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Abstract  

 
Background: According to Stockholm’s Public Health report refugees have lowest self-

reported health and there are indicators of inadequate access to health care. All asylum 

seekers are offered a health assessment opportunity which less than half of them utilize. To 

address health problems within the group Stockholm County decided to extend an educational 

program for those who receive residence permit, with 12 hours health communication. 

Uppsala University was given the responsibility to evaluation the initiative. 

 

Purpose: The purpose of this study was to illustrate the experiences of the involved officials 

of the initiative, the pros and cons of the initiative and areas of improvement.   

 

Method: The data for this study was collect through semi-structured interviews with three 

different categories of officials. The collected data was analyzed using content analysis. 

 

Results: One of the key benefits of the initiative was that it helped participants use health 

care. The partnership was perceived as successful because of the good communication. The 

officials expressed challenges regarding the length of the health communication and the 

struggle to meet the participant’s needs.  

 

Conclusion: This study shows that the initiative addressed some of the barriers migrants face 

regarding utilizing health care. The partnership was success due to factors similar to those for 

other successful health promotion projects and partnerships. The challenges related to the 

length of the programme, which can be attributed to poor initial analysis of the problem, is 

together with linkage of the initiative areas of improvement.   

 

Keywords: Asylum Seekers, health communication, qualitative research   

 

 

 

   

 

 

 



Sammanfattning  

 
Bakgrund: Enligt folkhälsorapporten Stockholm lider gruppen flyktingar av ohälsa och det 

finns indikatorer för bristande tillgång till vården. Hälsoundersökningar erbjuds till alla 

asylsökande men mindre än hälften av dem utnyttjar det. I Stockholms län har man beslutat 

att utöka samhällsorinteringen, som är obligatoriskt för de som har fått upphållstillstånd, med 

12 timmar hälsokommunikation för att behandla ohälsa. Uppsala Universitet har fått ansvar 

för utvärderingen.  

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa genomförandet av den utökade samhällsorienteringeni 

Stockholms län, för- och nackdelar samt förbättringsområden ur tjänstemännens perspektiv. 

  

Metod: Studien har en kvalitativ design där semi-strukturerade intervjuer med tre olika 

grupper av tjänstemän i samverkansprojektet användes för att samla in data. Den insamlade 

data analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

 

Resultat: En av de upplevda fördelarna med insatsen är att man har lyckats hjälpa deltagarna 

att använda sig av hälso- och sjukvården. Samverkan upplevs ha varit framgångsrikt tack vara 

bland annat bra kommunikation. Hälsokommunikationens längd är en av utmaningarna man 

har haft i projektet, där man har haft svårigheter att tillgodose deltagarnas behov inom 

tidsramen.  

 

Slutsats: Enligt studien upplever tjänstemännen att man med insatsen behandlat en del 

barriärer som nyanlända möter. Samverkan upplevs ha varit framgångsrik tack vare faktorer 

så som bra kommunikation som även varit framgångsfaktorer för likande samverkan. 

Problemet med hälsokommunikationens längd kan bero på en bristfällig initial analys vilket är 

tillsammans med förankringsarbetet förbättringsområden för samverkan.   

 

 

Nyckelord: Flyktingar, hälsokommunikation, kvalitativ forskning     
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INTRODUKTION  

Ojämlikheten i hälsa i Sverige har ökat med åren trots de generella förbättringarna i 

folkhälsan.  Medlivslängden har ökat och dödlighet i olika sjukdomar minskat medan 

hälsoklyftorna mellan grupper med olika utbildningsnivåer har ökat.(1) Gruppen utlandsfödda 

skattar sin hälsa sämre än övriga personer i befolkningen (2). Förutom att utlandsfödda är i 

högre utsträckningar sjukskrivna (3) ser man tydligast skillnaden mellan dem och inrikes 

födda när det gäller psykisk ohälsa. I Stockholm län mår flyktingar sämre än andra 

utlandsfödda grupper (4).  

 

Människor migrerar mer än någonsin i vår historia (5) och de flesta som migrerat till Sverige 

på senare år har varit flyktingar. Under 2015 nådde antalet asylsökande nya höjder där 

Sverige hade dubbelt så många asylsökande som året innan (6,7).  Under asylprocessen 

erbjuds asylsökande enligt lag en hälsoundersökning (8). Syftet med hälsoundersökningen är 

att ge möjlighet att upptäcka ohälsa och behov av en smittskyddsåtgärd samt att informera (9). 

Det är dock mindre än hälften av alla asylsökande som genomför en hälsoundersökning (10) 

en siffra som man på nationell nivå har försökt öka. De personer som fått uppehållstillstånd 

med asylskäl eller genom anknytning till flyktingar (nyanlända) omfattas av 

etableringsreformen. Individerna ska tillsammans med arbetsförmedlingen utforma en 

etableringsplan som inkluderar en rad obligatoriska aktiviteter så som samhällsorientering 

(minst 60 timmar), som omfattar en del om att vårda sin hälsa i Sverige (11) och som 

kommunerna ansvarar för (2).   

 

I Stockholms län har tjugofem kommuner tillsammans med Håbo kommun i Uppsala län 

bildat ett gemensamt samordningskansli kring samhällsorienteringen som kallas Centrum för 

samhällsorientering.( 13) År 2014 beslöt Centrum för samhällsorientering i Stockholms län 

att pilottesta att utöka samhällsorienteringen med 12 timmar hälsokommunikation. Syftet med 

utökningen är att utrusta nyanlända inför etableringsinsatserna genom att öka deras kunskaper 

i faktorer som påverkar hälsan med fokus på migration och hälsa (14). Utökningen är ett 

samverkansprojekt mellan Centrum för samhällsorientering och Transkulturellt Centrum på 

Stockholms läns landsting. Transkulturellt Centrum på landstinget ansvarar för 

hälsokommunikationen som genomförs av hälsokommunikatörer på centret. Uppsala 

Universitet fick i sin tur uppdraget att utvärdera samverkansprojektet och den här studien 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2008344-om-halso--och-sjukvard-at_sfs-2008-344
http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halsoundersokning
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Etablering-av-vissa-nyanlanda.html
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utgör en del av utvärderingen med fokus på de involverade tjänstemännen och deras 

uppleversler och erfarenheter av samverkansprojektet. 

BAKGRUND  

Folkhälsan i Stockholm 

Sverige tillhör de länder i världen som har en förbättrad folkhälsa där bland annat 

medelivslängen har ökat och dödlighet i hjärt-och kärlsjukdomar minskat.(1) Trots 

förbättringarna finns det en ojämlikhet i hälsa och förutsättningarna för en god hälsa globalt, 

nationalt och lokalt, där i vissa fall skillnaderna har ökat (1, 15). Ojämlikheten i hälsa 

förekommer mellan olika utbildningsnivåer, social klass och inkomst och följer oftast en 

gradient (3). Ojämlikheten förekommer också mellan män och kvinnor där kvinnor mår sämre 

än männen (2, 3). 

 

I Stockholms län, det befolkningstätaste länet i Sverige med en femtedel av hela Sveriges 

befolkning (16), har boendesegarationen ökat vilket även bidrar till geografiska skillnader i 

hälsa (4). Diabetes är exempelvis 2-3 gånger så prevalent i de resurssvaga områden där även 

debutåldern för hjärt- och kärlsjukdomar är lägre än i de mer välställda områdena (4).  

Ojämlikheten i hälsa förekommer även mellan inrikes födda och utlandsfödda som utgör 19 % 

av befolkningen. Utlandsfödda som omfattar personer som är själva utlandsfödda eller 

personer med utlandsfödda föräldrar har genomgående sämre självskattad hälsa än inrikes 

födda där utlandsfödda från utomeuropeiska länder rapporterat sämsta hälsan. Tydligast ser 

man skillnaden när det gäller psykisk hälsa där utlandsfödda har sämre psykisk hälsa än 

inrikes födda (17,18). Utlandsfödda är bland annat också i högre utsträckning sjukskrivna och 

förtidspensionerade samt lider ofta av långvariga sjukdomar (3). Personer med utländsk 

bakgrund har däremot låg dödsrisk jämfört med inrikes födda (2). 

 

I Stockholms län lider utlandsfödda som varit flyktingar mer av psykisk ohälsa (20-30%) än 

andra utandsfödda.(4) De har även generellt sett sämre hälsa och en ökad dödlighet i hjärt- 

och kärlsjukdomar. Den låga användningen av läkemedel för psykiska tillstånd anses också 

tyda på bristande tillgång till vården för gruppen. Utlandsfödda i Stockholm läns är ofta 

arbetslösa och har i högre grad sjuk- eller aktivitetsersättning och kan till följd av ekonomiska 

problem ha avstått från vård och tandvård. Mödrahälsan är även sämre bland subgruppen 

flyktingar jämfört med övriga kvinnor i befolkningen. Ungefär en tredjedel av gruppen 

flyktingar i Stockholm har kort utbildning och bristande kunskap om hälsa (4).  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf
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Migration och hälsa 

Migration blir allt vanligare i världen och Europa och påverkar förutom den individuella 

hälsan även folkhälsan.(19) De flesta som har invandrat till Sverige ända sedan 1970 har varit 

flyktingar och deras anhöriga (2). På grund av oroligheter i Mellansösten och Afrika har 

migration i Europa uppnått högre nivåer än under andra världskriget. Under 2015 beräknas ca 

en miljon personer ha flytt till Europa jämfört med 280 000 året innan (6). I Sverige hade 

dubbelt så många sökt asyl under 2015 än året innan och 77 % av dem hade beviljats asyl (7).  

 

I världsorganisationens (WHO) konstitution definieras hälsa som inte enbart frånvaro av 

sjukdomar utan som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.(5) Hälsan påverkas av en rad 

olika bestämningsfaktorer på olika nivåer enligt Dahlgrens and Whiteheads modell så som 

livsstilsfaktorer, levdandsförhållanden och olika regelverk. (20) Bestämningsfaktorer som 

påverkar migranternas hälsa brukar delas in i tre grupper(3): 

1. Faktorer kopplat till länder man migrerar från eller vars föräldrar migrerat från så som 

livsstilsfaktorer.  

Migranter löper exempelvis större risk att drabbas av diabetes, vissa smittsamma 

sjukdomar och psykisk ohälsa vilket delvis kan förklaras med förekomst av riskfaktorer 

och sjukdomsmönster i ursprungslandet (21). Många av de som flyr har också under 

längre perioder levt i konflikt zoner och upplevt våld som påverkat hälsan (6). 

2. Faktorer kopplat till själva migrationen samt migrationspolitisk och policy i 

mottagarländer.  

Migranter som är flyktingar tenderar att vara mer exponerade för riskfaktorer för psykisk 

ohälsa under migrationen och vid ankomst så som våld och stress. (21) Enligt ’’the  

healthy migrant effect’’ har migranter initialt god hälsa eftersom migrationsprocessen 

kräver att man har en god hälsa men att omständigheterna under migrationsprocessen gör 

migranter mer sårbara och ökar risken för ohälsa som inte blir synlig förrän senare (21).    

