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Sammanfattning 

 

En viktig metod för att främja hälsa hos nyanlända migranter är hälsokommunikation på det 

egna modersmålet. Flera initiativ har tagits för att utveckla hälsokommunikationen med 

migranter i Sverige. Särskild Hälsokommunikation har införts i flera delar av landet, 

däribland i Stockholms län. Sedan 2015 är hälsokommunikation integrerad i 

Samhällsorienteringen i Stockholms län, för de flyktingar som omfattas av etableringslagen. 

I denna rapport presenteras en utvärdering av utvecklingen av den tidigare etablerade 

ordinarie hälsokommunikationen som ges av Stockholms läns landstings 

hälsokommunikatörer i tolv kommuner i länet. Syftet är att utvärdera vilka utvecklingsbehov 

som finns för den ordinarie hälsokommunikationen.  

Genom intervjuer med aktörer inom landsting och kommuner har vi undersökt hur de aktuella 

kommunerna ser på organisation och finansieringsmodeller för ordinarie 

hälsokommunikation. Vidare har en enkätundersökning bland deltagare i 

hälsokommunikationen genomförts med syfte att kartlägga vad som kännetecknar deltagarna i 

den ordinarie hälsokommunikationen utifrån sociodemografiska och hälsorelaterade faktorer.  

Utvärderingen pekar på flera utvecklingsområden för den ordinarie hälsokommunikationen.  

Denna hälsokommunikation skulle exempelvis i större utsträckning kunna fördjupas och 

inriktas mot specifika målgruppers behov. Det finns också utrymme för att utveckla 

samverkan med andra aktörer som når målgrupperna, såsom Arbetsförmedling, hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, samt att nå manliga migranter och yngre vuxna i större utsträckning. 

Innehåll och metodik kan anpassat till målgruppens bristande hälsolitteracitet, d.v.s. förmåga 

att få tag på, förstå, värdera och använda sig av hälsoinformation. Det finns även ett intresse 

av att utveckla den lokala förankringen av verksamheten, samtidigt som den centrala 

samordningen och stödet har en viktig funktion. Rollfördelningen mellan de centrala 

funktionerna och de lokala aktörerna kan förtydligas och långsiktiga avtal anpassas till detta.  
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1. Bakgrund  

 

 

1.1 Hälsa och hälsokommunikation 

Flera rapporter har pekat på att invandrares hälsa ofta är sämre än majoritetsbefolkningen (1, 

2) Våra tidigare studier har visat att mer än varannan nyanländ flykting i Sverige bedömts ha 

begränsad hälsolitteracitet dvs svårt att få tag på, förstå, värdera och använda sig av 

hälsoinformation hälsolitteracitet (3). Det är också vanligare att personer med utländsk 

bakgrund inte utnyttjar hälso- och sjukvården på ett optimalt sätt. Ohälsan kan göra det svårt 

för många flyktingar att delta i etableringen, att nå arbetsmarknaden och att vara delaktig i det 

svenska samhället. Något som ytterligare kan öka risken för ohälsa, sjukskrivning och 

permanent sjukersättning samt minska möjligheten till samordnad arbetsrehabilitering.  

 

För att möta ohälsa hos migranter och för att påskynda nyanländas etablering i samhället görs 

idag en rad specifika insatser. En av de första hälsoinsatserna som alla flyktingar enligt lag 

ska erbjudas är hälsoundersökningen för asylsökande (4). Det är dock knappt hälften av alla 

asylsökande per år som deltar i en sådan. och det är inte all ohälsa som upptäcks eller säkert 

att den som deltar får ökad kunskap om hälsa och hälso- och sjukvården i Sverige (3, 5, 6).  

 

Personer i åldern 20-64 år samt i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige, som fått 

uppehållstillstånd utifrån asylskäl eller på grund av anknytning till flykting omfattas av 

etableringsreformen. Denna syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. Varje nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få professionellt stöd att så 

snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Med 

etableringsreformen år 2010 tillkom samhällsorientering (SO), som ingår som en obligatorisk 

del i etableringsplanen tillsammans med svenskundervisning (SFI) och andra aktiviteter som 

ska underlätta nyanlända flyktingars etablering, t ex jobbförberedande aktiviteter. 

Samhällsorienteringen ska enligt förordningen ges under minst 60 timmar, företrädesvis på 

modersmål så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats efter att den nyanlända 

fått uppehållstillstånd (7). Arbetsförmedlingen är ansvarig för att upprätta en etableringsplan, 

medan kommunen är ansvarig för att SFI och samhällsorientering genomförs och samarbete 
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förutsätts även med andra aktörer i samhället, såsom hälso- och sjukvården, 

Försäkringskassan etc. 

 

Hälsa ingår under rubriken ”Att vårda sin hälsa i Sverige” som ett av åtta kunskapsområden 

som ska täckas inom Samhällsorienteringen. De övriga kunskapsområdena är: Att komma till 

Sverige, Att bo i Sverige, Att försörja sig och utvecklas i Sverige, Individens rättigheter och 

skyldigheter, Att bilda familj och leva med barn i Sverige, Att påverka i Sverige och Att 

åldras i Sverige. I hälsoblocket ingår vanligtvis information om migrationsprocessen, 

egenvård (kost och fysisk aktivitet) och att hitta rätt i hälso- och sjukvården i Sverige 

 

Resultat från våra tidigare studier visar att migranter med låg hälsolitteracitet i lägre grad än 

de med hög hälsolitteracitet upplever att de haft nytta av samhälls- och hälsokommunikation 

(6). Vidare att de i lägre grad deltar i de hälsoundersökningar som erbjuds av hälso- och 

sjukvården (8) och har mindre utbyte av dessa. Världsomfattande forskning argumenterar för 

värdet av att öka hälsolitteracitet på såväl individ som samhällsnivå (9-11) och kunskap om 

hälsoutbildning för specifika målgrupper är eftersträvansvärt (12). Det finns ett behov av att 

kvalitetsutveckla hälsokommunikationen i Sverige, för att säkerställa att den är anpassad efter 

gruppens behov och individers olika förmågor att tillgodogöra sig denna (13). 

 

En framgångsrik metod för att främja hälsa och hälsolitteracitet hos nyanlända är dialog om 

hälsa i grupp, på det egna modersmålet vid ett flertal tillfällen. Att samtalsledare som själva 

invandrat håller i dialogerna tycks vara speciellt framgångsrikt. Genom sina språkliga och 

kulturella kompetenser fungerar de som brobyggare när det gäller skillnader och likheter i 

synen på och kunskap om, hälsa och hälso- och sjukvårdsystem i deltagarnas gamla och nya 

land. Det gör att de kan ge förklaringar och svar på frågor som är anpassade till målgruppen. 

