
Modell 
Må bra i Sverige
Modellen utvecklades i projektet IN Åmål som drevs av Åmåls 
kommun 2020-2022 med stöd av Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden.



Syfte

Hälsoskolan ”Må bra i Sverige” syftar till att genom dialog och upplysning 

synliggöra deltagares ohälsa som kan vara hinder för arbete, visa på 

möjliga vägar till hälsa samt ge deltagarna kunskap som förebygger 

hälsoproblem och främjar en långsiktigt god hälsa.  



Om modellen
Modellen bygger på dialog om hälsa, livssituation, relationer och om hur sjukvården är 
organiserad i Sverige. Den inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, vilket är 
själva definitionen av hälsa enligt WHO, Världshälsoorganisationen (1948), d v s inte 
bara frånvaron av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Genom dialog, där varje deltagare engageras i samtalet, möjliggörs insikt om hur man 
kan förbättra sin hälsa, hur man förebygger hälsoproblem samt främjar en långsiktigt 
god hälsa.     

Små grupper och språkstöd skapar bästa möjliga förutsättningar för att deltagarna 
ska kunna ta till sig kunskap och delta aktivt på träffarna.

Modellen hade ursprungligen ett annat upplägg som byggde på föreläsningar av olika 
professioner som till exempel tandhygienist, fysioterapeut och barnmorska. Utifrån de 
restriktioner som gällde p g a pandemin, samt deltagarnas låga kompetens i svenska 
språket, utformades ”Må bra i Sverige” av projektets hälssamordnare tillsammans med 
behandlingssekreteraren på Familjecentralen.  Kompletterande kompetens 
engagerades vid träff 5 och 6.



Kursinnehåll

• Hälsa 

• Familj och relationer

• Psykisk hälsa

• Det svenska sjukvårdssystemet och egenvård

• Kropp och rörelse

• Tandhälsa och repetition



Material 
Markering vid material som används vid respektive träff

Litteratur
Vem har sagt något om kärlek? Elaf Ali, Rabén & Sjögren 2021

Sverigevänner Arash Sanari och Volante 2019

Dokument  ( laddas ner från modellsidan)

Bild Vad skapar hälsa - Illustration områden som kan påverka hälsan

Aktivitetsundersökning IN Åmål

Hälsobarometern

Att leva i och anpassa sig till det nya landet. Figur 2.2 Diagram föräldrar och barn,  Dr. Riyadh Albadawi,                
ur Förälder i nytt land, Göteborgs stad      
Enkät Vem gör vad hemma ? Förälder i nytt land, Göteborgs stad

Bild med definition av Våld i nära relationer,  med modell, Per Isdal, Region Östergötland

Bild med definition av Våld i nära relation, Per Isdal, Region Östergötland

Aktivitetsdagbok, Västra Götalandsregionen



forts. material

Länkar

Världskulturkarta - individ och kollektivsamhälle, religion, traditioner, vanor, och värderingar. www.worldvaluessurvey.org

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Vald-i-nara-relationer/Vad-ar-vald-i-nara-relation/

Lita på Sverige, del 2, Familjeliv, Vuxenskolan  https://youtu.be/v43X_JhToJM

Lita på Sverige, del 5 Svensk sjukvård, Vuxenskolan  https://youtu.be/EEyojjT8nTM

Info 1177 http://www.1177.se/

https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/

https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/

Rekvisita
Ryggsäck och några tunga saker att fylla den med                                                                             
Används i aktiviteten Känsloryggsäcken, som är en illustration av hur känslor kan lagras i kroppen                                                                             
efter jobbiga händelser och trauman, Tanja Vornanen & Cajsa Branchetti Hallberg     

http://www.worldvaluessurvey.org/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Vald-i-nara-relationer/Vad-ar-vald-i-nara-relation/
https://youtu.be/v43X_JhToJM
https://youtu.be/EEyojjT8nTM
http://www.1177.se/
https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/
https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/


Upplägg 

Antal träffar 6 st.

Tid 2 tim.

Antal deltagare 4-8 deltagare

Plats Ute när vädret tillåter 
(promenader, gympa mm vävs in i träffarna
för att främja rörelse och en god hälsa)



Träff 1 – Hälsa
Material

• Bild Vad skapar hälsa - Illustration områden som kan påverka hälsan

• Aktivitetsundersökning IN Åmål

• Hälsobarometern

Introduktion och välkomnande av deltagarna 
Presentation ledare och språkstöd. Information om kursen.                                                      
Laget runt där deltagarna presenterar sig. Dialog runt förväntningar                                                     
och hur vi vill ha det tillsammans/spelregler. Kontaktinformation.



Information och dialog om hälsa

Dela ut bilden Vad skapar hälsa? som illustrerar områden som kan påverka hälsan.