3. Faktorer relaterade till landet migranter bosätter sig i.  

Det är framförallt migrationsprocessen och mottagande i mottagarlandet som påverkar 

migranters hälsa (5,6). Hur sårbara migranterna blir i mottagarländerna beror på en rad 

olika faktorer så som hur deras levnadsförhållanden och arbetsförhållanden ser ut vilket 

också kan påverka tillgång till hälso- och sjukvården(5). I Sverige hamnar migranter ofta i 

file:///E:/(http:/www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html)
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låg-status områden, får låglönade arbeten och förbli sårbara på andra sätt på grund av 

diskriminering (2,4). Många skillnader i hälsa mellan migranter och icke migranter i en 

befolkning försvinner eller minimeras när man kontrollerar för socioekonomiska faktorer 

(22, 23). Korrelationen mellan migration och låg socioekonomisk status gör det svårare att 

förklara vilket av dessa faktorer som främst förklarar deras situation (21).  

 

I mottagarlandet finns det även olika typer av hinder för migranter att få vård (6). Ett av de 

grundläggande hinder för migranter när det gäller tillgång till hälsotjänster i Europa är 

otillräckliga juridiska rättigheter och där rättigheter finns har medlen för att se till att 

migranter känner till dem samt att de respekteras i praktiken varit otillräckliga. I många länder 

är de två huvudorsaker till att migranter inte utnyttjar preventiva insatser och hälso- och 

sjukvården bristande generell hälsoutbildning och kunskap om tillgängliga hälsotjänster (5). 

Språkbarriärer är också ett av de största hindren för tillgång till hälsotjänster av god kvalitet 

bland migranter (5). Fel användning av hälso- sjukvården och missnöje när det gäller 

bemötande har även observerats bland migranter (19). I Stockholms län har man bland annat 

observerat bister i vården särskild när det gäller transkulturell psykiatri och tillgång till 

specialkunniga vårdgivare i flyktingstrauma (4). 

 

Hälsolitteracitet handlar om människornas kapacitet att i ett modern samhälle kunna 

tillgodose olika hälsokrav. Det handlar om att kunna förstå vilka faktorer i en given kontext 

som påverkar sin egen hälsa, sin familjs och samhällets i stort och hur man hanterar dem. (24) 

Funktionell hälsolitteracitet har uppmärksammat i forskning om hälsokommunikation och ska 

påverka den individuella hälsan och hälso-sjukvårdsutnyttjande. Forskning har visat en 

koppling mellan låg funktionell litteracitet och bristfällig kunskap om specifika sjukdomar 

och prevention vilket har kopplats till sämre hälsa, överanvändning av hälso- och 

sjukvårdstjänster mm. Forskningen kring utveckling av insatser som förbättrar hälsolitteracitet 

och minimera problem som uppstå på grund av låg hälsolitteracitet har lyft upp utbildning 

som en hälsofrämjande och preventiv insats(25). 

 

Styrdokument för arbete för jämlikhet i hälsa 

 

Rätten till hälsa behandlas i rad olika dokument där i artikel 12 i The International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) är en rättighet där staten måste se till att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278274


5 

 

tillhandhålla, och tillgängliggöra acceptabla hälsomedlen och tjänster av god kvalitet för hela 

populationen inklusive migranter.(5) I artikeln inkluderas även statens skyldighet att 

tillgängliggöra information där individer har en rätt att söka, få och förläna hälsorelaterad, 

skräddarsydd och åtkomlig information. September 2015 antogs även 17 globala mål med 

syftet arbeta mot en hållbar och rättvis värld (26). Två av målen hälsa och välbefinnande och 

minskad ojämlikhet betonade satsningar för en universell tillgång till hälso- och 

sjukvårdstjänster samt information och utbildning kring sexuell och reproduktiv hälsa (27) 

samt empowerment och socialt inklusion av alla grupper i samhället och satsningar för 

jämlika möjligheter och rättvis tillgång till hälsotjänster (28).      

I Sverige är det övergripande målet för nationellt folkhälsoarbete ’’att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen’’. Detta mål är i sin tur 

uppdelat i 11 målområden (29) där målområde sex ’’ hälsofrämjande hälso- och sjukvård’’ 

syftar till att betona hälsoaspekten i hälso- och sjukvården kopplat till det övergripande målet 

i Hälso- och sjukvårdslagen ’’ att hela befolkningen ska ha en god hälsa på lika villkor’’. Så 

som de flesta andra målområden så omfattas flera aktörer och politikiska områden där 

Sveriges kommuner och landsting och hälso- och sjukvårdens är huvudmän. (30) 

År 2005 tillsatte världshälsoorganisationen (WHO) Kommissionen för sociala 

bestämningsfaktorer för hälsa som kom ut med rekommendationer för hur man skulle 

utjämna hälsoskillnaderna.(31) Enligt kommissionens rekommendationer skulle man bland 

annat Mäta, förstå problemet och bedöma effekterna av olika åtgärder för att bredda 

kunskapsbasen. Spridning av kunskapen om de sociala bestämningsfaktorer till förutom olika 

yrkesgrupper även allmänheten inkluderades också som en handlingsprincip.    

 

Hälsofrämjande insatser 

Folkhälsoarbete består av båda systematiska planerade sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande insatser (32). Eftersom hälsan påverkas av en rad olika faktorer kan insatserna 

också riktas mot en rad olika faktorerna bland grupper och individer i samhället. Det finns 

därför inte enbart en lösning till ojämlikhet i hälsan och tillgång till hälso- och sjukvården.  

De olika ländernas regeringar och sjukvårdspersonal har en viktig roll att spela när det gäller 

att förbättra hälsan för alla människor (5). Förståelse av bland annat migranternas bakgrund är 

viktigt för upptäck av deras behov och effektiva behandla för dem(19). Ett sätt att 

tillgängliggöra hälsotjänster är genom att informera migranter om hälsa och hälsosystemet på 
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sitt modersmål eller ta itu med språkbarriärer i tjänsteleverans genom till exempel tolk och 

hälso- och sjukvårdpersonalen som utbildats i hur man använder dem.  

 

Hälsokommunikativa insatser som lyckas göra informationen relevant till målgruppen blir 

mer effektiva (33). Kulturellt känsligt är ett begrepp som används för att beskriva insatser 

riktade mot minoritetsgrupper. Fem principer som tagits fram som utgångspunkt för 

anpassade beteendeförändringsinsatser är (34): 

- Användning av gruppens resurser för att synliggöra och tillgängliggöra insatsen      

- Identifiering och hantering av olika barriärer för deltagande och tillgång 

- Utveckling av kommunikations strategier som är känsliga för språk och 

informationsbehov 

- Behandling av kulturella eller religiösa faktorer som främjar eller hindrar 

beteendeförändring 

- Inkludering av olika grad av kulturellt igenkände      

  

På nationell nivå har fokusen när det gäller migranter, särskilt subgruppen flyktingar, och 

hälsa legat på hälsoundersökningar. Hälsoundersökningar är en insats som Landstinget enligt 

lag ska erbjuda alla asylsökande och personer utan tillstånd som har bott i Sverige en längre 

period när de uppsöker vård. Syftet med hälsoundersökningen är förutom att upptäcka och 

hantera ohälsa också uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder samt att ge information 

om möjlighet till hälso- och sjukvård och tandvård (9). Folkhälsomyndigheten och 

socialstyrelsen fick ett regeringsuppdrag att ge stöd till landstinget kring att erbjuda 

hälsoundersökningar till asylsökande pga. bland annat det ökade trycket till följd av 

flyktingströmmarna (35). Under 2014 var det dock endast 44 % av alla asylsökande som 

utförde hälsoundersökningen (10).  

 

I Stockholms län arbetar Transkulturellt Centrum genom hälsokommunikatörer och parallellt 

med andra frivilliga organisationer för att öka tillgänglighet till vården och för att främja 

hälsan bland flyktingar (4). En utvärdering av hälsokommunikatörernas verksamhet i 

Stockholm i projektform visade att hälsokommunikation på modersmål var uppskattat av 

målgruppen eftersom de förutom att förstå också kunde diskutera och bidra. 

Gruppintervjuerna som gjorts med målgruppen visade ökad kunskap där vissa rapporterade en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14672383
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del beteendeförändring. (36)  Utvärderingen visade också att det fanns skillnader i hur 

hälsokommunikatörerna jobbat som ansåg flexibiliteten att vara central. I dag samarbetar 

hälsokommunikatörernas verksamhet på Transkulturellt Centrum med en rad olika kommuner 

utifrån deras behov. De erbjuder olika teman om hälsa som de tillsammans med önskemål 

från målgruppen går igenom (37). 

 

Hälsokommunikation i samhällsorienteringen  

Enligt etableringsreformen ska asylsökande som fått upphålltillstånd (nyanlända) eller 

personer som fått upphålltillstånd genom anknytning till flyktingar i åldrarna 20-64 samt 

personer 18-19 år utan föräldrar i Sverige tillsammans med arbetsförmedlingen forma en 

etableringsplan som ska etablera de nyanlända inom två år. Etableringsreformen ska då 

underlätta samverkan mellan myndigheter för att stödja de nyanlända att hitta bostad, 

försörjning, arbete, utbildning, barnomsorg. (12) Samhällsorientering är en av de 

etableringsinsatser som omfattas av reformen med syfte att ge grundläggande förståelse av det 

svenska samhället. Enligt förordningen ska samhällsorienteringen vara minst 60 timmar och 

bedrivas på modersmål. Samhällsorienteringen ska behandla en rad olika punkter kopplat till 

syftet bland annat att vårda sin hälsa i Sverige. Kommunerna har fått ansvaret att samordna 

samhällsorienteringen och det är också de som bestämmer hur de olika punkterna behandlas. 

(10) I Stockholms län bedrivs samhällsorienteringen av ett samordningskansli ’’Centrum för 

samhällsorientering’’ bestående av 25 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i 

Uppsala och omfattar numera 75 timmar samhällsorientering (13).    

 

En av förstudierna till MILSA projekt, en forskningsbaserad stödplattform för migration och 

hälsa i Skåne, har kartlagt hälsokommunikation i Sverige och de olika modeller för 

hälsokommunikation som prövats i Sverige samt erfarenheter av dem i samband med 

etableringen (38). Enligt förstudien har tre olika modeller för hälsokommunikation prövats i 

Sverige bland annat hälsokommunikation med hälsokommunikatörer i samhällsorienteringen. 

Förstudien hade bland annat lyft ett behov av samhällsorienteringen som en arena för 

hälsokommunikationen samt kompetensutveckling i hälsokommunikation och 

samhällskommunikation när det gäller hälsa.  

 

I den senaste rapporten till regeringen om samhällsorienteringen som länsstyrelserna 

tillsammans skrivit, har man utryckt vikten av hälsa och därmed utveckling av 
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hälsokommunikation och samhällsorienteringen parallellt och tillsammans (39). I Stockholms 

län och Östergötland bedrivs hälsokommunikation av landstigen parallellt och i samarbetes 

med arbetsförmedlingen och samhällsorienteringen, medan i Skåne har det integrerats i 

samhällsorienteringen vilket dessa regioner utvecklat baserat på olika förutsättningar. Enligt 

rapporten har 56 % av kommunerna som erbjuder hälsokommunikation den inom rammarna 

för samhällsorientering genom ökning med mellan 6 och 40 timmar. I Stockholm anordnades 

en konferens ’’Samhällsorientering och hälsokommunikation” där många deltagare i 

konferensen bland annat efterfrågade nationell samordning. I rapporten anger också 

länsstyrelserna ha planer att tillsammans med MILSA, en forskningsbaserad stödplattform för 

migration och hälsa i Skåne, att ansöka om medel för en utbildningsplattform för 

kommunikatörer på en nationellnivå som fördjupar kunskaper i hälsokommunikationen.  