Dialoger på modersmål innebär att flyktingar kan få information om vad de har för rätt till 

hälso- och sjukvård i Sverige, var de kan vända sig vid behov, vad som påverkar hälsan och 

vad de själva kan göra för att förebygga ohälsa och främja hälsa 
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Flera initiativ har tagits för att förbättra hälsokommunikationen med migranter i Sverige. 

Särskild hälsokommunikation har införts i flera delar av landet, däribland inom Stockholms 

län. Hälsokommunikatörernas bakgrund varierar något mellan olika delar av landet. I 

Stockholms län är kravet att de har sjukvårds- eller folkhälsovetarutbildning.  

Hälsokommunikation genomförs i Stockholms län av landstinget i 12 av kommunerna i länet. 

  

Sedan 2015 ges även 12 timmars hälsokommunikation i anslutning till samhällsorienteringen 

för nyanlända migranter som omfattas av etableringslagen. Detta genomfördes först i form av 

ett projekt som utvärderades av vår forskargrupp (6). Du utvärderingen visade på positiva 

resultat har den integrerade samhälls- och hälsokommunikationen permanentats i Stockholms 

län för den grupp av nyanlända flyktingar som omfattas av etableringslagen. För övriga 

grupper ges fortfarande den tidigare etablerade ordinarie hälsokommunikationen av 

Stockholms läns landstings hälsokommunikatörer i tolv kommuner. 

 

1.2.Syfte 

Syftet med denna rapport är att utvärdera vilka utvecklingsbehov som finns för den ordinarie 

hälsokommunikationen i Stockholms län, och som en del av detta undersöka 1; hur de 

aktuella kommunerna ser på organisation och finansieringsmodeller för ordinarie 

hälsokommunikation samt 2; vad som kännetecknar deltagarna i den ordinarie 

hälsokommunikationen utifrån sociodemografiska och hälsorelaterade faktorer.  

 

1.2 Forskningsetik 

Ansökan om etikprövning bifölls av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 

2017/368). 
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2. Metod 

 

2.1 Datainsamling  

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med aktuella aktörer under perioden 

december 2017 – mars 2018 och med enkäter till deltagare i Hälsokommunikation under 

perioden mars – maj 2018. Intervjuerna genomfördes på respektive aktörs arbetsplats av 

forskare från Socialmedicinsk epidemiologi vid Uppsala Universitet. En intervjuguide 

användes som underlag för intervjuerna (se Bilaga 1), de spelades in och var ca en timme 

långa.  

 

2.1.1 Intervjuer 

Till intervju inbjöds totalt 15 personer vilkas namn hade tagits fram från Transkulturellt 

centrum, Stockholms läns landsting. Inbjudan skickades som e-post och innehöll 

informationsbrev samt förslag till tider för intervju. Av de inbjudna tackade två personer nej 

till deltagande i intervju och fyra personer besvarade inte mailet trots påminnelser. Vid en av 

intervjuerna inbjöd informanten själv in en annan aktör inom kommunen varför intervjuer 

genomfördes med totalt 10 personer, åtta enskilda intervjuer samt en i par om två personer. 

De intervjuade aktörerna kom från Botkyrka, Nacka, Upplands Väsbys kommuner samt från 

Stockholms stad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.1.2 Enkäter 

En enkätundersökning med syfte att kartlägga vad som kännetecknar deltagarna i den 

ordinarie hälsokommunikationen genomfördes. Enkäter delades ut och samlades in av 

respektive hälsokommunikatör inom den ordinarie hälsokommunikationen under perioden 

mars-maj 2018. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om undersökningen och att 

deltagandet är frivilligt, på respektive hemspråk. Inga uppgifter om personernas identitet 

samlades in. Totalt deltog 31 informanter i enkätundersökningen. 
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Enkäten innehåller frågor om sociodemografisk bakgrund, tidpunkt för och typ av 

uppehållstillstånd, sysselsättning och försörjning samt övergripande frågor om hälsa. 

hälsolitteracitet och hälsovanor.  

 

2.1.3 Workshop  

För att presentera och diskutera resultaten av intervjuerna arrangerades en workshop i april 

2018. Till workshopen inbjöds aktörer från de deltagande kommunerna, från Stockholms läns 

landsting samt från Transkulturellt centrum. Workshopen inleddes med att forskarna 

presenterade resultatet av de genomförda intervjuerna. Deltagarna delades sedan in i två 

grupper som diskuterade fyra i förväg formulerade diskussionspunkter; utveckling av 

organisation, finansieringsform, samverkan samt fördjupning av hälsokommunikation. 

Därefter följde redovisning av gruppdiskussionen samt gemensam diskussion med alla 

deltagare.  

 

2.2 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna skrevs ut och analyserades av forskarna genom att de enskilda 

intervjuerna lästes igenom, svaren på intervjuguidens frågor från de enskilda intervjuerna 

kategoriserades och sammanställdes till ett gemensamt resultat för alla 10 intervjuer. 

 

Enkätsvaren infördes i ett dataprogram och analyserades med hjälp av det statistiska 

programmet SPSS. Deskriptiva statistiska analyser genomfördes och resultaten 

sammanställdes på aggregerad nivå. Inom områdena hälsolitteracitet och alkoholvanor 

användes utprovade enkätinstrument med vars hjälp enkätsvaren kunde sammanställas i ett 

index som mätte nivån av hälsolitteracitet respektive eventuella indikationer på riskbruk av 

alkohol. 

 

Vid workshopen antecknade diskussionsgrupperna resultatet av sina diskussioner på 

blädderblock samt redovisade detta i helgrupp. Gruppernas anteckningar samt den 

gemensamma diskussionen redovisas och beaktas i den fortsatta sammanställningen nedan. 
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3. Resultat 

 

3.1 Intervjuer  

 

3.1.1 Mål för hälsokommunikation 

Informanterna uppgav att hälsokommunikation har ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande mål som syftar till integration i frågor som berör hälsan. Mer specifikt 

uppgavs målen vara att sprida information och kunskap om livsstilsfaktorer, psykisk ohälsa, 

stress, sömnsvårigheter, rökning, missbruk, mun och tandhälsa, sex och samlevnad, kvinnors 

hälsa, våld i nära relation och våld mot barn. Andra mål som uppgavs var att öka kunskapen 

om hur kroppen fungerar, hur hälsan behålls i ett nytt land samt att öka förståelsen för hur 

sjukvården fungerar avseende att hitta rätt inom hälsosystemet, samt förstå hur och var man 

vänder sig för att få hjälp från hälso-och sjukvården vid behov. 

