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Om MSBH – Mera svenska bättre hälsa
MSBH är en förkortning för Mera svenska bättre hälsa.
Det är en insats som riktar sig till personer med försörjningsstöd
som inte kunnat tillgodogöra sig ordinarie sfi-undervisning och som
behöver stöd för att på sikt kunna återgå till studier eller arbete.
MSBH finansieras av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) och drivs inom ramen
för stadsdelen Västra Hisingens arbetsmarknadsverksamhet Jobbcentrum Äpplet.

KORT OM Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen
(kallat DELTA) har från och med den 1 januari
2005 ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. De samverkande parterna är
Försäkringskassan, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet är en egen juridisk person
som avgör hur resurserna ska användas. Denna
form av samverkan möjliggörs genom lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210).

Den finansiella samordningen syftar till att
skapa helhetssyn på individens behov och ta ett
samlat ansvar för insatserna och på så vis stärka
de offentliga aktörernas förmåga att ta hänsyn
till medborgarnas olika önskemål och behov.
Samordningen syftar också till att skapa möjligheter att utveckla och pröva nya former för
organisering och arbetssätt, exempelvis när det
gäller väntetider till vård och behandling eller
samordnad rehabilitering till personer i yrkesverksam ålder.

Under 2012–2016 har 205 personer deltagit i och avslutats ur MSBH.

6%

avslutades för arbete.

126 personer avslutades
genom att remitteras tillbaka
till socialtjänsten.

35 %

(72 personer)

34 %

utan förslag på plan
för fortsatta insatser.

26 %

(13 personer)

(70 personer)

avslutades för återgång
till sfi-studier.

(54 personer)

med förslag på plan
för fortsatta insatser.
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KORT OM Den här skriften

I väntan på ett språk

Det här är en sammanfattning av en utvärdering
av Mera svenska bättre hälsa (MSBH). Utvärderare var Cornelia
Björk och Emma Nilsson vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
Den fullständiga utvärderingsrapporten finns att ladda ner på
www.grkom.se/valfard.
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Utvärderingen
Utvärderingen av MSBH handlade om följande frågor:
•

Vilket eller vilka problem försöker MSBH bemöta?

•

Hur bemöter MSBH problemet och vad menar de professionella
är viktigt för att insatsen ska få önskat resultat?

•

Är MSBH lämplig i sin utformning för att möta problemet?

Datainsamling
För att besvara utvärderingens frågeställningar
genomfördes fokusgrupper, gruppintervjuer samt
individuella intervjuer med personal som arbetar
med MSBH, personer som fått del av MSBH, chefer,
processtödjare, handledare på praktikplatser och

Tidigare forskning och andra studier
I anslutning till utvärderingen togs det fram en
forskningsöversikt som handlar om de möjligheter
och utmaningar som vuxna invandrare möter när
de ska lära sig språket i ett nytt land, med fokus på
hälsa och andraspråksinlärning, Hälsans betydelse
för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare –
en forskningsöversikt.
I forskningsöversikten 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

språkläraren. Deltagande observationer har också
gjorts för att samla in information om MSBH. Dessutom har ett dialogseminarium med intressenter
och samverkansparter genomförts där knappt 50
personer deltog.
Hälsans betydelse för inlärning
av andraspråk för vuxna invandrare
– en forskningsöversikt
Översikten går att ladda ner på
www.grkom.se/valfard

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.
En slutsats som går att dra utifrån översikten
är att det är viktigt att inte se vuxna invandrare
som en homogen grupp utan att hjälp och stöd bör
ges utifrån individens förutsättningar och behov.
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Vad är problemet? Vilka är orsakerna?
Det huvudproblem som MSBH är tänkt att möta
är att alla individers behov i dagsläget inte tillgodoses inom ramen för sfi. Detta antas få negativa
konsekvenser för den enskildes framtida hälsa och
möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.
De professionellas beskrivning av vad som orsakar
problemet handlar dels om samhälleliga strukturer, som att bostadsbristen utgör en hindrande

faktor, dels om sfi-organisationens förmåga att
möta gruppens behov. Andra förklaringar är individuella faktorer som exempelvis vilken utbildningsbakgrund individen har innan migrationstillfället
samt individens hälsostatus och sociala situation
under den första tiden i Sverige. MSBH arbetar endast med de individuella faktorerna.