 

I Region Skåne beslöt man sig för att utöka samhällsorientering med 20 timmar 

hälsokommunikation. Utvärderingen av insatsen i Region Skåne lyfte bland annat dialog i 

grupp och på modersmål som effektiva metoder att främja nyanländas hälsa och 

hälsolitteracitet (40). Enligt en analys av Partnerskap Skåne som inkluderar delprojektet 

samhälls- och hälsokommunikatörer har man lyft modermålskompetensen som en avgörande 

faktor för upplevd framgång och bristen på förankringsarbetet som en förbättringsområdet för 

samverkan (41). När det gäller partnerskapet i stort lyfts bland annat en god samverkansmiljö 

präglad av lyhördhet och lärande, samsynhet kring målen, engagemang och kontextförståelse 

som framgångsfaktor för samverkan (42).    

 

Utökad samhällsorientering i Stockholms län  

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län beslöt sig under 2014 för att pilottesta 

utökning av samhällsorientering med 12 timmar hälsokommunikation. Samhällsorienteringen 

som tidigare varit 60 timmar utökandes och blev tillsammans med hälsokommunikationen 72 

timmar. Utökningen genomfördes i samverkan med Transkulturellt centrum på Stockholms 

läns landsting och arbetsförmedlingen och skulle testats på 250 personer uppdelat i 16 grupper 

mellan 2015 och 2016. Med hjälp av Logical Framwork Approach (LFA) utvecklades olika 

mål för samverkansprojektet med det övergripande målet att utveckla ett beslutsunderlag vid 

positiva resultat för de samverkade kommunerna att ta ställning till. Det andra övergripande 

målet var att förbättra deltagarnas hälsolitteracitet och fördjupa deras förståelse av migration 

och hälsa.(14) I aktivitetsplanen inkluderades, förutom samordningen av samverkansprojektet, 

även kartläggningar av de samverkande kommunerna i kansliet, arbetsförmedlingen samt 
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Stockholms läns landstings inställning till insatser riktade till nyanlända flyktingar som har 

beviljats uppehållstillstånd. Planen inkluderade även olika möten med styr- och arbetsgruppen 

samt samordning av utvärderingen.  

 

Uppsala universitet fick uppdraget att utvärdera samverkansprojektet med fokus på 

deltagarna. Utvärderingen skulle klarlägga för- och nackdelar med samverkansprojektet och 

om den kan främja hälsa, hälsolitteracitet samt etablering i arbetsmarknaden bland de 

nyanlända. Därutöver skulle man undersöka tjänstemännens uppleversler och erfarenheter av 

samverkansprojektet. Utvärderingen genomförds med hjälp av en enkätundersökning och 

fokusgruppsintervjuer med deltagarna och individuella intervjuer med tjänstemännen. 

Resultaten från utvärderingen har presenterats på en spridningskonferens som centrum för 

samhällsorienteringen arrangerade juni 2016 och i form av en skriftlig rapport.  

 

Forskning om samverkan 

 

Enligt en översiktsstudie om samverkan kring hälsofrämjande arbete är nyckel till ett 

framgångsrik samverkan bland annat utveckling av gemensamma mål som sammanfaller med 

de olika organisationernas mål, inkludering och ett brett deltagande, inkludering av ledningen 

samt övervakning av den interna kommunikationen.(43) Kommunikation hade i vissa studier i 

samverkan kopplats till effektiviteten där dålig kommunikation hade i vissa fall hämmat 

samverkan. Precisering av roller hade också lyfts som viktig för utfallet.  En annan översikt 

om framgångsrika partnerskap bland tjänstemännen kring folkhälsoarbete betonade 

väldefinierade mål och syften, att parterna är välmedvetna om sina roller och ansvarsområden 

samt att det finns översiktsmekanismer(44). En motsättning till samverkan som en del 

tjänstemän utryckt i studien är att det innebär en grad av minskning av makt eftersom 

samverkan innebär en from av beroende av varandra. Ett hinder till en framgångsrik 

samverkan är otydliga rollfördelningar och bristande förankring för att skapa ett gemensamt 

ägarskap hos deltagarna. Detta kan leda till bristande informationsdelning att parterna som 

endast gör sitt och drar sig undan, vilket i sin tur kan påverka tjänsten till deltagarna negativt. 

En annan barriär är frånvarande återkoppling mellan den strategiska och genomförande delen 

av samverkan, där det praktiska arbetet sker utan kopplingar till det strategiska besluten högre 

upp.  
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Teoretiska perspektiv  

De teoretiska modellerna ska användas för diskussionen av studiens resultat och 

förbättringsområden inför implementeringen. Intervention Mappning ska i denna studie 

användas för att diskutera projektets utformning och genomförande, och Community 

Readiness för att även diskutera hur fortsättningsarbete ska se ut.  

 

Intervention Mapping  

Intervention Mapping (IM) är ett ramverk för utveckling av hälsoutbildningsprogram men kan 

användas för utveckling av en rad andra insatser. (45) Detta ramverk underlättar/faciliterar 

utveckling av teori- och evidensbaserade program. Enligt IM inleds programutveckling med 

en värdering och beskrivning av problemet, dess orsak/determinanter både i miljön och i 

beteende samt konsekvenser i from av livskvalitet. Man ska även identifiera resurser vilket 

görs genom att använda sig av båda olika teorier och insamlad data. Syftet är att genomföra en 

omfattande värdering av problemet och dess orsaker.  

    

Ramverket är utformat för att facilitera samarbete mellan olika individer med olika bakgrund 

genom att förtydliga processen. Det ska finnas koppling mellan utvecklarna, utförana och 

programmets deltagare. Kärnprocesser i detta ramverk är empirisk informationssökning, 

värdering och användande av teorier samt användning av insamlad information om 

målgruppen. Ramverket består av fem olika steg som omfattar olika uppgifter som producerar 

grunden för nästa steg. De olika stegen i ramverket är: [1] utveckling av en matris med 

insatsen, [2] urval av teoribaserade interventionsmetoder och praktiska strategier, [3] 

organisering och utformning av programmet, [4] specificering av planer for adoption och 

implementering, samt [5] planering av utvärdering. Slutprodukten blir en karta med en plan 

och en matris för att vägleda utformningen, implementeringen och utvärderingen av 

interventionen.   

 

Community Readiness Modell   

Enligt Community Readiness modellen befinner sig samfund/organisationer på olika nivåer av 

beredskap för implementering av ett program.(46) Den nivå en organisation ligger på är oftast 

avgörande för om ett program kommer kunna implementeras på ett effektivt sätt och om det 

kommer att ha stöd i organisationen eller inte. Modellen utvecklades för att bland annat ta 

fram praktiska verktyg för att stödja dessa samfund/organisationer.  
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Modellen beskriver nio olika beredskapsnivåer (se bilaga A). För att ta reda på vilket nivå ett 

samfund/organisation befinner sig på brukar nyckelinformanter intervjuas med hjälp av frågor 

från sex olika dimensioner relaterade till samfundets/organisationens beredskap för att hantera 

specifika problem. Kartläggningen av beredskapsnivån ska utgöra grunden för åtgärder där 

nästa steg handlar om att identifiera lämpliga strategier för att effektivisera och där 

specifikationer måste komma från samfundet själv. Strategierna i modellen utgår från ett 

definierat mål för varje steg.   

 

När organisationerna/samfunden uppnår en viss nivå för att initiera insatser så ska en 

arbetsgrupp utbildas i ’’Community readiness’’ för att sedan själva utveckla mer 

skräddasydda insatser för just deras samfund/organisation. Optimalt ska olika förebyggande 

insatser i ett samfund/organisation präglas av samverkan mellan olika verksamheter i 

samfundet och vara del av en större vision i organisationen. För att lyckas med ett sådant 

sammarbete måste samfundet vara involverat i planeringen och implementeringen av 

insatserna. Lokala aktörer och lokala lösningar och normer betonas. De kan då även vara 

kulturellt och etniskt anpassade. De framgångsrika insatserna i ett samfund ägs av samfundet 

själva. Svårigheter som kan tillkomma vid implementering av olika preventiva och 

förebyggande insatser kan bero på en rad olika faktorer så som olika attityder inom 

samfundet/gruppen, politiken, brist på resurser. Väldigt ofta på grund av dålig planering, 

”svaga” insatser som inte bidrar till förändring, bristande utbildning av personalen etc.   

  

 

Problemformulering 

Det är ingen tillfällighet att flyktingar mår sämre än andra grupper i samhället och det är inte 

heller en tillfällighet att detta samverkansprojekt påbörjades. Att gruppen mår sämre än andra 

och att samverkansprojektet påbörjats är båda indikatorer på ett behov i samhället att satsa 

mer för att stödja dessa grupper när det gäller hälsan. Det låga deltagandet i 

hälsoundersökningar tyder på att det finns personer som inte får ta del av bland annat 

hälsoinformation som det är tänkt och att det därmed finns ett behov av komplitterande 

insatser. Det skulle även kunna argumenteras att det råder en orättvisa när det gäller 

hälsoinformation mellan nyanlända och andra grupper i samhället på grund av bland annat 

språkbarriären. 
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Erfarenheter från hälsoinsatser riktade mot nyanlända är därför allt viktigare nationellt och 

internationellt med tanke på nuvarande flyktingssituation. Dessa erfarenheter är även 

nödvändigt för att effektivisera insatser riktade mot de nyanlända och för att initiera likande 

projektet för att främja hälsa hos dem.  En av rekommendationerna från Kommissionen för 

sociala bestämningsfaktorer för hälsa för att minska skillnader i hälsa är förutom mätning av 

problemet även utvärdering av olika insatser för att öka kunskaper. Denna studie ska 

sammanställa upplevelser och erfarenheter hos tjänstemännen involverade i den utökade 

samhällsorienteringen i Stockholms län för att öka kunskapen om insatser riktade mot 

flyktingar. Med hjälp av Intervention Mapping och Community Readiness kan man även dra 

lärdomar inför en implementering eller initiation av likande insats.   

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa genomförandet av samverkansprojektet där 

samhällsorientering i Stockholms län utökades med 12 timmar hälsokommunikation, för- och 

nackdelar samt förbättringsområden ur tjänstemännens perspektiv. 

 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver tjänstemännen genomförandet av den utökade samhällsorienteringen? 

2. Vilka för- och nackdelar upplever tjänstemännen att det finns med den utökade 

samhällsorienteringen? 

3. Hur kan implementering av utökad samhällsorientering i ordinarie verksamhet 

Stockholms län ske på bästa sätt? 