 

3.1.2 Samverkan kring hälsokommunikation 

Informanterna beskrev att hälsokommunikatörerna samarbetar med många olika verksamheter 

för att nå så många personer som möjligt och för att hälsokommunikationen ska fungera. Som 

exempel nämndes kommuner, myndigheter eller andra verksamheter som t ex skolor, svenska 

för invandrare (SFI), Arbetsförmedlingens Jobbtorg, Stockholms läns landsting, Hälso-och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF), Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningen, 

Försäkringskassan, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, familjecentraler, 

barnavårdscentralen (BVC), frivilliga organisationer, olika föreningar, kyrkan och 

civilsamhället.  

Transkulturellt Centrum har avtal med HSF och en till två gånger per termin genomförs 

gemensamma möten med en samrådsgrupp som består av personal från de båda 

organisationerna. Samarbeten med kommunerna sker genom gemensamma träffar mellan 

koordinator för hälsokommunikatörerna (anställd vid Transkulturellt centrum) och de 

kontaktpersoner inom kommunerna som ansvarar för det konkreta logistiska arbetet. Det finns 

även en kommunal styrgrupp bestående av de ingående kommunerna med vilka avstämningar 

sker med jämna mellanrum. Samarbetet med Migrationsverket sker vid informationsträffar 
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med asylsökande. Dock saknas regelbundet samarbete med Arbetsförmedlingen vilket 

uttrycks av informanterna som en brist: ”De som vi har lite för lite samarbete med är AF. Där 

kommer såna här organisatoriska komplicerande faktorer in nämligen.” 

 

3.1.3 Förändring av arbetet efter att hälsokommunikation införts i 

samhällsorienteringen 

Efter att samhällsorienteringen utökats med 12 timmar hälsokommunikation noterade 

informanterna att den ordinarie hälsokommunikationen förändrats på följande sätt:  

Hälsokommunikationen kunde nu få vara mer nischad för specifika grupper och deras behov 

”Vi försöker hitta de som behöver lite extra” snarare än att försöka informera alla om allt. Det 

framkom en viss förvirring hos både deltagare i hälsokommunikationen och hos 

hälsokommunikatörerna om ”vilken grupp som gör vad” samt att från representanter från 

kommunerna hade svårigheter att skilja på informationen i Hälsokommunikationen och den i 

Samhällsorienteringen. 

Informanterna betonade dock att Hälsokommunikationen är en fördjupning av informationen i 

Samhällsorienteringen samt att de som inte ingår i Samhällsorienteringen också har nytta av 

Hälsokommunikation.   

  

3.1.4 Underlättande och hindrande faktorer 

Informanterna identifierade både underlättande och försvårande faktorer för arbetet med 

ordinarie Hälsokommunikation (dvs den som sker på annan arena än via 

Samhällsorienteringen). Som del i de underlättande faktorerna framkom från skolans sida att 

eleverna som fått hälsokommunikation ställde färre hälsorelaterade frågor till lärarna som då 

fick mer tid över till undervisningen. Hälsokommunikatörernas tillgänglighet och kunskap 

uppfattades också som en underlättande faktor: ”Vi får det vi efterfrågar i vår kommun”. En 

viktig faktor var också att hälsokommunikatörerna kan uppfattas som förebilder samt att 

hälsokommunikationen i sig ”ger oss, ger förebilder och ger vissa redskap för att ta tag i sin 

egen situation”. En viktig faktor var också att hälsokommunikationen kan ges på lätt svenska. 
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Det innebär att grupperna kan bli mer blandade och inte så segregerade vilket uppfattades som 

positivt. 

Även hindrande faktorer identifierades av informanterna. En viktig sådan faktor var att flera 

olika myndigheter ”rycker i” individerna i målgruppen under samma period. Det innebär att 

hälsokommunikationen kolliderar med Arbetsförmedlingens aktiviteter, SFI och skola eller 

arbete. Det uppfattades också vara komplicerat att försöka få kontakt med rätt personer inom 

Arbetsförmedlingen för att undvika kollisioner mellan deras aktiviteter och 

hälsokommunikationen. Informationen mellan de berörda myndigheterna försvåras också 

genom kontinuerliga byten av medarbetare och chefer. Det framkom också logistiska problem 

i form av att sätta samman grupper med tillräckligt många individer inom de olika 

hemspråken, att kombinera hälsokommunikationen med skolors scheman samt tillgång till 

lämpliga lokaler. Några informanter uppfattade också svårigheter i hälsokommunikatörernas 

tillgänglighet. Det gällde framför allt att långa planeringstider kan innebära att individer redan 

har flyttats till annan ort i landet innan hälsokommunikatörerna hade tid att hålla i gruppen.  

Förslag till lösning av de logistiska problemen framkom i form av att arrangera 

hälsokommunikation under en heldag eller två halvdagar för att lättare lösa problem med 

grupper, lokaler och kollisioner med andra aktiviteter. Det framhölls dock att den utvecklande 

processen i form av fördjupad diskussion då skulle förloras.      

 

3.1.5 Behov av utveckling av organisation för hälsokommunikation 

Det framkom behov av både ett övergripande uppdrag för utveckling, samverkan och logistik 

för hälsokommunikationen men också i form av en samordnare, en ”spindel i nätet” som 

håller i den verksamhetsnära logistiken. Det fanns synpunkter på att denna funktion dels bör 

vara placerad inom kommunerna och dels andra att den bör finnas inom Transkulturellt 

centrum.  

Det framkom också tankar om Transkulturellt centrums funktion, både på övergripande och 

verksamhetsnära nivå. På övergripande nivå ansågs Transkulturellt centrum ha ett 

övergripande uppdrag att se aktuella behov av hälsokommunikation samt att ansvara för 

planering och samverkan mellan de olika myndigheterna. På verksamhetsnära nivå framkom 

önskemål om att Transkulturellt centrum kontinuerligt startar grupper enligt ett löpande 
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schema. Dessa skulle gärna kunna koordineras med etableringen, helst i perioden med 

kartläggning. Grupperna skulle ha 20 platser med bokade lokaler och kommunerna skulle 

kunna boka in individer efter behov. 

Ett annat förslag var att Arbetsförmedlingen, som en del i sin roll som samordnare för 

etableringen, även planerar för hälsokommunikation. Fördelen kulle vara att fler individer 

som genomgår etablering skulle nås av hälsokommunikation.  

Andra förslag var dels att Transkulturellt centrum och kommunerna gemensamt planerar 

hälsokommunikation, dels att flera kommuner tillsammans ser över sina behov och bokar in 

gemensamma grupper för hälsokommunikation.  

Det framkom också behov av att kommunerna är tydliga avseende målgrupp för en specifik 

period samt att fler personer ges möjlighet att starta grupper, som t ex kuratorer på 

vårdcentral.  