Problemet som MSBH ska bemöta

Individens behov
tillgodoses inte inom
ramen för sfi-undervisningen

Strukturella
orsaker
Brist på
bostäder

Brist på tillgång
till adekvat vård
och stöd

Individuella
orsaker
Organisatoriska
orsaker (sfi)
Arbetssätt och
pedagogiska
Brist på
praktikplatser metoder i sfi
i sfi

Erfarenheter
före migration

Erfarenheter
efter migration

Utbildnings- Normer
kring kön
bakgrund
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Så här fungerar MSBH
Målgrupp
Målgruppen är personer med försörjningsstöd
som förmåtts, eller själv valt att avbryta sina
sfi-studier. Elever inom sfi kan i dagsläget skrivas
ut ur undervisningen med olika koder. Deltagare i
MSBH har i första hand avslutats med kod Z. Det

betyder att de tidigast får komma tillbaka efter 12
månader och då behöver de uppvisa någon form
av förändring. Aktivt deltagande i MSBH är ett sätt
att visa på förändring och att man har stärkt sin
förmåga att klara av sfi-undervisningen.

MSBH:s fyra delmoment
Gruppverksamhet

I gruppverksamheten träffas deltagarna två förmiddagar i veckan under sex veckor. Grupperna
leds av coacher med kompetens inom bland annat
hälsovetenskap, beteendevetenskap och folkhälsopedagogik. Syftet med gruppverksamheten är att
förbereda deltagarna inför en kommande praktikperiod och framtida studier och arbete. Träffarna
handlar bland annat om hur det fungerar på en
arbetsplats och vilka rättigheter och skyldigheter
man har samt vikten av friskvård och fysisk aktivitet för att kunna må bra och vara delaktig i samhället. En del av gruppverksamheten består av fysisk
aktivitet som att promenera med gåstavar eller
pausgympa.

Individuell handledning

Gruppverksamheten kompletteras av individuell
handledning. Dels får deltagarna tillgång till en
studie- och yrkesvägledare, dels har coacherna enskilda samtal med deltagarna.

Språkpraktik

MSBH:s deltagare erbjuds ett par månaders språkpraktik då de är på en arbetsplats under fyra halvdagar per vecka. Syftet med språkpraktik är i första
hand att deltagarna ska få träna på att tala svenska. Det handlar alltså inte om att lära sig ett yrke.
Under pågående praktikperiod följer coacherna
regelbundet upp deltagarna genom fysiska möten och telefonkontakter. De arbetsgivare som tar
emot språkpraktikanter erbjuds ett mentorskapsprogram.

Hej!

Språkundervisning

Hej!

Under praktikperioden erbjuds deltagarna att
i grupp en gång i veckan under cirka tre timmar
träffa en språklärare. Deltagarna har olika förkunskaper och kan befinna sig på skilda nivåer men
gruppen är relativt liten och anpassas efter deltagarnas individuella behov.
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Målet med MSBH
Målet med MSBH – på lång sikt
Tanken med MSBH är att hjälpa deltagarna
tillbaka till sfi-undervisning eller ut på arbetsmarknaden. Det kan också vara så att
deltagare remitteras tillbaka till socialtjänsten
med förslag på en individuell planering som
baseras på den kartläggning av den enskildes
behov som görs i MSBH.

Målet med MSBH – på kort sikt
För att deltagarna ska nå de långsiktiga målen
krävs att MSBH också på kort sikt sätter igång
förändringsprocesser hos individen. Utvärderingen pekar ut ett antal centrala områden där
det är viktigt att en förändring sker.

Självkänsla och lust att använda svenska språket
MSBH handlar i hög utsträckning om att stärka
deltagarnas förmåga och mod att använda det
svenska språket.

Mera svenska bättre hälsa
är att man får träna mera
svenska och att man ska gå
framåt och att man får mer hjälp.
Och att du ska kunna tala svenska
och att du får klara dig själv när du
talar svenska.

Flera intervjupersoner i utvärderingen lyfter fram
begreppet empowerment som kan liknas vid en
process för att möjliggöra för människor ”att ta
mer kontroll över sitt liv”. Det önskade resultatet
av MSBH kan sägas vara att ge deltagarna positiva
erfarenheter av att praktisera svenska och på så
vis stärka deras självkänsla och lust att använda
språket. Detta i sin tur ger dem ökad förmåga att ta
kontroll över sina liv.

(Deltagare om MSBH)

Kunskaper om hälsa och hälsans betydelse
MSBH syftar till att ge deltagarna ökad kunskap
om värdet av fysisk aktivitet samt insikter om den
egna hälsan och dess betydelse. Begreppet hälsolitteracitet används av några intervjupersoner för
att beskriva det önskade resultatet av MSBH.
Deltagarnas hälsolitteracitet ska stärkas i syfte
att ge dem bättre förutsättningar att slutföra sina
sfi-studier och/eller bibehålla sin hälsa vid inträde
på arbetsmarknaden.

Hälsolitteracitet – förmåga att för-

värva, förstå och använda information
i syfte att bibehålla, främja eller
förbättra den egna hälsan.
(Mårtensson & Hensing 2009)
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Att se sig själv som en person på arbetsmarknaden

Man kan inte riktigt se
sig själv som en person på
arbetsmarknaden, utan man ser sig
själv som en mamma och som en
hemmafru eller som en man som
inte har fått till det riktigt, ja, att
man inte riktigt har bilden själv av
att det ska gå.