 

METOD 

Design 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie och syftar att kartlägga och beskriva erfarenheter 

och upplevelser av samverkansprojektet och genomförandet. En kvalitative studiedesign är en 

lämplig design eftersom studien ämnar förstå samverkansprojektet och dess genomförande ur 

tjänstemännens synvinkel och genom deras erfarenheter även kartlägga deras värld.(47,48) 

Studien var både explorativ och deskriptivt där upplevelser och erfarenheter av projektet har 

klarlagts och beskrivits.  
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Urval 

I denna studie användes en strategisk rekrytering av tjänstemännen där tre olika grupper av 

tjänstemän involverade i samverkansprojektet på olika sätt valdes ut för att ingå i studien. De 

utvalda tjänstemännen var involverade hälsokommunikatörer och deras samordnare på 

Transkulturellt Centrum, samhällskommunikatörer som undervisar i samma språk som 

hälsokommunikatörerna undervisade i dvs. somaliska, arabiska, tigrinja och dari, samt 

nyckelpersoner på Centrum för samhällsorientering. Totalt intervjuades 13 personer, tre 

hälskommunikatörer och deras samordnare, fem samhällskommunikatörer och fyra 

nyckelpersoner på Centrum för samhällsorientering. 

 

Urvalet gjordes tillsammans med två andra forskare och projektsamordnaren under 

planeringensperioden. Syftet med urvalet var att rekrytera personer involverade i projektet 

med olika erfarenheter och upplevelser av projektet och därmed belysa samverkansprojektet 

ur olika perspektiv. Hälskommunikatörer och deras samordnare inkluderas eftersom de 

levererar hälsokommunikation till deltagarna. Samhällskommunikatörerna ingår eftersom de 

levererar samhällsorienteringen som påverkas av utökningen på olika sätt samt de enligt 

projektplanen skulle träffa deltagarna efter hälsokommunikation och kan ha en annan inblick i 

deltagarnas upplevelser. Eftersom centrum för samhällsorienteringen administrerar 

samhällsorienteringen och därmed även utökningen/samverkansprojektet är deras personals 

erfarenheter och upplevelser även värdefulla att kartlägga och beskriva.  

  

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data för denna studie genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Detta 

innebär att den identifierade gruppen tjänstemän intervjuades med hjälp av en semi- 

strukturerade frågeguider. Frågeguiden bestod av ämne och frågor som skulle behandlas och 

besvaras där intervjupersonen fick möjlighet att utveckla och tala utförligt.(48) 

Huvudfrågorna i frågeguiden anpassades och specificerades utifrån roll och ansvarsområde 

(se bilagor B). 

 

Frågeguiderna innehåll öppna frågor kring genomförande av samverkansprojektet samt 

direkta frågor baserade på rekommenderade frågor för en processutvärdering samt 

utvärderingar av hälsokommunikativa insatser. (49)  Frågeguiderna innehåll dessutom frågor 
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kring relevanta element i en processutvärdering enligt en modell för processutvärderingar 

(50). Frågorna formuleras enligt rekommendationer för att generera uttömmande svar och 

kompletterades med ytterligare sonderande och specificerande frågor under intervjun (47). 

Frågeguiden granskades även i förhand av tre forskare samt projektsamordnare där de alla 

hade möjlighet att föreslå justeringar. Frågeguiden pilottestades och frågorna omformulerades 

för att passa gruppen tjänstemän och för att undvika inhämtning av irrelevant information. 

Samverkansprojektets projektplan med olika aktiviteter inhämtades i samband med ett möte 

med samverkansprojektets projektsamordnare och användes som bakgrundsmaterial för 

studien.    

 

Tillvägagångsätt 

Ett mejl skickades ut mars 2016 till alla tjänstemän i urvalet med ett informationsbrev med 

förfrågan att delta i intervjustudien (se bilaga C). Ytterligare ett mail skickades ut av 

huvudutvärderaren och forskare för att styrka att studien är en del av den stora utvärderingen. 

En översikt över intervjufrågorna skickades även ut till vissa tjänstemän på begäran och 

rekommendation av en tjänsteman. Efter tre utskickade mail kontaktades tjänstemännen på 

telefon samt per sms där de informerades om studien och frivillighet i deltagande innan de 

åter tillfrågades att delta i studien. Om tjänstemännen samtyckte bestämdes en tid och plats 

där intervjun skulle äga rum. Intervjuerna genomfördes i slutet av mars och början av april på 

tjänstemännens kontor, i olika undervisning lokaler och vid ett tillfälle i ett bibliotek. 

Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter.   

 

Innan varje intervju informerades tjänstemannen åter om studien och dess syfte samt 

konfidentialitet och ett tillstånd att spela in intervjun inhämtades. Tjänstemännen intervjuades 

sedan med hjälp av den utformade frågeguiden. Efter intervjuerna transkriberades de manuellt 

och lyssnades på flera gånger inför analysen. På grund av intervjuernas längd och tidsbrist 

transkriberades endast informationen kopplat till samverkansprojektet. Upprepningar av svar 

på samma fråga i en intervju exkluderades också, vilket kontrollerades innan exkluderingen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Den övergripande utvärderingsplanen för samverkansprojektet har genomgått en etisk 

prövning hos Uppsala regionala etiknämnd och utvärderingen genomförs enligt 

Helsingforsdeklarationen. 
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Det finns fyra allmänna huvudkraven för att bedriva forskning när det gäller individskydd 

nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. ( 

51) 

1. Informationskravet kräver att forskaren informera de berörda om forskningssyfte. Alla 

deltagare i den här studien informerades om studiens syfte dels genom informationsbrevet 

som skickades ut men även muntligt innan varje intervju.  

2. Samtyckeskravet ger deltagarna i forskningen rätten att själva bestämma om de vill delta i 

forskningen eller inte. I denna här studie informerades alla deltagarna även om att 

deltagande var frivillig genom informationsbrevet. Ett samtycke inhämtades dessutom 

från alla deltagare innan varje intervju.   

3. Konfidentialitetskravet kräver att uppgifter om de involverade personerna ska vara 

konfidentiell och att personuppgifter förvaras oåtkomlig för obehöriga. I 

informationsbrevet som alla deltagarna fick fanns det också ett avsnitt om hur data 

kommer att hanteras. Den insamlade data i den här studien bevarades dessutom 

oåtkomligt för obehöriga. Eftersom studiegruppen är relativ liten och tjänstemännen 

lyfter olika aspekter och erfarenheter av samverkansprojektet som är väsentliga att 

redogöra kommer citaten i studien att justeras språkligt från muntligt till skrivspråk för att 

bevara konfidentiellitet. Citaten kommer endast att markeras med en bokstav.   

4. Nyttjandekravet kräver i sin tur att de insamlade uppgifterna om personerna endast 

används i forskningssyfte. I informationsbrevet till deltagarna framgår det vilket typ av 

studie som genomförs och hur studiens resultat skall används vilket deltagarna även 

informerades om muntligt förre varje intervju.    

 

 

Bearbetning och Analys 

En induktiv metod användes för att analysera materialet. Det innebär att olika erfarenheter 

samlades in för att göra en generell redogörelse (47) i detta fall av samverkansprojektet och 

dess genomförande. 

 

Den insamlade data analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (52) där intervjuerna först transkriberades och lyssnades på igen. Sedan lästes den 

transkriberade texten flera gånger och meningsbärande enheter markerades. Utgångspunkten 

vid val av meningsbärande enheter var studiens syfte och frågeställningar.  Den transkriberade 
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och markerade texten lästes och kontrollerades av en annan forskare. Detta för att öka 

tillförlitligheten i studiets resultat (52). De meningsbärande enheterna kondenserades och 

kodades. Koderna i denna studie var deskriptiva och kondenserande. Koderna grupperades 

sedan för att forma kategorier. Kategoriseringen var en systematisk begreppsbildning det vill 

säga medvetet gruppering av koderna.  

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod  Kategori  Tema 

’’att man har den här 

möjligheten att träffa 

många från ett samhälle 

man tillhör, det här 

jobbet har gett mig den 

här möjligheten .. det är 

inte bara jag som tänker 

så här många deltagare 

på utvärderingen vi 

brukar dela ut sista 

tillfälle har också 

uttryckt sig så här’’ 

Deltagarna och 

kommunikatör 

uppskattar att de 

får möjlighet att 

träffas  

Mötesplats 

 

Plattform 

för 

deltagarna  

 

 

Insatsen 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

RESULTAT 

De intervjuade bestod av både personer som hade varit anställda på sin respektive arbetsplats 

innan projektstart och personer som tillkommit i samband med projektet eller under 

projektperioden.  Analysen genererade total 10 kategorier under två teman enligt tabellen 

nedan (se tabell 2). Resultaten presenteras med frågeställningarna i denna studie som rubriker.  

 

 

Tema 

 

Kategorier 

 

 

Insatsen 

Tiden har varit otillräcklig  

Inte alltid positivt att inleda med HK 

Metodutveckling efterfrågas   

Insatsen har haft nytta  
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Insatsen fungerat som en plattform    

Hälsokommunikatörernas kompetenser är värdefulla  

Det svårt att implementera 

 

Samverkan 

Omställning för båda parter  

Samverkan har varit positiv 

Problem i samband med undervisningen   

Tabell 2. Resultatets tema och kategorier  

 

Hur beskriver tjänstemännen genomförandet av den utökade 

samhällsorienteringen? 

 

Insatsen  

Tiden har varit otillräcklig  

Hälsokommunikationens struktur upplevs ha fungerat bra och varit positiv för deltagarna, 

dock har den upplevts vara för intensiv och koncentrerad. Under projekttiden blev det på olika 

sätt tydligt att 12 timmar hälsokommunikation var otillräckligt. Deltagarna har visat sig ha 

större behov än vad man hade trott. Tiden visade sig vara för kort för att hinna med alla 

förbestämda ämnen. På grund av tidsbegränsningen upplevde man heller inte att man kunnat 

vara flexibel nog att besvara alla deltagarnas frågor och tillgodose deras behov. Man uppger 

att det hela tiden varit en balansgång mellan att tillgodose behoven och att hålla sig inom 

tidsramen. Deltagarna själva har efterfrågat mer tid och mer information men mer tid 

upplevdes som orealistisk av någon tjänsteman.  

 

’’ vissa ämnen är väldigt populära mer än andra, det tar längre tid och sådär 

men vi är väldigt flexibla annars men här har det varit annat, vi är flexibla men 

det kan inte va i den utsträckning som det har varit innan – (A) 

 

 

Inte alltid positivt att inleda med HK  

 

Genom att börja med hälsokommunikation uppger man att en del tid kan gå åt spillo på grund 

av att personer droppar in första vecka. Det upplevs också som positivt eftersom deltagarna då 

kan får en relation till varandra och formar en grupp innan de går vidare. Att avsluta med 

hälsokommunikation har visat sig vara positivt för deltagarna då de redan känner varandra 

och kan vara mer öppna. Användning av tolkar upplevs generellt sett vara problematiskt där 

man har fått den del klagomål från deltagarna.     
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’’Hälsoveckan kan påverkas om den är första och andra dagen av kursen för att 

folk kommer sena och mycket tid går åt spillo, jag tycker man får en hel och 

mycket mer sista veckan, många som jag har frågat oftast arabisktalande 

hälsokommunikatörer de tycker det bra’’ – (B) 

 

 

Metodutveckling efterfrågas  

 

Man anser ha fokuserat mycket på innehållet och otillräckligt på metoderna. Deltagarna har 

också efterfrågat en utveckling av hälsokommunikationen och även en praktisk del. En del av 

tjänstemännen upplevde ett behov av en praktisk del, samt skriftligt material på grund av 

insatsens intensitet. Insatsen upplevs också har förbättrats av reduktion till följd av tidsbristen.   