 

3.1.6 Behov av utveckling av modell för finansiering av hälsokommunikation 

Informanterna förmedlade behovet av långsiktiga avtal och långsiktig finansiering för att 

planera anställning av hälsokommunikatörer, att garantera dem trygga anställningsvillkor så 

att de vill fortsätta arbeta, samt för att ha möjlighet att öka antalet hälsokommunikatörer för 

att öka deras tillgänglighet. Det framkom också önskemål om att flera kommuner (och helst 

alla kommuner inom Stockholms län) har avtal om hälsokommunikation vilket ansågs 

garantera långsiktighet i verksamheten. 

Ett förslag till ny modell för finansiering var att Transkulturellt centrum startar grupper som 

kommunerna kan anmäla deltagare till för att sedan betala ersättning i förhållande till antal 

personer som de bokar in. Dock ansågs en sådan modell inte främja den önskade 

långsiktigheten. 
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3.1.7 Behov av utveckling av arbetsformerna för hälsokommunikation 

Som förslag till utveckling av hälsokommunikationens arbetsformer framkom behov av att 

prioritera och utveckla arbetet för att möta nya behov från nya målgrupper. Följande behov 

nämndes: fler språkgrupper, nischad information till olika grupper (t ex gravida kvinnor, 

föräldralediga eller äldre), att utveckla metoder för att föra dialog om ökad psykisk ohälsa 

samt att utveckla hälsokommunikationen för barn och ungdomar.  

Det framkom också behov av öka informationen om verksamheterna till kommunerna, att 

flera kommuner gemensamt planerar verksamheten samt att kursdeltagarna får möjlighet att 

genomföra skriftlig värdering efter varje tema.  

 

3.2 Enkäter  

Trettioen arabisktalande deltagare i den ordinariehälsokommunikationen svarade på en enkät 

med hälsorelaterade frågor under perioden mars till maj 2018. Femtionio procent av dessa var 

kvinnor och 41 % män. Åldrarna varierade mellan 21 och 63 år, med en majoritet över 40 år. 

Endast en av deltagarna var under 25 år. Huvuddelen av deltagarna var födda i Syrien (78 %), 

och andra födelseländer som förekom var exempelvis Irak och Afghanistan. Sjuttiosju procent 

var gifta, i partnerskap eller sammanboende. Sextioåtta procent bodde tillsammans med någon 

vuxen och 55 % med barn. Hälften av deltagarna hade utbildning som var längre än sex år, 

och cirka var fjärde hade utbildning längre än nio år (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Utbildningsnivå 

 Antal Andel (%) 

Ingen 2 6 

1-6 år 14 45 

7-9 år 8 26 

10-12 år 3 10 

Mer än 12 år 4 13 
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Huvuddelen av deltagarna hade fått uppehållstillstånd för ett eller fler år sedan, med viss 

övervikt för de som haft detta i två år eller mer (Tabell 2). Drygt två tredjedelar hade ett 

permanent uppehållstillstånd och för tre av fyra var det baserat på asylskäl, medan ca en 

fjärddel av deltagarna var anhöriginvandrare. 

Tabell 2. Tidpunkt för och typ av uppehållstillstånd 

 Antal Andel (%) 

År med uppehållstillstånd i Sverige 

Kortare än 1 år 3 11 

1 år 12 43 

2 år eller mer 13 46 

 

Varför man fått uppehållstillstånd 

Asyl 23 74 

Annhöriginvandring 8 26 

 

Typ av uppehållstillstånd 

Permanent 21 70 

Tillfälligt 9 30 

   

Drygt hälften av deltagarna arbetade i hemlandet innan de kom till Sverige (Tabell 3). Var 

fjärde deltagare hade arbetat i eget eller delägt företag. Det var vidare vanligt att deltagarna 

hade skött hemmet innan de kom till Sverige. Det gällde för fyra av tio deltagare. Däremot var 

det mindre vanligt att man var studerande innan man kom till Sverige. 

 

I det nya landet (Sverige) ägnade sig däremot hela deltagargruppen åt studier, dels studier i 

svenska men även andra studier. En mindre del, var fjärde deltagare, sökte arbete vid tillfället 

för datainsamlingen. Huvuddelen av deltagarna fick sin försörjning via etableringsersättning 

men cirka en av fyra hade övergått till finansiering via socialtjänsten. 
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Tabell 3.  Sysselsättning och försörjning 

 Antal Andel (%) 

Sysselsättning i hemlandet   

Arbetade i eget eller delägt företag 7 23 

Arbetade utanför hemmet 10 32 

Skötte hemmet 13 42 

Studerade 2 6 

Sökte arbete 5 16 

 

Sysselsättning i Sverige   

Studerar svenska 29 94 

Andra studier 31 100 

Söker arbete 8 26 

 

Försörjning i Sverige   

Etableringsersättning 24 78 

Socialbidrag 7 23 

Genom annan familjemedlem 1 3 

 

 

Trettionio personer rapporterade att de hade någon långvarig sjukdom eller långvarigt 

hälsoproblem. Hälften bedömde sin hälsa som bra och hälften som sämre än bra (Tabell 

4). Trettiotvå procent upplevde att deras hälsa blivit bättre sedan de kom till Sverige, 

medan 26 % tyckte att den försämrats.   
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Tabell 4. Självskattad allmänt hälsotillstånd 

 Antal Andel (%) 

Mycket bra 5 17 

Bra 10 33 

Någorlunda 11 37 

Dåligt 4 13 

Mycket dåligt 0 0 

 

Femtiosju procent hade besökt vårdcentral de senaste tre månaderna, huvuddelen av dessa (37 

%) vid mer än ett tillfälle. Under samma tidsperiod hade 18 % besökt akutmottagning och 32 

% hade gjort annat besök på sjukhus. Cirka en fjärdedel hade haft kontakt med kurator eller 

psykolog och lika många hade haft kontakt med sjukvårdsrådgivningen. 

Fyrtiofem procent angav att de under de senaste tre månaderna känt behov av att få hjälp med 

hälsoproblem men inte sökt hälso- och sjukvård. De vanligaste orsakerna till detta var 

språksvårigheter (13 %) eller att besvären gick över (13 %). Tjugonio procent angav att de 

inte gjorde något åt sina hälsoproblem i stället för att söka hälso- och sjukvård medan 16 % 

angav att de använde läkemedel från hemlandet i stället.   

Nästan alla (97 %) tyckte att det var lätt att veta vart man skulle vända sig om man behöver 

hälso- och sjukvård, medan 39 % upplevde att det var svårt att veta vart man skulle vända sig 

om man mår psykiskt dåligt.  