Ett önskvärt resultat av tiden i MSBH är också att
deltagarna stärks i sin identitet och sin självkänsla
i relation till arbetsmarknaden. MSBH arbetar för
att deltagarna ska börja se sig själva som en person
som har ett värde på arbetsmarknaden.

(Intervju med chef)

Ökad kunskap om individens förutsättningar
Coacherna möter deltagarna enskilt och i grupp
under de veckor som insatsen pågår och kan på så
vis få god kunskap om deras förutsättningar och
behov. Ett önskat resultat av MSBH är att kunna

ge deltagarna bättre stöd, exempelvis i form av
praktikplatser som passar deras behov, eller genom andra insatser.

Önskat resultat på kort sikt...
Deltagaren...
... stärker sin förmåga och
mod att använda
svenska språket.
... ökar sina kunskaper/
insikter och hälsans
betydelse.
...börjar identifiera sig som
en person på arbetsmarknaden.
Coacherna får...
... stärker sin kunskap
om individens förutsättningar och behov.

... och lång sikt.

Deltagaren får
en anställning.

Deltagarens
förmåga att
klara sfi stärks.

Deltagaren
kan återgå
till sfi.

Deltagaren får rätt
insats (inom MSBH)
eller efter MSBH.
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Deltagaren
slutför sfi.

Deltagaren
får stärkta
förutsättningar
att bli självförsörjande
och vara vid
god hälsa.
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Vad skapar förändring för individen?
Vilka är hindren?
Utvärderingen visar att det finns tre villkor eller
förutsättningar som personalen bedömer som
centrala för att MSBH ska få önskat resultat.

I mötet med individen – förmåga att skapa trygghet och förtroende
Det är viktigt att skapa en känsla av trygghet hos deltagarna och att deltagarna känner
förtroende för personalen. Men vad krävs för att skapa förtroende och trygghet?
•
•

•

•

Att det stöd som ges är individanpassat verkar vara ett villkor för känslan av trygghet
hos deltagarna och en förtroendefull relation
mellan deltagarna och personalen.

En annan viktig förutsättning anses vara att
coacherna inte har ansvar för deltagarnas
försörjningsstöd. I och med att de inte ansvarar för bedömning av deltagarnas ansökningar om ekonomiskt bistånd antas de ha bättre
möjligheter att få tillgång till information om
deltagarnas livssituation och behov.
Ytterligare ett villkor som nämns för att kunna skapa en trygg och förtroendefull relation
handlar om hur deltagarna bemöts. Det är
värdefullt om personalen har ett äkta engagemang för deltagarna och bemöter dem
som vuxna individer.

Det sista villkoret som lyfts fram som viktigt
för att skapa en förtroendefull relation är att
deltagarna involveras och tillåts vara delaktiga.

Om man är oerfaren av
målgruppen så kan man tro
att bara för att en människa inte
kan prata svenska så tror man att
den är lite dum i huvudet.
(Intervju med språkläraren)

Deltagaren ska vara med i
sin planering. Deltagaren
ska vara delaktig i allt som händer
inklusive val av praktikplats, ta
ansvar för sin närvarorapport
och känna att den är delaktig i en
grupp. Vi har försökt jobba mycket
med det.
(Intervju med coach)

I mötet med gruppen – se och använda gruppen som en resurs
Det andra temat som personalen lyfter fram som centralt i MSBH:s metoder och arbetssätt
handlar om att gruppen och de processer som kan sättas igång där används som konkreta verktyg i arbetet med att stärka de enskilda deltagarna. Men vilka villkor ses som centrala för att
deltagarna ska stärkas genom att vara en del av en grupp?
•
•

Ett sådant villkor handlar om hur man konkret jobbar med och styr gruppen. Ambitionen är att uppnå jämlikhet när det gäller
talutrymme och deltagande.
Ett annat villkor rör personalens förhållningssätt till gruppen och värdet av att de

•

använder sig av och delar med sig av sina
egna erfarenheter.

Personalen lyfter också fram att det är viktigt
att i grupprocesserna använda sig av deltagarnas olika bakgrunder och erfarenheter.
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Vi delar med oss av våra
erfarenheter och så där.
Mycket av de temana eller de
ämnena vi berör handlar just om
att berätta om erfarenheter kring
praktik eller erfarenheter kring
sfi och skola … och då tror jag det
blir liksom i gruppen, för man
skapar liksom en grupprelation
samtidigt som man får förtroende
och deltagarna får förtroende för
varandra också.

(Intervju med coach)

Organisatoriska och strukturella förutsättningar
Det tredje och sista temat när det kommer till vad som krävs respektive hindrar förändring
handlar om de offentliga organisationer som ansvarar för målgruppens behov.