 

’’vad vi gör är att vi kommer hit och att vi använder olika metoder, vi använder 

föreläsningar och vi visar dem websida baserad information, vi hjälper de 

diskutera att ställa frågor och såna saker men de får ingenting hemma’’ – (C) 

 

 

Samverkan  

 

Omställning för båda parter  

Det har varit en omställning med en ny samarbetspartner och det har hela tiden handlat om att 

hitta varandra, genom att förstå varandra, anpassa sig och ta hänsyn till varandra. Samverkan 

har handlat om att hitta en balans mellan hur de hade arbetat och behoven i 

samverkansprojektet. En del av utmaningarna som tjänstemännen har lyft är kopplade till 

samhällsorienteringens struktur. Kursorganisationen tempo har bland annat bidragit till sådana 

utmaningar för båda parter men framförallt för transkulturellt centrum. En del utmaningar har 

varit oförutsebara och till följd av ökade behov av kurser på grund av ökade 

flyktingströmmarna. Andra utmaningar med samverkan upplevs vara kopplande till 

systemkrockar som uppstår när det är två olika organisationer som ska samverka. De två olika 

organisationerna upplevs ha haft olika förutsättningar där transkulturellt Centrum pga. sin 

storlek haft svårt att tillgodose behoven av kurser. Skillnaden i förutsättning att tillgodose 

behoven upplevdes som begränsande för båda de involverade verksamheterna. Centrum för 

samhällsorienteringen har fått lugna ner sitt tempo för att anpassa sig till 

hälsokommunikatörerna och hälsokommunikatörerna har fått minskad flexibilitet i sitt arbete. 

Det har även varit jobbigt att ha hälsokommunikationen på slutet och att använda sig av tolkar 
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eftersom det avviker från rutinen. Vissa tjänstemän har inte märkt av några problem i 

samband med projektet där arbetsbördan varit oföränderlig medans för andra arbetsbörda och 

arbetstempo ökade. Vissa tjänstemännen uppger att projektet har lättad på deras arbetsbörda 

och gett dem mer utrymme för dialog med deltagarna.  Man anser att samverkansprojektet har 

varit en lärande- och utvecklingsprocess där man har utvecklats, förbättrats. 

 

 

’’ Det med projektet är en lärande process, inget är som man tror från början 

utan lär sig på vägen och man utvecklas hela tiden nu det mars snart April och 

det är snart slut helt enkel i augusti men jag ser fortfarande potentiella saker 

man kan fixa och trixa och förbättra och det kommer vi gör till slut för det är en 

process’’ – (D) 

 

 

Vilka för- och nackdelar upplever tjänstemännen att det finns med den 

utökade samhällsorienteringen? 

 

Insatsen  

Insatsen har haft nytta 

Insatsen upplevs som viktig av tjänstemännen eftersom det leder till välbefinnande och god 

hälsa, som är viktigt för alla. Insatsen anses även kunna påverka gruppens förmåga att arbeta 

och integreras genom att hjälpa dem återställa balansen i deras liv och ge dem en grund att stå 

på samt ge dem en holistisk bild av hur man integreras. Insatsen anses också vara båda 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande med möjligheter att minska samhällskostnader 

vilket lyfts som en fördel.  

 

Tjänstemännen uppger att man genom insatsen visat deltagarna att man brytt sig om dem och 

det upplevdes att deltagarna kände sig sedda. Deltagarna har även utryckt en uppskattning för 

insatsen. Deltagarna uppfattades som nyfikna och har även utryckt att de haft nytta av insatsen 

och fört vidare informationen, vilket tjänstemännen också anser är en följd av insatsen. 

Tjänstemännen har även upplevt att deltagarna mått bättre, känt sig tryggare och lättade som 

följd av hjälpen de har fått. Tjänstemännen ansåg att insatsen ökade deltagarnas förståelse om 

viktiga ämnen som sjukvårdsystemet, och ökat deras perspektiv om olika negativa 

erfarenheter de haft. Insatsen ska även ha behandlat författade meningar, vilket lyfts som en 

fördel med insatsen. Insatsen upplevs också ha orienterat deltagarna som anses blivit mer 
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öppna, där man också kunnat observera attitydförändringar, livsstilsförändringar och minskad 

stress. En annan understruken fördel med insatsen är att den har motiverat deltagarna att våga 

söka vård, och dessutom hjälpt dem hitta rätt. Deltagarna har utryckt att insatsen kan ha 

kommit försent, vilket en del av tjänstemännen även tyckt, men en tjänsteman tyckte att 

insatsen kom i rätt tidpunkt.  

 

’’Men i det här projektet det finns några som kan, de har kunskaper om det så 

det var helt rätt man kan till och med säga att man har kommit för sent med det 

spelar ingen roll, man har börjat, de som har missat har missat’’ – (E) 

 

Insatsen fungerat som en plattform    

Hälsokommunikationen har även lyfts som en uppskattad plattform av deltagarna för att 

träffas, prata med andra med samma upplevelser och förstå sin livssituation där deltagarna 

själva även har hjälpt varandra. Det har också varit en plattform där deltagarna fått träffa 

kommunikatörer med samma bakgrund som dem och som fungerar som ett exempel för dem. 

Kommunikatörerna uppger att de har delat med sig av sina erfarenheter. Deltagarna har också 

delat med sig sina erfarenheter med varandra vilket upplevs ha skapat en trygghet där 

kommunikatörerna kunnat utveckla en positiv relation med deltagarna. Man ser 

hälsokommunikationen som en plattform där man ger deltagarna möjlighet att prata. 

 

’’Många som sitter i gruppen är läkare, sjuksköterskor, många är kanske 

tandläkare så det många som också sitter där och hjälper gruppen. Jag säger 

saker och de börjar reflektera på deras sätt och det hjälper gruppen att förstå 

mera. Det blir väldigt roligt’’ – (F) 

 

Hälsokommunikatörernas kompetenser är värdefulla  

Att hälsokommunikatörer haft en hälsobakgrund anses vara positivt och tyckas att det har 

skapat tillit hos deltagarna och fått dem att känna sig sedda och respekterade. 

Hälsokommunikatörer anses också besitta kunskaper som samhällskommunikatörer inte har, 

vilket gör att de kan fördjupa hälsoämnet. Eftersom de har samma bakgrund som deltagarna 

kan de även förklara olika ämnen på ett mer förståeligt sätt. Att insatsen är på modersmål 

anses vara särskilt positivt vilket deltagarna har varit tacksamma för, eftersom det underlättar 

dialogen och förståelsen av ämnet.  Insatsen kan dessutom läggas in tidigare, innan de 

nyanlända har lärt sig svenska, i och med att den är på modersmål. En annan utmaning har 
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varit att bemöta behoven, när det har förekommit skillnader inom språkgrupper där en del av 

innehållet har varit kontroversiellt för några deltagare.  

 

Men det finns saker som är bra att hälsokommunikatörer ska ta eftersom de har 

en sjukvårdsbakgrund, de tar saker på ett övertygande sätt för våra deltagare 

för att de har jobbat som sjuksköterskor eller som läkare vilket är bra för våra 

deltagare.’’ – (G) 

  

 

Samverkan  

Samverkan har varit positiv  

Samverkan anses bidra till effektivisering av arbetet kring målgruppen, där man bland annat 

kan förbättra insatserna och skynda på leveransen. En annan positiv aspekt som upplevdes var 

att man i samverkan kunnat maximera informationen till målgruppen. Samhällsorientering 

anses vara en bra och effektiv arena för en hälsoinsats eftersom det redan är ett fungerande 

system där man samlar målgruppen och därmed enkelt kan nå många med hälsoinsatser. Man 

har också lyft möjligheten att inhämta information om målgruppen samt utveckling och 

kunskapsutbyte mellan olika organisationer. Samverkan upplevs ha varit komplimenterande 

där båda kommunikatörernas olika kompetenser anses tillsammans förbättra 

samhällsorienteringen. Samverkan anses även ha varit lärorikt, där man trots sina utmaningar 

lyckats lösa olika problem som uppstått. Tjänstemännen upplever att samverkan varit ett gott 

exempel på en fungerande samverkan och bevis på att samverkan mellan dessa typer av 

organisationer är möjliga. Man upplever också att det är positivt att personerna i de 

samverkade organisationerna delar samma mål för integration och etablering, och haft stor 

engagemang i frågorna. 

 

Samverkan anses också ha handlat om att finna en balans mellan de nya och gamla 

arbetsuppgifterna. Man utrycker att insatsen har krävt en del anpassning av båda 

organisationer där man till exempel behövde lära sig hur den andre jobbar.  Några av 

framgångsfaktorer som tjänstemännen har lyft upp har varit vilja att utvecklas och anpassa 

sig, viljan att projektet ska fungera samt en gemensam syn på vikten av insatsen. Man uppger 

också att man ha hjälpts åt för att lösa problem och upplevde sitt arbete som givande och 

värdefull. Tjänstemännen lyfte även upp bra kommunikation som en framgångsfaktor för 

samverkansprojektet. Tjänstemännen har utryckt en del svårigheter med samverkan i början 
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av projektet då även kommunikationen upplevdes ha varit bristfällig där vissa utryckte ett 

behov av att träffas mera. Ett sådant som lyfts av många tjänstemän var att deltagarna fick 

dubbel information där samhällskommunikatörer och hälsokommunikatörer gick igenom 

samma hälsorelaterade ämnen.  Repetition upplevdes dock inte som något negativt av alla 

tjänstemän.  

 

’’Alla försöker lösa problemen så att jag ser en väldigt tydlig fokus på lösa de 

problem som uppstå vilket jag tycker är bra samarbete även om det finns 

problem så försöker man lösa dem tillsammans’’- (H) 

 

 

 

 

Hur kan implementering av utökad samhällsorientering i ordinarie 

verksamhet Stockholms län ske på bästa sätt? 
 

Insatsen  

Det svårt att implementera   

Redan från början har det varit oklart vem som ansvarar för de nyanländes hälsa. Man 

upplever att ansvarsfördelningen för de nyanländas hälsa har varit otydligt och att det 

eventuellt skulle behövas förtydligandet lagstiftning. Detta har i sin tur speglat sig i slutfasen 

där man har haft svårigheter med implementeringsplaner, vilket tjänstemännen upplever som 

tråkigt. Andra orsaker till svårigheter med implementeringen som har lyfts av tjänstemännen 

är att de många involverade parter och att det funnits bristfällig initial återkoppling till 

beslutsfattarna.  