Med hjälp av ett etablerat frågeinstrument för att mäta nivån på deltagarnas hälsolitteracitet 

kunde vi bedöma att en majoritet av deltagarna hade problematisk eller bristande 

hälsolitteracitet (Tabell 5) 
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Tabell 5. Nivå av hälsolitteracitet 

 Antal Andel (%) 

Tillräcklig 12 41 

problematisk 12 41 

Bristande 5 17 

 

En klar majoritet ägnade sig i begränsad utsträckning eller inte alls åt fysisk träning. Fyrtiotvå 

procent angav exempelvis att de tränade mindre än 30 minuter per vecka, på sätt som gör dem 

andfådda, och 16 % att de inte tränar alls. Enbart 17 % angav att de tränar 1,5 timmar i veckan 

eller mer.  

 

Trettionio procent rapporterade att de äter rotfrukter och grönsaker dagligen medan 16 % 

gjorde det nästan varje dag (5-6 dagar i veckan). Motsvarande andel som äter frukt och bär 

regelbundet var 60 % (dagligen) och 20 % (5-6 dagar i veckan). Sextioen procent angav att de 

aldrig dricker alkohol, medan 13 % gör det minst två gånger per månad. Det fanns dock inga 

indikationer på riksbruk av alkohol hos deltagarna, utifrån det utprovade instrument (Audit 3) 

som användes för att undersöka detta. Tjugo procent var dagligrökare medan 23 % tidigare 

hade rökt men slutat med detta.  

 

3.3 Workshop  

Organisation  

Genom gruppernas noteringar framkom vikten av lokal förankring och lokalt utförande av 

hälsokommunikation samt att detta kräver årlig och kontinuerlig planering utifrån de lokala 

behoven. Här fanns noteringar om behovet av information inom kommunerna om att 

hälsokommunikation finns, vad den innehåller och hur den kan användas. För utveckling av 

hälsokommunikation framkom behov av regelbundet samarbete med vårdcentraler, 

Arbetsförmedlingens mötesplats samt mödravård (för tidigare insatser). Som exempel angavs 

samarbete med vårdcentraler som skulle kunde bedriva gruppverksamhet med 

hälsokommunikation på veckobasis. Det fanns också noteringar om behovet av mer tid och 

fler träffar för hälsokommunikation. 



Uppsala universitet Ordinarie hälsokommunikation inom Stockholms län  2018-0x-xx 

 

17 

 

Även vid diskussionen av gruppernas redovisningar framkom behov av både lokal prägel på 

innehållet och omfattningen av hälsokommunikationen samt en mer central och övergripande 

organisering av verksamheten. Det framkom också behov av en central person som arrangerar 

hälsokommunikation och där kommunerna kan boka in deltagare för att öka möjligheten att 

inkludera deltagare från mindre språkgrupper. Det fanns även önskemål om att 

grannkommuner skulle samarbeta och arrangera gemensam hälsokommunikation samt 

önskemål om ökat deltagande i hälsokommunikationen av Arbetsförmedlingen då deras 

handläggare träffar alla vuxna som omfattas av förordningen om etableringen. 

 

Finansieringsform  

Deltagarna var positiva till lokala grupper för hälsokommunikation men var frågande kring 

vem som skulle finansiera dessa samt generellt kring kommunernas roll avseende 

finansieringen. Det framkom önskemål om tydligare principer för avtal om 

hälsokommunikation mellan Stockholms läns landsting och kommunerna men också 

funderingar kring risker och vinster med olika former av avtal, exempelvis fasta kostnader för 

kommunerna.  

Vid den efterföljande diskussionen framkom förslag om möjligheten att välja form av avtal 

utifrån antingen lokala behov alternativt att ha ett gemensamt basavtal för alla kommuner med 

möjlighet till tillägg för de kommuner som önskar mer eller större insatser. 

 

Samverkan  

Bland noteringarna framkom både förutsättningar för och konkreta förslag till samarbete. Som 

förutsättningar för samarbete angavs behovet av att alla aktörer avsätter tid till samarbete samt 

att kontaktpersoner från både Transkulturellt centrum och kommunerna har en tydlig 

kommunikation/dialog. Förslag till samarbete var exempelvis behovet av ökad samverkan 

med Arbetsförmedlingen, samverkan med andra ”kommunikatörer” (t ex Regionalt 

cancercentrum) samt vikten av att använda befintliga nätverk/strateger så att fler kommuner 

erbjuder hälsokommunikation. Här fanns också noteringar om behovet av gemensam 

planering av hälsokommunikation vilket avsåg både finansiering av verksamheten samt för att 

adressera brist på kunskap om verksamheten inom Arbetsförmedling och kommuner. 

Samverkan kring hälsokommunikation mellan landsting och kommun ansågs dock vara en 
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utmaning. I noteringarna framkom även behovet av information och utvecklande av skriftligt 

informationsmaterial till Arbetsförmedlingens personal samt information på olika språk till de 

som inbjuds till hälsokommunikation.  

Vid den efterföljande diskussionen framfördes även förslag om gemensam planering av 

hälsokommunikation mellan Arbetsförmedling och kommunerna samt funderingar kring om 

Arbetsförmedlingen skulle kunna vara medfinansiär eller utförare av hälsokommunikation. 

Det diskuterades även kring behov av att renodla vad som bör organiseras centralt respektive 

lokalt. Förslag på områden för central organisering var informationsmaterial samt kurser till 

aktuell personal på olika språk, samt för lokal organisering att utveckla lokala moduler utifrån 

lokala förutsättningar och behov.  

 

Fördjupning  

Som förslag till fördjupning noterades behov av repetition av hälsokommunikation, 

”fördjupningskurser”/nischad hälsokommunikation som komplement till 

samhällsorienteringen, behov av att inkludera hälsokommunikation i SFI för att få mer 

blandade grupper samt behov av kurser till handläggare vid exempelvis Arbetsförmedlingen 

som ett sätt att öka deras kunskap. Här fanns också notering om att omfattningen av 

hälsokommunikation i samhällsorienteringen inte är tillräcklig för att öka deltagarnas kunskap 

samt fundering om möjligheten att ställa krav på att de som inbjuds till hälsokommunikation 

ska infinna sig till aktiviteten då detta skulle underlätta aktörernas planering.  