Vad är hälsa?

Vad skapar hälsa?

Vad/ vem får dig att må bra?

Aktivitetsundersökning
Deltagarna fyller i blanketten Aktivitetsundersökning IN Åmål.

Kartläggning av aktivitet med motiverande intervju (MI) fokus.

PAUS



Hälsobarometern – Hur mår du just nu?
Deltagarna fyller i blanketten Hälsobarometern. 

Denna sparas sedan till sista träffen.

Dialog
Vad behöver du, för att fortsätta må som du gör? 

Vad behöver du för att inte må sämre? 

Vad behöver du för att må bättre?

Summering
Vad tar deltagarna med sig från träffen?

Informera om nästa träff:  Innehåll – Familj och relationer, datum och tid



Träff 2 - Familj och relationer
Temaämnen   
Familj, jämlikhet, jämställdhet, kulturskillnader, individ- och gruppsamhälle,                                                  
delaktighet och anpassning.

Material

• Världskulturkarta - individ och kollektivsamhälle, religion, traditioner, vanor, och värderingar. 
www.worldvaluessurvey.org

• Vem har sagt något om kärlek? Elaf Ali, Rabén & Sjögren 2021. 

• Att leva i och anpassa sig till det nya landet. Figur 2.2 Diagram föräldrar och barn, 

Dr. Riyadh Albadawi, ur Förälder i nytt land, Göteborgs stad      

• Sverigevänner Arash Sanari och Volante 2019.

• Enkät Vem gör vad hemma ? Förälder i nytt land, Göteborgs stad

http://www.worldvaluessurvey.org/


Samtal och diskussion utifrån Världskulturkartan
- individ och kollektivsamhälle, religion, traditioner, vanor, och värderingar. 

Reflektioner runt föregående träff. Frågor?



Läs ur boken Vem har sagt något om kärlek sid. 178

Bild -Att leva i och anpassa sig till det nya landet 

Figur 2.2 Diagram föräldrar och barn 

Dialog och reflektioner kring kulturskillnader och förväntningar i ett nytt land. 

Läs ur boken Sverigevänner sid. 10 

Läs ur boken Vem har sagt något om kärlek  sid. 165

Enkät Vem gör vad hemma? 

Dialog och reflektioner. 

Summering
Vad tar deltagarna med sig från träffen?

Informera om nästa träff:  Innehåll – Psykisk hälsa, datum och tid

PAUS



Träff 3 - Psykisk hälsa

Material
• Vem har sagt något om kärlek, Elaf Ali Rabén & Sjögren 2021

• Vad är våld i nära relation? Region Östergötland

• Bild med definition av Våld i nära relationer med modell, Per Isdal med modell, Region Östergötland

• Bild med definition av Våld i nära relation, Per Isdal, Region Östergötland

• Ryggsäck och några tunga saker att fylla den med.                                                                            
Används i aktiviteten Känsloryggsäcken, som är en illustration av hur känslor kan lagras i kroppen                                                                             
efter jobbiga händelser och trauman, av Tanja Vornanen & Cajsa Branchetti Hallberg     

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Vald-i-nara-relationer/Vad-ar-vald-i-nara-relation/


Reflektioner runt föregående träff. Frågor?

Läs ur boken Vem har sagt något om kärlek sid. 76 och sid. 225

Dialog och reflektioner.

• Vad visste du om Sverige innan du flyttade hit? 

• Vad hade du för förväntningar på Sverige innan du kom till Sverige?

Känsloryggsäckspromenad
En tom ryggsäck får gå runt bland alla deltagarna. Ryggsäcken symboliserar livet. Deltagarna får                             
känna hur ryggsäcken känns när livet är lätt, glatt och problemfritt. Så händer det en jobbig händelse.                      
En tung sak läggs i ryggsäcken. Ytterligare en tung händelse och ännu en sak läggs i ryggsäcken.                             
Fortsätt så med ytterligare ett par händelser. Därefter skickas ryggsäcken runt bland deltagarna                             
så att alla får känna på tyngden.

Ryggsäck som utifrån promenaden fylls på med tunga saker



Dialog och reflektioner.

• Hur sover man med den på sig? Hur är det att gå runt med denna tyngd på sina axlar? 

• Hur blir man av med lite tyngd?

• Vad/vilka personer/vilka föreställningar kan hindra att man pratar om det man varit med om?

• Hur kan man bearbeta och berätta för någon som man litar på? Dela med sig av sina erfarenheter                               
till någon professionell eller en vän? 

• Vart kan man vända sig för att få hjälp? 

Våld i nära relationer – Vad är det?

Bild med definition av Våld i nära relation av Per Isdahl. Region Östergötland - Vad är våld i nära relation? 

Dialog och reflektioner.