Fungerande samverkan

MSBH är beroende av och påverkas av flera andra
aktörer. Bland annat handlar det om samverkan
mellan MSBH:s personal och socialsekreterarna
som remitterar deltagare till insatsen. Samverkan
med sfi-verksamheterna framhålls också som central.

Tillgång till välfungerande praktikplatser

En central komponent i MSBH är praktikplatserna
och i intervjumaterialet beskrivs det som många
gånger utmanande att hitta arbetsplatser som är
beredda att ta emot språkpraktikanter. En väl fungerande praktikplats kräver en handledare som tar
emot och stöttar praktikanten – och att vara språkhandledare är inte detsamma som att vara handledare när det gäller själva innehållet i yrket.

Tillgång till vård- och friskvårdsresurser

MSBH är inte en vårdgivande insats utan fokus
ligger på friskvård och fysisk aktivitet. Det finns
i dagsläget ingen tydlig koppling till vårdgivande
resurser. Samtidigt beskrivs många av deltagarna
ha en obehandlad ohälsoproblematik. För vissa individer är en annan insats än MSBH mer lämplig
för att bemöta ohälsan, men i intervjumaterialet
framhålls att för andra vore det önskvärt att den
aktuella ohälsoproblematiken bemöttes under tiden i MSBH.

Det jag tänker att man
skulle kunna ge dem
är kunskap, dels kunskap om
målgruppen, men också hur man
gör. För att liksom, det är inte
så himla lätt att lära en annan
människa ett språk. Det är ju lätt
att peka på någonting och lära sig
substantiv, men hur gör man när
man systematiserar och hur gör
man när man stöttar någon.

(Intervju med språkläraren)

Tid i insatsen

Frågan om insatsens omfattning i förhållande till
målgruppens behov och förväntat resultat återkommer flera gånger i intervjuerna. Insatsens omfattning lyfts fram som en förutsättning för att den
ska bli framgångsrik.
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Om MSBHs lämplighet
Utvärderingen diskuterar också MSBH:s lämplighet och konstaterar att det
finns mycket i forskningsöversikten som bekräftar arbetssättet, bland annat att;
•
•
•

hälsa är viktigt för språkinlärning och att
språket är viktigt för hälsan,
delaktighet är viktigt för målgruppen,
det är värdefullt att målgruppen får träna på
att praktisera språket,

•

ges en tydligare koppling till vårdens
resurser,
särskilt fokuserar på kvinnors rättigheter,
säkerställer tillgång till socialt stöd för målgruppen genom samverkan inom
socialtjänsten,

•

•

det är viktigt att målgruppen ges ett individanpassat stöd,
det är lämpligt att insatsen tillhandhåller
flexibla undervisningsformer.

Utvärderingens lyfter fram några områden som skulle kunna
bidra till att stärka MSBH, bland annat att insatsen;
•
•
•

•

säkerställer tillgång till fungerande
praktikplatser med språkhandledare,
dokumenteras och följs upp systematiskt.
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MSBH på en minut
MSBH ger personer som inte kunnat tillgodogöra sig
den ordinarie sfi-undervisningen stöd för att de ska
kunna återgå till studier eller arbete. Insatsen består av
fyra komponenter: ett sex veckor långt program med aktiviteter i grupp, löpande individuell handledning, språkpraktik på en arbetsplats samt språkundervisning i grupp.

Integrerat både i det individuella stödet och i de inledande gruppaktiviteterna
är moment med samhällsinformation som har fokus på arbetsmarknad samt
friskvård och fysisk aktivitet.
Personalen arbetar för att skapa en trygg och förtroendefull relation genom att
ge individanpassat stöd och genom att deltagarna i hög utsträckning ges möjlighet att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess. I alla gruppaktiviteter tas
gruppens resurser tillvara och de sociala relationer som skapas används aktivt
för att främja individens förändringsprocess.
Under den tid som deltagarna är aktuella i MSBH arbetar man med i huvudsak
tre förändringsprocesser:
1. att stärka deras mod och lust att använda svenska språket,
2. att de får ökad kunskap om hälsa i allmänhet, om betydelsen
av fysisk aktivitet, samt insikter om den egna hälsan,
3. att deras kunskap om arbetsmarknaden och deras självbild påverkas
så att de i större utsträckning börjar se sig själva som personer på
arbetsmarknaden.
För att dessa förändringsprocesser ska komma till stånd är det viktigt att samverkan mellan de organisationer som ansvarar för målgruppens behov (sfi,
socialtjänsten och vårdgivande organisationer) fungerar. Det är också centralt
att det finns tillgång till vård- och friskvårdsresurser som möter målgruppens
behov, att det finns välfungerande praktikplatser som kan ta emot deltagarna
och tillhandhålla språkhandledare samt att insatsens omfattning gör det möjligt
för deltagarna att komma vidare.
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