Vid diskussionen uppgavs som problem att personer som inbjudits till hälsokommunikation 

inte alltid infinner sig till aktiviteten. Det framkom förslag på att hälsokommunikationen 

skulle kunna kopplas till SFI eller Arbetsförmedlingens insatser för att öka deltagandet. Vid 

diskussionen framkom även behov av samarbete med vården (t ex mödravård och barnavård) 

för att hälsokommunikation regelbundet kan ges i form av fördjupningsmoduler i exempelvis 

kvinnohälsa där även barnmorska och dietist borde ingå, av kurser till handläggare på 

Arbetsförmedlingen om vad hälsokommunikation innebär samt kurser om den ökade psykiska 

ohälsa som hälsokommunikatörerna identifierar.  
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4. Diskussion 

 

4.1 Erfarenheter av verksamheten och målgrupper 

Genom denna utvärdering av den ordinarie hälsokommunikation till nyanlända migranter som 

bedrivs inom ett antal kommuner i Stockholms län framkommer att den uppfattades som 

givande för deltagarna men att det även finns behov av utveckling av verksamheten. I och 

med införandet av hälsokommunikation inom ramen för samhällsorienteringen behöver den 

ordinarie hälsokommunikationen definiera sin inriktning och sitt fokus för verksamheten (6). 

Den ordinarie hälsokommunikationen kan nu ses som en fördjupning av informationen i 

Samhällsorienteringen. Möjlighet finns att rikta hälsokommunikationen till specifika grupper 

och deras behov. Dessutom är hälsokommunikationen viktig för de som inte omfattas av 

Samhällsorienteringen.    

 

Jämfört med deltagarna i Samhällsorienteringen har fler av deltagarna i den ordinarie 

hälsokommunikationen haft uppehållstillstånd i Sverige en längre tid (14). Närmare hälften 

hade haft uppehållstillstånd i 2 år eller mer. Samtliga var sysselsatta av studier, däribland 

svenska för invandrare men även andra studier, medan enbart var fjärde sökte arbete. Tre av 

fyra försörjde sig fortfarande med etableringsersättning men en fjärdedel hade börjat försörja 

sig med ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.  

 

Flera av informanterna från kommunerna pekade på behovet av att utveckla 

samarbetsformerna med Arbetsförmedlingen. Utifrån enkätsvaren från deltagarna förefaller 

även Socialtjänsten vara en aktör med vilken man kan överväga samarbete. Vidare är det 

viktigt med en dialog mellan kommunerna och Transkulturellt centrum inom landstinget. Det 

framfördes även behov av samarbete med vården, exempelvis med mödravård och barnavård. 

Som förutsättningar för samarbete angavs behovet av att alla aktörer avsätter tid till 

samarbete. Här fanns också noteringar om behovet av gemensam planering av 

hälsokommunikation vilket avsåg både finansiering av verksamheten samt för att adressera 

brist på kunskap om verksamheten inom Arbetsförmedling och kommuner. 
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Alla kommuner i Stockholms län deltar inte i verksamheten. Kartläggningen av deltagarna 

visar även på att, till skillnad från i samhällsorienteringen, var de kvinnliga deltagarna i 

majoritet, och andelen yngre vuxna var få. Det förefaller således finnas behov av att utveckla 

former för att nå grupper i andra kommuner, män och yngre vuxna i större utsträckning. Det 

framkom ett behov av information och utvecklande av skriftligt informationsmaterial till 

Arbetsförmedlingens personal samt information på olika språk till de som inbjuds till 

hälsokommunikation. Ett förslag var också att använda befintliga nätverk så att fler 

kommuner erbjuder hälsokommunikation. 

 

Det framkom flera förslag på områden för utveckling och fördjupning av 

hälsokommunikationen, som exempelvis riktade grupper för gravida kvinnor, barn och 

ungdomar, äldre och till fler språkgrupper. Ett utvecklingsområde är också att utveckla 

metoderna för att föra en dialog om psykisk ohälsa med målgruppen (6, 15). Kartläggningen 

pekade just på att när det gäller psykisk ohälsa har deltagarna svårt att veta vart de skall vända 

sig för att få hjälp (13, 15). För andra delar av hälso- och sjukvården kände de sig mer trygga 

med vart de skulle vända sig. Där var emellertid språksvårigheter en begränsning att utnyttja 

vården, vilket skulle kunna återkopplas till hälso- och sjukvården genom de 

samverkanskanaler som finns eller utvecklas, utifrån de krav som finns att vård skall ges på 

lika villkor (16) och vikten av hälsoinformation för att kunna vara delaktig när det gäller 

hälsa och vård (17). Kartläggningen pekar också på relevansen av hälsokommunikation 

kring vissa hälsovanor som kost, motion och rökning (15). Med tanke på att det var vanligt 

att man använde läkemedel från hemlandet i stället för att söka vård i Sverige är 

läkemedelshantering ett annat relevant tema. 

 

Det är också viktigt att beakta att många deltagare endast hade kortare utbildning och ingen 

aktuell studievana från hemlandet samt att en majoritet av deltagarna hade bristande 

hälsolitteracitet, d.v.s. svårt att få tag på, förstå, värdera och använda sig av hälsoinformation 

(14, 18). Våra tidigare undersökningar har pekat på att migranter med nedsatt hälsolitteracitet 

har haft svårare att tillgodogöra sig information i samband med hälsoundersökningar och 

hälsokommunikation i samband med Samhällsorientering. Arbetsformerna behöver således 

utvecklas till att bättre anpassas till målgrupper med begränsad hälsoliteracitet, exempelvis 
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genom praktiska övningar, studiebesök etc. Ett mål kan även vara att träna färdigheter att 

hitta, förstå och värdera information om hälsa i hälsokommunikationsgrupperna.     

 

En annan utvecklingslinje som diskuterads var en ökad lokal förankring och lokalt utförande 

av hälsokommunikationen utifrån de lokala behoven. Detta skulle förutsätta en ökad kunskap 

om vad hälsokommunikationen är och vilka behov av denna som finns lokalt. Samtidigt 

pekades på behovet av en mer central och övergripande samordning av och stöd till  

verksamheten. För exempelvis mindre språkgrupper och andra mindre målgrupper skulle den 

centrala organisationen även vara viktig för att genomföra grupper i hälsokommunikation. 

Rollfördelningen mellan den centrala organisationen för hälsokommunikation och de lokala 

kommunerna förefaller således behöva utvecklas och tydliggöras. Dessa förtydliganden bör 

därefter också avspeglas i de avtal om finansiering som tecknas mellan Stockholms läns 

landsting och kommunerna. Avtal som lämpligen bör vara långsiktiga.     