 

 ’’för alla ser behovet sen är det liksom problem med hur man ska implementera 

det nu och det är det där problem’’ – (I) 

 

 

Samverkan  

Problem i samband med undervisningen   

Skillnader i hur kommunikatörerna jobbade, och hur de olika parterna planerade och 

administrerade kurserna ansåg ha både sina fördelar och nackdelar. Att man har haft skilda 

arbetssätt och har haft olika syn på saker och ting upplevdes vara en utmaning. En brist och 

förbättringsområde som lyftes av kommunikatörer var att man inte fick information om 

deltagarna och att man i vissa fall inte visste vilka kommunikatörer som skulle ta över 
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gruppen. Tjänstemännen har även lyft praktiska problem på undervisningslokalerna bland 

annat bristen på en kontakt person. Det har också varit en utmaning att förra samman kurserna 

tidsmässigt så man har samma flyt så innan projektet där nya kurser påbörjas så fort gamla 

avslutas. Tjänstemännen har även lyft problemet med att grupperna varit för stora samt att 

handläggarna rycker ur deltagarna från samhällsorienteringen. 

 

Eftersom deltagarna inte hade fått informationen om hälsokommunikation hade de varit 

förvirrade och presentationen av hela kursen upplevdes vara en utmaning. I början av 

projektet fanns det även en del missförståelse om månadsredovisning. Detta skapade vid 

något tillfälle missnöje bland deltagarna. Listorna upplevdes tidskrävande av vissa 

tjänstemän. Projektet upplevdes generellt har varit tidskrävande och ökat arbetsbördan för 

kommunikatörerna.  

 

’’ Till exempel klassrummet i kallelsen för den här deltagaren är inte som för 

den här deltagaren, att man måste ha bärbar dator med sig där i ordinarie 

verksamhet finns den på plats’’ – (J) 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att belysa tjänstemännens erfarenheter och upplevelser av den utökade 

samhällsorienteringen i Stockholms län och dess genomförande för att identifiera olika 

lärdomar och förbättringsområden inför implementeringen. Ett huvudfynd som tjänstemännen 

har lyft som en fördel är att man lyckat motivera deltagarna/de nyanlända att söka hjälp där 

man också lyfter att det varit fördelaktig för deltagarna. Tjänstemännen upplevde också 

samverkan som kompletterande, där hälsokommunikatörernas olika egenskaper lyfts som en 

fördel för deltagarna.  Tjänstemännen har även speglat en del utmaningar bland annat 

utmaningen att tillgodose deltagarnas behov inom den bestämda tidsramen och utmaningar för 

två olika organisationer men skilda förutsättningar och arbetssätt att samverka. En del 

utmaningar tycks även vara koppade till bristande förankringsarbete och kontakt mellan 

tjänstemännen. Trots utmaningarna upplevs samverkan har varit framgångsrik, där man 

genom bra kommunikation lyckades lösa problem som uppstått.  
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Framgångsfaktorer och fördelarna med insatsen 

Flyktingars hälsa har formats av tre kontexter: Ursprungsländerna, migrationsprocessen och 

förhållanden i det nya landet, och för att ge flyktingar de bästa förutsättningarna för en god 

hälsa så rekommenderas information.(3) Tjänstemännen har upplevt insatsen som 

betydelsefull eftersom den varit användbar och uppskattad av deltagarna. Enligt 

tjänstemännen ökar insatsen deltagarnas förutsättningar för integration och god hälsa genom 

att orientera och ge verktyg att navigera sig i det nya samhället. En fördel med insatsen som 

tjänstemännen lyfte var att de har lyckats motivera deltagarna att söka hjälp och sedan hjälpt 

dem att hitta rätt. Enligt olika studier är bristande information och kunskap en av orsakerna 

till den låga utnyttjandet av hälso- och sjukvårdsinsatser bland migranter (5). I och med att 

tjänstemännen uppger att de lyckats motivera deltagarna att söka hjälp och hjälpt dem att hitta 

rätt så skulle man kunna argumentera att insatsen behandlat de orsakerna till migranternas 

låga utnyttjande av hälso- och sjukvården. Tjänstemännen har även lyft det faktum att 

personerna i de samverkande organisationerna delat samma mål för integration och etablering 

samt deras engagemang som positivt. Att insatsens övergripande mål som sammanfaller med 

den egna organisationens mål har också lyfts som en framgångsfaktor i andra studier om 

samverkan bland annat i Partnerskap Skåne som hade ett likande samverkansprojekt (42,43).  

 

En av principerna som rekommenderas för en kulturellt känslig insats riktade mot minoriteter 

är utvecklingen av kommunikationsstrategier som är känsliga för språk och 

informationsbehov.(34) Att insatsen varit på deltagarnas modersmål anses vara särskilt 

positivt av tjänstemännen och deltagarna uppges varit tacksamma. Att hälsokommunikationen 

är på modersmålet är något som har upplevts som positivt och betonats i tidigare utvärdering 

av hälsokommunikation i Stockholms län men även i Skåne regionens motsvarighet till 

insatsen (36, 40).  Tjänstemännen uppger också att hälsokommunikation på modersmålet 

möjliggör tidigare insatser riktade mot gruppen. En annan princip som rekommenderas för en 

kulturellt känslig insats är att den ska ta vara på migranternas resurser för att synliggöra och 

tillgängliggöra insatsen för dem (34). Tjänstemännen har utryckt att hälsokommunikationen 

varit en plattform för de nyanlända att bland annat förra en dialog om hälsa. I med att 

kommunikatörerna har likande bakgrund som deltagarna så skapar man även en grad av 

kulturellt igenkännande vilket kommunikatörerna själva även känt av.  

 

Samverkan mellan olika verksamheter är optimal för lösningar av olika problem enligt 

Community Readiness modellen (46). Samverkan i den utökade samhällsorienteringen har 
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upplevts som positiv av tjänstemännen eftersom det ha varit ett komplimenterande samverkan 

där man har ansett tillsammans förbättra samhällsorienteringen och kunnat maximera 

informationen till målgruppen. Man har i den här insatsen dessutom använt sig av lokal aktör 

dvs. hälsokommunikatörer från landstinget och lokala lösningar där man har anpassat insatsen 

efter samhällsorienteringen vilket är viktigt enligt Community Readiness modellen. Att 

insatsen varit på en area som är obligatoriskt för gruppen anses vara positivt av tjänstemännen 

eftersom man på så sätt kan nå många fler nyanlända med en insats. Att samhällsorienteringen 

är en bra area för hälsokommunikation riktad mot målgruppen har även tidigare lyfts i en 

förstudie till MILSA projektet i Skåne (39). Att hälsokommunikatörer har en hälsobakgrund 

har också lyfts som en positiv aspekt av insatsen.  

 

En av framgångsfaktorerna som lyfts kring partnerskap Skåne är ett bra samverkanklimat (42) 

vilket tjänstemännen i den här studien också har lyft där de haft viljan att utvecklas och att 

förstå varandra, anpassa sig och ta hänsyn till varandra. Tjänstemännen uppger också ha 

hjälpts åt för att lösa problem och upplevt att det har varit givande och värdefull. Samverkan 

upplevdes som positivt och framgångsrikt trots olika utmaningar har insatsen genomförts. 

Enligt tjänstemännen har man lyckats genomföra insatsen med hjälp av bra kommunikation 

trots att det var bristande i början. Detta sammanfaller med andra studier kring samverkan där 

kommunikation understrukits som en väsentlig del för en framgångsrik samverkan (43).  

 

Utmaningar och nackdelar med insatsen  

Två framgångsfaktorer som har lyfts i tidigare studier om framgångsrika partnerskap bland 

tjänstemännen kring folkhälsoarbete är medveten om sina roller och skyldigheter bland 

parternas samt att det fanns översiktsmekanismer.(44) Precisering av roller och förankring 

hade också lyfts som viktig för utfallet enligt en översikt av olika samverkan (43). I den här 

studien tycks det har funnits otydligheter kring rollerna i projektet där det i början av projektet 

hade förekommit upprepningar när det gällde hälsoämnet. Förankringsarbetet hade även lyfts 

som ett förbättringsområde i Skåne Regionens insats kring hälsokommunikation (41) vilket 

också upplevdes vara bristfälligt i det här projektet. Tjänstemännen uppger bland annat att 

deltagarna inte fått information om hälsokommunikationen i samhällsorienteringen där den 

redan korta tiden gick åt att förklara och informera vilket upplevdes vara ineffektiv. Det har 

även förekommit en del mindre utmaningar kring bland annat hantering av närvarolistor som 

också pekar på ett bristande förankringsarbete.   
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Kommunikationen hade i olika samverkansprojekt kopplats till effektiviteten där bristande 

kommunikation hade i vissa fall hämmat samverkan.(43) Trots att kommunikationen har lyft 

som en framgångsfaktor så har tjänstemännen upplevt den som bristfällig i början av projektet 

där vissa utryckte ett behov av att träffas mera. 

 

Enligt länsstyrelsernas rapport har hälsokommunikationen som erbjudits i anslutning till 

samhällsorienteringen nationellt varierat mellan 6 och 40 timmar (39). I den här studien har 

hälsokommunikationen upplevts som intensiv och koncentrerad av tjänstemännen. 

Kommunikatörerna uppger att de har haft svårigheter att både gå genom hela innehållet samt 

att tillgodose deltagarnas behov som visat sig vara större än vad man hade trott. Deltagarna 

uppges även ha efterfrågat mer tid. Detta kan bero på en bristfällig analys av problemet och 

behovet, så som det rekommenderas i Intervention Mapping (45), när man utformade 

projektet. Insatsen är riktad mot individernas beteende och som tjänstemännen berättade så är 

den själv inte tillräcklig. Eftersom deltagarna också har lyfta problem med exempelvis 

väntetiden så krävs det insatser riktade mot andra bestämningsfaktorer i med att hälsan 

påverkas av en rad olika faktorer (20).   

 

De två samverkande organisationerna upplevs ha haft olika förutsättningar vilket har varit 

krävande för dem. Enligt tjänstemännen har samverkan varit en omställning, vilket är en av 

farhågor till samverkan tjänstemän kan ha (44). Samverkan upplevs trots det ha varit en 

lärandeprocess där man har genomfört olika förändringar som hela tiden har handlat om att 

hitta varandra. 

 

Implementering  

Om man identifierar Centrum för samhällsorientering som en organisation i Community 

Readiness modellen skulle man kunna säga att den befinner sig på stabiliseringsnivån. I 

stabiliseringsnivån har organisationen förutom identifierat problemet även satt in en insats 

med någon form av stöd från administratörerna och beslutsfattarna (46). På denna nivå 

upplever organisationen ännu inte behov av att förändra och expandera då den är i 

utvärderingsfasen men begränsningarna kan vara kända. Detta är då fallet eftersom denna 

studie utgöra en del av utvärderingen som genomförs av samverkansprojekt. I nivån ska det 

även finnas stödet i samfundet vilket man i samverkansprojektet har undersökt genom 

kartläggningarna av de olika aktörernas inställningar. Enligt modellen är målet för 

organisationen på denna nivå att stabilisera insatsen vilket man bland annat kan göra genom 
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informationsspridning. Detta centrum för samhällsorienteringen redan inlett genom en 

spridningskonferens.  