Summering
Vad tar deltagarna med sig från träffen?

Informera om nästa träff:  Innehåll – Det svenska sjukvårdssystemet, 
och egenvård, datum och tid

PAUS

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Vald-i-nara-relationer/Vad-ar-vald-i-nara-relation/


Träff 4 - Det svenska sjukvårdssystemet                                                      
och egenvård

Material
• Filmer Youtube

Lita på Sverige, del 2, Familjeliv, Vuxenskolan  https://youtu.be/v43X_JhToJM

Lita på Sverige, del 5, Svensk sjukvård, Vuxenskolan  https://youtu.be/EEyojjT8nTM

• Aktivitetsdagbok, Västra Götalandsregionen

• Information kommunens kontaktuppgifter utifrån stödbehov resp. kommuns hemsida

• 1177 info http://www.1177.se/

https://youtu.be/v43X_JhToJM
https://youtu.be/EEyojjT8nTM
http://www.1177.se/


Reflektioner runt föregående träff. Frågor?

Föräldraskap i Sverige – Dialog och reflektioner.
Information om vart man kan vända sig i kommunen om man behöver stöd i sitt föräldraskap                                     
eller en relation. 

Dela ut kommunens informationsfoldrar.

Film Youtube Lita på Sverige del 2, Familjeliv, Vuxenskolan  https://youtu.be/v43X_JhToJM
Illustrerar och förklarar hur vardagslivet för en barnfamilj kan se ut. Ansvarsfördelning, föräldraroller, 

barnens roll och hur förskolan fungerar.           

Information om svensk sjukvård - 1177 – Så funkar det!
Information om Egenvård, förebyggande sjukvård som mammografi, cellprov, och PSA-prov för prostatan. 

Visa bilder som illustrerar hur undersökningar går till. Information  www.1177.se

Dela ut 1177 info

PAUS

https://youtu.be/v43X_JhToJM
http://www.1177.se/


Film Youtube Lita på Sverige del 5, Svensk Sjukvård, Vuxenskolan https://youtu.be/EEyojjT8nTM
Illustrerar och förklarar hur svensk sjukvård fungerar.

Dialog och reflektioner.

Dela ut Aktivitetsdagbok

Vad för slags vardagsmotion och rörelse gör du under en vecka?

Dialog och reflektioner.

Summering
Vad tar deltagarna med sig från träffen?

Informera om nästa träff:  Innehåll – Kropp och rörelse, datum och tid

https://youtu.be/EEyojjT8nTM


Träff 5 - Kropp och rörelse
Material

• Bilder som illustrerar olika typer av träning 

• Informationsmaterial om var man kan träna i kommunen 

• Aktivitetsdagbok (uppföljning)

• https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/

• https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-

halsa/

https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/
https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/


Reflektioner runt föregående träff. Frågor?

Vad händer i kroppen när man tränar?  Dialog och reflektion.
Visa illustrerande bilder för att förtydliga för språksvaga, tex en bild på någon som joggar eller lyfter vikter etc.

Information om vad och var man kan träna i kommunen. 

Stress 
https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/

Dialog och reflektion.

Sömn 
Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämtning och kunna bearbeta intryck. Under sömnen 
varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, andetagen blir färre och musklerna 
slappnar av.

https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/

Dialog och reflektion.

https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/
https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/


Lugnt träningspass för att inspirera till rörelse och motion.

Följ upp aktivitetsdagboken. 
Vilka aktiviteter genomför deltagarna på en vecka? Diskussion, vad räknas som aktivitet?

PAUS

Summering
Vad tar deltagarna med sig från träffen?

Informera om nästa träff:  Innehåll – Tandhälsa , datum och tid



Träff 6 - Tandhälsa och repetition

.

Material

• Frågor hälsopoängpromenad – sätts samman utifrån varje grupp

• Blankett Hälsobarometern samt ifylld hälsobarometer från träff 1

• Utvärderingsblankett

• Intyg deltagare



Reflektioner runt föregående träff. Frågor?

Information om tandhälsa
Inbjuden specialist från Folktandvården föreläser om tandhälsa.

Dialog utifrån deltagarnas frågor.

Hälsopoängpromenad  - en frågelek med repetition av kursinnehåll.  

Hälsobarometer - gör en ny och jämför med den från första träffen. Reflektioner.

Utvärderingsblankett – deltagarna fyller i  blanketten på plats

Dela ut kursintyg till deltagarna

PAUS



Modellen utvecklades av Tanja Vornanen, hälsosamordnare (tv) 
tillsammans med Cajsa Branchetti-Hallberg, behandlingssekreterare 
på Familjecentralen. Dragica Catibusic (th)som arbetade som 
coach/projektledare i IN Åmål ledde träningspassen i utbildningen.



amal.se/inamal