 

4.2 Utvecklingsområden 

 

Denna utvärdering pekar på tre huvudsakliga utvecklingsområden för verksamheten:  

 

1. Breddad samverkan kring hälsokommunikationen 

Regelbunden samverkan sker nu mellan Transkulturellt centrum och kommunerna i länet som 

är anknutna till verksamheten. Ett viktigt led i att utveckla verksamheten, och lämpligt första 

steg är att bredda denna samverkan till fler organisationer. Detta kan förslagsvis baseras på 

regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedling, socialtjänst och primärvård kring 

hälsokommunikationen. Områden för samverkan kan lämpligen vara genomgång av behov av 

kursutbud, former för rekrytering av deltagare, behov av informationsmaterial kring 

hälsokommunikationen, samt arenor för genomförande av kurser. 
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2. Utveckling av nya målgruppsanpassade kurser 

Den ordinarie hälsokommunikationen har en potential i att kunna profilera sig mot att erbjuda 

fördjupade kurser riktade till specifika målgrupper, exempelvis riktade till ungdomar, gravida 

kvinnor, föräldrar och äldre. Fördjupningsområden kan också vara exempelvis psykisk ohälsa 

och sexuell och reproduktiv hälsa, kost och motion samt läkemedelshantering. Vissa kurser 

skulle också kunna utvecklas utifrån lokala behov i en eller flera kommuner och till fler 

språkgrupper. Centralt är också att de pedagogiska formerna anpassas till den bristande 

hälsolitteracitet som många i målgrupperna har. Behovet av att utveckla kurser och 

planeringen kring dessa kan lämpligen avhandlas i de breddade samverkansgrupper som 

föreslås under punkt 1. 

 

3. Utveckling av långsiktiga avtal 

Det finns behov av mer långsiktiga avtal mellan landstinget och deltagande kommuner, för att 

stabilisera verksamheten och kunna ha en långsiktig planering. Avtalen behöver dels reglera 

antalet platser i de målgruppsanpassade kurser som kommer att erbjudas i länet i stort, dels 

eventuellt utrymme för lokalt anpassade kurser i respektive kommun. Dessutom respektive 

parts roll i information om och rekrytering till kursen, arenor för kursens utförande, och 

former för återkoppling och utvärdering.      

 

  4.3. Slutsats 

En slutsats av vår utvärdering är att den ordinarie hälsokommunikation som genomförs inom 

Stockholms läns landsting uppfattas som givande för deltagarna men att det finns behov av att 

förtydliga organisationsform och finansieringsmodeller samt att utveckla samarbete med 

övriga aktörer och information till personal vid Arbetsförmedlingen och länets kommuner, 

liksom till de personer som inbjuds till aktiviteten. Vidare finns en positiv 

utvecklingsmöjlighet i att erbjuda fördjupad hälsokommunikation riktad utifrån olika 

målgruppers behov. 
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Bilaga 1. Intervjuguide för intervju av aktörer inom ordinarie hälsokommunikation i 

Stockholms län 

 

Hur skulle du beskriva målen för hälsokommunikationen? 

Hur arbetar ni utifrån dessa mål?  

Vad uppnår ni, och vad uppnår ni inte utifrån dessa mål? 

Vilka målgrupper bör ni nå, och vilka når ni inte? Varför nås vissa grupper och inte andra, vad 

skulle underlätta?  

Vilka verksamheter finns behov att samarbeta med när det gäller hälsokommunikation utanför 

samhällsorienteringen? 

Vilka av dessa verksamheter samarbetar ni med och vilka samarbetar ni inte med? Hur 

kommer det sig? 

Hur sker denna samverkan? 

Hur har arbetet förändrats efter att samhällsorienteringen också utökats med 12 timmar 

hälsokommunikation? 

Vad underlättar, respektive försvårar arbetet med den ordinarie hälsokommunikationen (d.v.s. 

den som sker på annan arena än via samhällsorienteringen)? 

Vad finns det för behov av att utveckla organisationen och modeller för finansiering av den 

hälsokommunikation som sker utanför samhällsorienteringen? 

Vad finns det för behov av att utveckla arbetsformerna för det hälsokommunikationsarbete 

som sker utanför samhällsorienteringen? 
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Bilaga 2. Enkät 

                 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1. Är du?   Man   Kvinna   Annat 

 

 

2. Vilket år är du född?   (skriv med arabiska siffror 1,2,3 osv.) 

 

 

 

3. I vilken kommun bor du just nu? 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

4.a) Vilket är ditt födelseland?  

 

 Afghanistan 

 Irak 

 Iran 

 Somalia 

 Syrien 

 Stadslös 

 Annat land, skriv vilket i rutan:  
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5a. Vilket år fick du uppehållstillstånd i Sverige?  (skriv med arabiska siffror 1,2,3 osv.) 

 

5b. Av vilket skäl fick du uppehållstillstånd i Sverige? 

 

 Asylsökande        

 Anhöriginvandring        

 Annat 

 Vet ej 

 

5c. Är uppehållstillståndet permanent eller tillfälligt?  

 

 Permanent      

 Tillfälligt       

 

 

 

 

6. Hur många år har du gått i skolan? 

 

 Ingen 

 1 - 6 år 

 7 - 9 år 

 10 - 12 år 

 Mer än 12 år (Akademisk utbildning på universitet/högskola) 

 

 

 

 

 

7. Vilket är ditt civilstånd? 
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Kryssa i det alternativ som stämmer för dig. 

 

 Gift, registrerat partnerskap eller sambo 

 Ogift 

 Frånskild 

 Änka, änkling eller efterlevande partner 

 

 

 

 

 

 

Har du familjemedlemmar som också bor i Sverige ? 

Kryssa i ett eller flera alternativ som stämmer för dig. 

 

 maka/make/sambo/registrerad partner 

 barn under 18 år 

 Samtliga barn under 18 år 

 Har inga barn 

 med förälder/föräldrar 

 ensamstående 
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Sysselsättning och försörjning 

 

8. Vilken var din sysselsättning innan du kom till Sverige? 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig 

 Arbetade i eget eller delägt företag 

 Arbetade utanför hemmet 

 Skötte hemmet 

 Studerade 

 Sökte arbete 

 Var hemma på grund av långvarig sjukdom/ohälsa 

 Annan sysselsättning 

 

9. Vilken är din sysselsättning just nu? 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

 Arbetar i eget eller delägt företag 

 Deltar i yrkesutbildning  

 Föräldraledig 

 Gör praktik på arbetsplats 

 Sjukskriven sedan mer än 30 dagar 

 Sköter hemmet (ej föräldraledig) 

 Studerar på universitet/högskola 

 Studerar svenska  

 Andra studier 

 Söker arbete 

 Annan sysselsättning 

 Yrkesarbetar heltid  

 Yrkesarbetar deltid 

 Ålderspensionerad 

 Annat 
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10. Vilken är din försörjning just nu? 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

 

 Arbetslöshetsersättning (A-kassa) 

 Etableringsersättning 

 Försörjning genom annan familjemedlem 

 Inkomst från eget företag 

 Inkomst från tidsbegränsad anställning (t.ex. projektanställning, timanställning, vikariat) 

 Inkomst från tillsvidare anställning (fast anställning) 

 Sjukersättning 

 Socialbidrag (ekonomiskt bistånd) 

 Studiebidrag (CSN) 

 Ålderspension 

 Annat 

 

 

 

 

HÄLSA 

 

11. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

 

 Mycket bra  

 Bra  

 Någorlunda  

 Dåligt  

 Mycket dåligt 
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12. Har du någon långvarig sjukdom eller besvär efter olycksfall eller någon nedsatt funktion 

eller annat långvarigt hälsoproblem? 