 

Lyckas Centrum för samhällsorientering standardisera insatsen och får stöd av beslutsfattare 

att förbättra och expandera insatserna kan de ta sig vidare till expanderingsnivån. I denna nivå 

är organisationens medlemmar bekväma med användningen av insatsen där insatsen har 

utvärderats samt modifierats och andra insatser planerats för nå flera. På denna nivå handlar 

det då om utökning och förbättring. Centrum för samhällsorientering skulle exempelvis kunna 

se över möjligheterna att utöka antal timmar för hälsokommunikationen och lägger till en 

praktisk del som har efterfrågats av båda tjänstemännen och deltagarna. Man skulle också 

kunna utvidga förankringsarbetet.    

 

Gruppen migranter möter många andra hinder i sin vardag enlig forskningen (2,5,6)och trots 

att hälsokommunikationen har sina fördelar krävs det även olika åtgärder på olika nivåer när 

det gäller förbättring av deras hälsa. Tjänstemännen har även ansett samhällsorienteringen att 

vara en potentiell area för att förutom sätt in fler insatser även för att inhämta information om 

gruppen. Enligt en av rekommendationerna som Kommissionen för sociala 

bestämningsfaktorer tagit fram är ett sätt att behandla hälsan och motverka ojämlikhet i hälsa 

att mäta och förstå problemet samt utvärdera olika insatser. Det behövs därför kontinuerlig 

forskning kring optimal genomförande av liknade insatser och kring deltagarnas hälsa och 

behov. 

 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier handlar om hur väl det insamlade data och analysmetoden 

berör forskningsämnen (52). Det handlar om studiens avgränsning, arena och urval där det är 

fördelaktig att välja informanter med olika erfarenheter för att lyfta olika aspekter av 

forskningsämnet. I denna studie intervjuades tre grupper av tjänstemän närmare bestämt: 

hälsokommunikatörer, samhällskommunikatörer och nyckelpersoner på Centrum för 

samhällsorienteringen. Dessa grupper valdes för att belysa den utökade samhällsorienteringen 

ur tre olika perspektiv i med att de varit involverad på olika sätt. För ökad tillförlitlighet är det 

viktigt att använda sig av lämplig metod och mängd data där ämnet och kvalitén på data är 

avgörande.  En annan aspekt som är viktigt för tillförlitlighet är val av meningsbärande 

enheter under analysprocessen samt hur kategorierna och teman täcker ämnet utan att 
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systematisk exkludera relevant eller inkludera irrelevant data. I denna studie har en forskare 

varit med och sett över valet av meningsbärande enheter och kategoriseringen. Val av 

meningsbärande enheterna har baserat på frågeställningen och de förbestämda teman och 

presenterats med hjälp av citat. 

 

Tillförlitlighet berör också studiets pålitlighet dvs. i vilken grad studieämnet eller designen 

har förändrats eller forskaren gjort förändring under analysprocessen. Variationer kan 

exempelvis uppkomma om datainsamlingen sker över en längre tid där det viktigt att fråga 

deltagarna om samma ämne vilket ska diskuteras i forskning gruppen. Frågeguiderna i denna 

studie innehåller huvudämnen som tjänstemännen skulle besvara och frågarna formulerades 

för att utveckla svaren med hjälp av både öppna och direkta frågor. Genom att dessutom ställa 

specificerande och sonderande frågor har informatörens fullständiga svar också fångats upp 

och tolkningar på det som sagts verifieras på plats (47).  Frågeguidens ämne hade även 

inspirerats av ämne för processutvärderingar och utvärderingar av hälsokommunikativa 

insatser vilket bidrog till en ökning av studiets reliabilitet. Detta bidrog även till att 

erfarenheter av projektet och dess genomförande kunde analyseras från olika vinklar.  

 

En svaghet med studien är att frågeguiden inte kunde testas i större utsträckning vilket bidrog 

till stort material. Frågeguiden kunde endast testas på en person men den granskades och 

godkändes av både huvudutvärderaren och projektsamordnaren. Förändringen av frågeguiden 

till följd av testningen ökade kvalitén på intervjuerna genom att eliminera vissa frågor och 

minska insamling av irrelevant material. En annan svaghet med studien är att man inte 

intervjuat flera personer involverade i projektet på grund av tidsbrist. Kontakt med 

tjänstemännen borde ha skett mer effektiv genom att redan efter första veckan kontakta dem 

per telefon och sms. Vissa platser intervjuerna genomfördes på exempelvis biblioteket bidrog 

till en del störande moment som kan ha påverkat deltagarnas tankegångar och deras svar.  

 

 

 

Slutsats 

Enligt studien upplever tjänstemännen att den utökade samhällsorienteringen i Stockholms län 

bland annat lyckats motivera och hjälpa de nyanlända använda sig av hälso- och sjukvården 

genom att överbrygga en del barriärer till utnyttjandet. Samverkan upplevs ha varit 

framgångsrik där man, så som i andra framgångsrika samverkan, haft samma syn på målet 
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och haft god samverkansklimat med bra kommunikation och samarbete som också varit 

framgångsfaktorer i andra studier. I projektet har metoderna som har använts haft stöd av 

olika teorier och tidigare varit framgångsrik i liknade insatser.   

 

Studien har också belyst utmaningen med att tillgodose deltagarnas behov inom tidsramen 

som varierat nationellt. Detta problem kan bero på en bristfällig initial analys av problemet 

vilket borde ses över inför implementeringen och vid initiation av likande insatser. 

Förankringsarbetet som lyfts som förbättringsområde i andra studier är ett central 

förbättringsområde även i denna samverkan och viktig att se över vid utformning av likande 

insatser i framtiden.   
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BILAGOR 

A: Community readiness modellens nivåer 
 
Beredskapsnivå Tillstånd  Mål 

''no awareness'' -  

 

samfundet eller dess ledare ser inte nåt problem.  Öka medvetenhet    

''denial'' Vissa person ser ett problem och att det kan vara ett lokal 

problem men att inget behövs göras lokalt 

öka medvetenhet och insikt 

att det förekommer i 

samfundet 

''Vague awareness'' Det finne en generell känsla av att det är ett lokalt problem 

och det bör åtgärdas men det finne ingen motivation att 

genomför något samt inget ledarskap i frågan eller 

bristande motivation och energi i ledningen. Samfundet 

vill ej motivera ledningen 

öka medvetenhet att 

samfundet kan lösa 

problemet    

''prepalnning'' Det finns en tydligt erkännande av att det finns ett problem 

och att det bör åtgärdas. Det finns ledarskap till och med 

ett kommittee men insatserna är inte detaljerade eller 

riktade, det finns diskussioner men inga planer. Samfundet 

börjar erkänna behovet/nödvändigheten att behandla 

problemet. 

öka medvetenhet med hjälp 

av konkreta lösningar    

 

'' preparatione'' Man planerar och fokuserar på praktiska detaljer. Det Insamla befintlig 
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finne general information om problemet, för och nackdelar 

med preventiva insatser och aktiviteter eller policy men 

det är inte baserad på formellt insamlad data. Ledningen är 

energisk och aktiv. Man fattar beslut om vad som skall 

göra och av vem samt att resurser tas fram eller redan 

finns. Det finns någorlunda stöd från samfundet 

information för planering 

av strategier   

 

'' initiation'' det finns tillräcklig med information för ett rättfärdiga olik 

former av insatser. Olika aktiviteter har redan initierats 

men anses vara nya. Personalen är utbildad eller avslutat 

utbildning. Det finns entusiasm i leading för svårigheter 

har ännu inte upplevts. Det finns inget aktivt motstånd i 

samfundet men enbart lågt deltagande från samfundet 

medlemar 

gå ut med specifik 

information till samfundet 

''Stabilization’’ En eller fler insatser är igång med stöd från 

administratörerna och beslutsfattarna. 

Personalen/arbetsgruppen är oftast utbilda/tränad och har 

erfarenhet. Man upplever inte behov att förändra och 

expandera begränsningarna är kända men inget 

utvärdering på djupet har genomforts alternativ att det inte 

finns någon känsla av att förändringar behövs för att 

hantera begränsningarna. Uppföljning av förekomsten av 

problemet kan förekomma. Det finns stöd i samfundet för 

det som sker. 

Stabilisera 

insatserna/interventionen   

 

 

 

''confirmation/ 

Expansion'' 

det finns standardiserade insatser och det finns stöd från 

beslutsfattarna att expandera och förbättra insatserna. 

Samfundets medlemar är bekväma med användingen av 

insatserna. De initiala insatserna har utvärderats, 

modifierats och nya insatser planera för att eventuellt nå 

flera. Resurserna för de nya insatserna är bestämd. 

Information om problemet samlas in kontinuerligt för att 

identifiera riskfaktorerna och orsak till problemet. Ökad 

kunskap och vilja att förbättra kan insatserna motsättas 

men det finns fortfarande stöd. 

Utöka och förbättra tjänsten   

'' 

professionalization'' 

det finns gott om sofistikerad information om förekomsten 

riskfaktorer och orsaker. Det finns insatser riktade mot 

hela populationen och riktade insatser mot högrisk 

grupper. Välutbildad personal driver insatserna och 

ledningen är stödjande. Effektiva utvärderingar används 

för att bepröva och modifiera programen och policy. Trots 

stöd från samfundet så håller samfundet programmen 

behåll drivkraft och förstätt 

att utvecklas    
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ansvariga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Frågeguider 

 
A. Frågeguide till samhällsorienteringssamordnare  

Inledande frågor: Kontext/bakgrund  

Kan du berätta för mig hur samhällsorientering fungerade innan den utökades? 

- Hur arbetade man med hälsan då? 

Kan du berätta för mig hur den utökade samhällsorienteringen ser ut? 

- Vad är syfte med projektet?  

- Vilka mål har projektet? 

- Hur skulle du beskriva projektets målgrupp?  

- Hur uppfattar du projektet? 

Hur har projektet förankrats i ordinarie samhällsorienteringen? /Hur har man arbetat för att ett 

nytt sätt att arbeta ska få fäste i ordinarie verksamhet? 

- Hur har projektet förankrats bland samhällskommunikationer, hälsokommunikatörer, 

arbetsförmedlingen och andra aktörer i den ordinarie samhällsorienteringen?  

o Vilken typ av stöd har de fått för att arbeta inom projektet? 

o Vilken typ av information har de fått kring projektet?  

Hur har samverkan mellan projekts olika aktörer sett?  

- Hur har man samarbetat med olika personer inom projektet? 

Kan du beskriv så detaljerad som möjligt hur samhällsorienteringen har påverkats av 

utökningen ur ditt perspektiv?  
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- Hur har organisationen/strukturen påverkats? 

- Hur har innehållet i samhällskommunikationen förändrats?  

o Hur arbetar man med hälsan idag?  

- Hur har projektet påverkat dina arbetsuppgifter? 

Vad enligt dig har fungerat särskild bra? 

Vad har det funnits för utmaningar med projektet?  

- Vad upplever du har varit svår eller problematisk? 

- Upplever du att någon eller några personer har motarbetat projektet?  

o Vad har man gjort åt det? 

- Vilka misstag har man gjort? 

o Vad skulle man ha gjort annorlunda?    

