivåerna av hälsolitteracitet ökade bland deltagarna. Märkbara skillnader i 
nivåer av hälsolitteracitet mellan grupperna märktes. Skillnaderna var 
signifikant högre i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen, även 
om insatserna inte bidrog till ett högre genomsnittligt resultat i TOFHLA-testet.  

                                                    Gällande variabeln tidigare erfarenheter av undervisning av engelska som andra 
språk fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan intervention- och 
kontrollgrupp. 

 

Slutsatser Studien antyder att undervisning i engelska som andraspråk utgör en lovande 
väg för att förbättra hälsolitteracitet bland spansktalande vuxna. Att införliva 
innehåll relaterat till hälsolitteracitet kan ge ytterligare fördelar. 

Teoretisk bakgrund Studien integrerar teorier om hälsolitteracitet, hälsobeteende, sociokulturella 
teorier om läs- och skrivkunnighet och kommunikation samt forskning om 
vuxenutbildning. 
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Artikel 11 Söndergaard, H.P. & Theorell, T. (2004) ”Language Acquisition in Relation 

to Cumulative Posttraumatic stress Disorder Symptom Load over Time in 

a Sample of Resettled Refugees” 

Typ av publikation Artikel, Psychotherapy and Psychosomatics 

 

Land  Sverige 

Syfte Att studera effekterna av symptom från posttraumatiskt stressyndrom, 
depression och avståndstagande socialt beteende, samt stegringen av dessa 
symptom över tid, och hur de påverkar språkinlärning under introduktionsfasen 
för flyktingar. 

 

Metod Longitudinell studie från 1997-2000 

Kvalitativ metod: intervjuer 

 Kvantitativ metod: Frågeformulär och regressionsanalys 

Data Data är insamlad från mätningar vid fyra olika tillfällen under en 
niomånadersperiod efter ankomst till Sverige.  

  49 irakiska flyktingar 

 

Variabler Beroende variabel: Nivå av språkinlärning efter nio månader 

 Oberoende variabler: självrapporterade symptom av posttraumatiskt 
stressyndrom (Impact of Eevents Scale-22), depression (the Hopkins Symptom 
Checklist-25 och the General Health Questionnaire), isolering (Dissociative 
Experiences Scale) samt antal närvarotimmar i skolan. 

Resultat Studiens resultat tyder på att hastighet av språkinlärning – antal avancerade 
nivåer i förhållande till antal timmar av närvaro i skolan – kan relateras till 
växande belastningen av PTSD-symptom över tid. Däremot kan det inte 
relateras till belastning av depression eller isolering, och inte heller till antal år 
av tidigare utbildningserfarenhet.  

 

Slutsatser Symptom på grund av belastning av PTSD under uppföljningsperioden är 
omvänt (?) relaterat till hastighet av språkinlärning för flyktingar. Detta innebär 
att behandling samt förebyggande åtgärder mot försämring av PTSD-relaterade 
symptom är viktiga för att minimera skadlig stress efter migration för att 
underlätta flyktingarnas integrationsprocess. 

Teoretisk bakgrund I. Tidig postmigrationsrelaterad stress påverkar utvecklingen av hälsa och 
psykosocial funktion 

 II. PTSD kan associeras med kognitiva problem, särskilt explicit för försämrat 
minne. 
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Artikel 12 Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L. & Westerling, R. (2014) ”Health 

literacy among refugees in Sweden – a cross-sectional study” 

Typ av publikation Artikel, BMC Public Health 

 

Land  Sverige 

Syfte Studien syftar till att fastställa nivåer av funktionell och omfattande 
hälsolitteracitet, och faktorer associerade med otillräcklig hälsilitteracitet hos 
flyktingar som kommer till Sverige. 

 

Metod En tvärsnittstudie. Frågeformulär. Multivariat analys 

Data Insamlingen av data har skett via utskick av frågeformulär till 455 vuxna 
flyktingar som talar arabiska, dari, somaliska eller engelska. 

 

Variabler Hälsolitteracitet mättes med hjälp av verktygen Swedish Functional Health 
Literacy Scale och HLS-EU-Q16 frågeformulär.  

Resultat Majoriteten av deltagarna hade otillräcklig eller begränsad funktionell och 
allsidig hälsolitteracitet. Omkring 60 % hade otillräcklig funktionell 
hälsolitteracitet och 27 % hade inte tillräckligt allsidig/omfattande 
hälsolitteracitet.  

                                                    Låg utbildningsnivå och/eller vara född i Somalia var faktorer associerade till 
ökad risk för att ha otillräcklig funktionell hälsilitteracitet. 

                                                    Att ha otillräcklig funktionell hälsolitteracitet kunde associeras med en ökad risk 
för att ha otillräckligt allsidig eller omfattande hälsolitteracitet. 

 

Slutsatser Majoriteten av flyktingarna i språkskolor hade begränsad eller dålig 
hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet borde tas i beaktning i kontexter och aktiviteter 
som adresseras till migranter. Mer forskning behövs för att bättre förstå 
hälsolitteracitet bland flyktingar och för att utveckla strategier och metoder för 
att öka hälsolitteracitet och för att göra livet lättare för de med låg 
hälsolitteracitet. 

Teoretisk bakgrund Med utgångspunkt i förståelsen att hälsolitteracitet bör betraktas som en 
avgörande faktor för hälsa, delaktighet och att det är en fråga om social rättvisa. 

 

 

 

 

 

 

 