Hur upplever ni att mottagandet har varit bland deltagarna?  

Vilka effekter hos deltagarna har ni kunnat observera?  

Avslutande frågor   

Vilka fördelar ser du med projektet? 

Vilka nackdelar ser du med projektet? 

Hur ser du på fortsatt arbete med hälsokommunikation i ordinarie samhällsorienteringen? 

- Vad bör man tänka på? vad bör förändras/förbättras?  

 

B. Frågeguide till SO’s administratör/samordnare 

Inledande frågor: Kontext/bakgrund  

Kan du kort berätta hur du jobbade med samhällsorienteringen inom hälsokommunikationen 

lades till!  

Kan du beskriv så detaljerad som möjligt hur samhällsorienteringen har påverkats av 

utökningen ur ditt perspektiv?  

- Har organisationen/strukturen påverkats? 

- Hur har projektet påverkat dina arbetsuppgifter? 

Hur har samverkan mellan projekts olika aktörer sett? (hur har man samarbetat med olika 

personer inom projektet) 

- Hur har interaktionen mellan olika aktörer sett ut?  

Hur har projektet förankrats i ordinarie samhällsorienteringen? /Hur har man arbetat för att ett 

nytt sätt att arbeta ska få fäste i ordinarie verksamhet? 

- Hur har projektet förankrats bland samhällskommunikationer, hälsokommunikatörer, 

arbetsförmedlingen och andra aktörer i den ordinarie samhällsorienteringen?  

o Vilken typ av stöd har de fått för att arbeta inom projektet? 

o Vilken typ av information har de fått kring projektet?  

Vad enligt dig har fungerat särskild bra? 

Vad har det funnits för utmaningar med projektet?  

- Vad upplever du har varit svår eller problematisk? 

- Upplever du att någon eller några personer har motarbetat projektet?  

o Vad har man gjort åt det? 
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- Vilka misstag har man gjort? 

o Vad skulle man ha gjort annorlunda?    

Avslutande frågor   

Vilka fördelar ser du med projektet? 

Vilka nackdelar ser du med projektet? 

Hur ser du på fortsatt arbete med hälsokommunikation i ordinarie samhällsorienteringen? 

- Vad bör man tänka på? vad bör förändras/förbättras?  

 
C. Frågeguide till samhällskommunikatörer  

Inledande frågor: Kontext/bakgrund  

Kan du berätta för mig hur du arbetade i samhällsorienteringen innan den utökades? 

- Hur arbetade du med hälsan då? 

Hur skulle du beskriva den utökade samhällsorienteringen? 

- Vad är syfte med projektet?  

- Vilka mål har projektet? 

- Hur skulle du beskriva projektets målgrupp?  

- Hur uppfattar du projektet? 

Process  

Kan du beskriv så detaljerad som möjligt hur dina arbetsuppgifter i samhällsorienteringen har 

påverkats av utökningen?  

- Hur har innehållet i samhällskommunikationen förändrats? 

- Hur arbetar du med hälsan idag? 

- Hur har organisationen påverkats? 

- Hur har hela verksamheten påverkat? 

Hur har samverkan i projekts sett ut?  

- Hur har du samarbetat med olika personer inom projektet? 

o Hur har interaktionen mellan samhällskommunikatörer och 

hälsokommunikatörer sett ut? 

Hur har projektet förankrats i ordinarie samhällsorienteringen? /Hur har man arbetat för att ett 

nytt sätt att arbeta ska få fäste i ordinarie verksamhet? 

- Vilken typ av stöd har ni fått för att jobba inom projektet? 

- Vilken typ av information har ni fått kring projektet? 

Vad har enligt dig fungerat särskild bra? 

Vad har det funnits för utmaningar med projektet?  

- Vad upplever du har varit svår eller problematisk? 

- Upplever du att någon eller några personer har motarbetat projektet?  

o Vad har man gjort åt det? 

- Vilka misstag har man gjort? 

o Vad skulle man ha gjort annorlunda?    
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Hur upplever ni att mottagandet har varit bland deltagarna?  

Vilka effekter hos deltagarna har ni kunnat observera?  

Avslutande frågor   

Vilka fördelar ser du med projektet? 

Vilka nackdelar ser du med projektet? 

Hur ser du på fortsatt arbete med hälsokommunikation i ordinarie samhällsorienteringen? 

- Vad bör man tänka på? vad bör man förändras/förbättras?  

 

D. Frågeguiden till hälsokommunikatörernas samordnare 

Inledande frågor: Kontext/bakgrund  

Kan du berätta för mig hur hälsokommunikation fungerade innan den integrerades i 

samhällsorienteringen? 

Hur skulle du beskriva den utökade samhällsorienteringen? 

- Vad är syftet med projektet?  

- Vilka mål anser du att projektet har? 

- Hur skulle du beskriva projektets målgrupp?  

- Hur uppfattar du projektet? 

Hur upplever du att projektet har förankrats i hälsokommunikatörernas verksamhet? 

- Hur har projektet förankrats bland hälsokommunikatörer och andra aktörer i 

hälsokommunikatörernas verksamhet?  

o Vilken typ av stöd har ni/de fått för att jobba inom projektet? 

o Vilken typ av information har ni/de fått kring projektet? När? 

Kan du beskriv så detaljerad som möjligt hur hälsokommunikatörens verksamhet har 

påverkats av integrering i samhällsorientering?  

- Har organisationen/strukturen påverkats? 

- Hur har hälsokommunikationens upplägg sett ut? 

- Hur har hälsokommunikationen innehåll sett ut? 

o Vad har man haft för mål och strategi att utgå ifrån 

Kan du beskriv så detaljerad som möjligt hur du har arbetet i projektet? 

o Hur har projektet påverkat dina arbetsuppgifter? 

Hur har samverkan mellan projekts olika aktörer sett?  

- Hur har man samarbetat med olika personer inom projektet? 

- Hur har interaktionen mellan samhällskommunikatörer och hälsokommunikatörer sett 

ut?  

 

Vad har enligt dig fungerat särskild bra? 

Vad har det funnits för utmaningar med projektet?  

- Vad upplever du har varit svårt eller problematiskt med projektet? 

- Upplever du att någon eller några personer har motarbetat projektet?  

o Vad har man gjort åt det? 

- Vilka misstag har man gjort? 
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o Vad skulle man ha gjort annorlunda?    

Hur upplever ni att mottagandet har varit bland deltagarna?  

Vilka effekter hos deltagarna har ni kunnat observera?  

Avslutande frågor   

Vilka fördelar ser du med projektet? 

Vilka nackdelar ser du med projektet? 

Hur ser du på fortsatt arbete med hälsokommunikation i ordinarie samhällsorienteringen? 

- Vad bör man tänka på? vad bör man förändras/förbättras?  

 

E. Frågeguiden till hälsokommunikatörer  

Inledande frågor: Kontext/bakgrund  

Kan du kort berätta för mig hur arbetade med hälsokommunikation innan det integrerades i 

samhällsorienteringen? 

Hur skulle du beskriva den utökade samhällsorienteringen? 

- Vad är syfte med projektet?  

- Vilka mål anser du att projektet har? 

- Hur skulle du beskriva projektets målgrupp?  

- Hur uppfattar du projektet? 

Process  

Kan du beskriv så detaljerad som möjligt hur du har arbetet i projektet? 

- Hur har förberedelse processen sett ut? 

o Vad har ni haft för processmål & strategi att utgå ifrån? 

- Hur har hälsokommunikationens upplägg? 

- Hur ser innehållet i hälsokommunikationen? 

o Vilka variationer har det funnits? 

- Hur har organisationen av verksamheten förändrats? 

Vad har det funnits för utmaningar med projektet?  

- Vad upplever du har varit svårt eller problematiskt med projektet? 

- Upplever du att någon eller några personer har motarbetat projektet?  

o Vad har man gjort åt det? 

- Vilka misstag har man gjort? 

o Vad skulle man ha gjort annorlunda?    

Hur upplever ni att mottagandet har varit bland deltagarna?  

Vilka effekter hos deltagarna har ni kunnat observera?  

Hur har samverkan i projekts sett ut?  

- Hur har du samarbetat med olika personer inom projektet? 

- Hur har interaktionen mellan samhällskommunikatörer och hälsokommunikatörer sett 

ut? 

Hur upplever du att projektet har förankrats i ordinarie hälsokommunikatörernas verksamhet? 

(hur man arbetat för att de nya uppdragen ska få fäste i den ordinarie verksamheten?) 

- Vilken typ av stöd har ni fått för att jobba inom projektet? 
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- Vilken typ av information har ni fått kring projektet? 

Avslutande frågor   

Vilka fördelar ser du med projektet? 

Vilka nackdelar ser du med projektet? 

Hur ser du på fortsatt arbete med hälsokommunikation i ordinarie samhällsorienteringen? 

- Vad bör man tänka på? vad bör man förändras/förbättras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C: Informationsbrevet  
 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkande i studien om tjänstemännens 

erfarenheter och upplevelser av samverkansprojektet Hälsokommunikation i 

samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016   

Bakgrund & syfte: Med detta brev tillfrågas du att delta i studien om tjänstemännens 

erfarenheter och upplevelser av samverkansprojektet hälsokommunikation i 

samhällsorientering i Stockholms län år 2015-2016.  

Syftet med studien är att belysa genomförandet av samverkansprojektet, för- och nackdelar 

samt förbättringsområden ur tjänstemännens perspektiv.  

Studien sker inom rammeran för en utvärdering av projektet som Uppsala Universitet 

genomför och kommer att presenteras i form av en masteruppsats. Studien sker under 

handledning av doktoranden Josefin Wångdahl och professorn Ragnar Westerling.  

Tillfrågan: Du som tillfrågas att delta i studien ses vara en viktig informant eftersom du har 

arbetat inom projektet dvs. med hälsokommunikation och/eller samhällsorientering mellan 

2015 och 2016. Du är därmed antigen samordnare, hälsokommunikatör, 

samhällskommunikatör, administratör eller liknande. 
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Tillvägagångsätt: När en passande tid för intervju är bestämd med informanten kommer de 

intervjuas med hjälp av en frågeguide. Intervjun beräknas att ta ca.1 timme och kommer att 

spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. 

Hantering av data: Intervjuerna kommer att behandlas så att obehöriga inte kan komma åt 

dem. Informationen kommer att presenteras på ett sätt som bevarar informanternas 

anonymitet. 

Samtycke: Det är frivilligt att delta i studien och man kan välja att inte delta utan förklaring. 

Samtycket ges genom genomförande av intervjun. Du är välkommen att kontakta oss om du 

har frågor eller funderingar. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Irene Muli  

 

 

 

 

Kontakt uppgifter        

Irene Muli  MSc Folkhälsovetenskap, huvudansvarig  

  E-post: Irene.n.mu@gmail.com 

  Tel: 076-9312740 

Josefin Wångdahl Doktorand, Handledare  

   E-post: josefin.wangdahl@pubcare.uu.se   

Tel: 070-203 40 45 

Ragnar Westerling Professor, Handledare   

E-post: ragnar.westerling@pubcare.uu.se 

Tel: 018-471 65 47 
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