 

 Nej   

  Ja       

 

 

13. Har ditt hälsotillstånd förändrats sedan du kom till Sverige? 

 

  Min hälsa har blivit bättre 

  Min hälsa har inte förändrats 

  Min hälsa har blivit sämre 

16. Har du under de senaste tre månaderna, på grund av egna besvär eller symtom… 

 

Sätt ett kryss på varje rad.   Nej           Ja, en gång     Ja, flera 

gånger 

Besökt akutmottagning?        

Besökt mödravårdcentral (MVC)?       

Besökt kurator/psykolog?         

Besökt vårdcentral?         

Besökt vårdenhet på sjukhus (annan än akutmottagning)?      

Besökt annan vårdenhet (t.ex. sjukgymnast, dietist)?      

Ringt till sjukvårdsrådgivningen (1177)?       

 

 

17a. Har du under de senaste tre månaderna känt behov av att få hjälp med hälsoproblem, men 

inte sökt hälso- och sjukvård? 

 

  Ja 

  Nej  Gå direkt till fråga 18. 
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17b. Vilken var orsaken/orsakerna till att du inte sökte hälso- och sjukvård? 

 Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

    Besvären gick över 

    Kom inte fram på telefon 

    Språksvårigheter 

    Trodde inte jag kunde få någon hjälp  

    Visste inte vart jag skulle vända mig 

    Ville inte att någon skulle få reda på min sjukdom eller mina problem 

    Ville vänta ett tag 

    Annan orsak 

    Vet ej 

 

 

18. Vad gjorde du i stället för att söka hälso- och sjukvård? 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

 

    Ingenting 

    Sökte själv information via böcker, broschyrer eller internet 

    Frågade om råd på apotek 

    Använde receptfria läkemedel 

    Tog hjälp av en vän eller släkting  

    Använde läkemedel från mitt hemland 

    Ändrade mina levnadsvanor 

    Annat  

    Vet ej 
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Hälsoinformation och hälsokunskap 

 

 

19. Frågor om hur det är för dig att hitta, förstå och använda information som har med hälsa, 

sjukdomar och sjukvård att göra. 

     

     Sätt ett kryss på varje rad för det alternativ som du tror   

     stämmer bäst för dig. Har du inte varit med om någon  

     situation, sätt ett kryss för det alternativ som du tror  

     stämmer bäst för dig. 

 

Mycket 
lätt 

Lätt Svårt 
Mycket 
svårt 

a. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om behand-

lingar för sjukdomar som berör dig? 
    

b. Hur lätt/svårt är det för dig att ta reda på var du kan få pro-

fessionell hjälp när du är sjuk (t.ex. läkare, apotekare eller 

psykolog)? 

    

c. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå vad din läkare säger till 

dig? 
    

d. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå instruktioner från läkare 

eller apotekare om hur du ska ta din medicin? 
    

e. Hur lätt/svårt är det för dig att ta ställning till om någon mer 

läkare behöver göra en bedömning? 
    

f. Hur lätt/svårt är det för dig att använda information du får av 

din läkare för att fatta beslut rörande din sjukdom? 
    

g. Hur lätt/svårt är det för dig att följa instruktioner från läkare 

eller apotekare? 
    

h. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om hur du 

ska hantera psykisk ohälsa såsom stress och depression? 
    

i. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå varningar om ohälso-

samma levnadsvanor (t.ex. rökning, för lite fysisk aktivitet 

eller för mycket alkohol)? 
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j. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå varför du behöver delta i 

hälsoundersökningar (t.ex. mammografi, mätning av 

blodsocker/blodtryck)?  

    

k. Hur lätt/svårt är det för dig att bedöma om information om 

hälsorisker i media är pålitlig (via t.ex. TV och internet)? 
    

l. Hur lätt/svårt är det för dig utifrån information i media att ta 

ställning till hur du kan skydda dig mot sjukdomar (t.ex. via 

tidningar, flygblad och internet)? 

    

m. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om aktiviteter 

som är bra för din psykiska hälsa (t.ex. om meditation, 

träning och promenader)? 

    

n. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå hälsoråd från familje-

medlemmar eller vänner? 
    

o. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå information i media om 

hur du kan få bättre hälsa (t.ex. från internet eller dags- och 

veckotidningar)? 

    

p. Hur lätt/svårt är det för dig att bedöma vilka av dina lev-

nadsvanor som relaterar till din hälsa (t.ex. matvanor, 

motionsvanor och alkoholvanor)? 

    

q. Hur lätt/svårt är det för dig att veta vart du ska vända dig om 

du behöver hälso- och sjukvård? 
    

r. Hur lätt/svårt är det för dig att veta vart du ska vända dig om 

du behöver hjälp för att du mår psykiskt dåligt, t.ex. är väldigt 

ledsen, orolig eller har ångest? 
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Frågor om hälsovanor 

20. Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter?   

Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (utom potatis). Gäller färska, frysta, 

konserverade, stuvade, grönsaksjuicer, grönsakssoppor m m. Det kanske varierar under året 

men försök att ta något slags genomsnitt.  

OBS! Kryssa endast i ett alternativ.  

  3 gånger per dag eller oftare  

  2 gånger per dag  

  1 gång per dag  

  5-6 gånger per vecka  

  3-4 gånger per vecka  

  1-2 gånger per vecka  

  Några gånger per månad eller aldrig  

21. Hur ofta äter du frukt och bär?   

Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, kompott m m ). Det kanske 

varierar under året men försök att ta något slags genomsnitt.  

OBS! Kryssa endast i ett alternativ.  

  3 gånger per dag eller oftare  

  2 gånger per dag  

  1 gång per dag  

  5-6 gånger per vecka  

  3-4 gånger per vecka  

  1-2 gånger per vecka  

  Några gånger per månad eller aldrig  

  

22. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig andfådd, till exempel 

löpning, motionsgymnastik, bollsport ? 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

 0 minuter/ingen tid 

 Mindre än 30 minuter 

 30-60 minuter (0,5 – 1 timme) 

 60-90 minuter (1-1.5 timmar) 

 90-120 minuter (1,5-2 timmar) 

 Mer än 120 minuter 
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23. Hur mycket tid ägnar de en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, 

cykling, trädgårdsarbete ? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt 

gången)motionsgymnastik, bollsport ? 

 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

 

 0 minuter/ingen tid 

 Mindre än 30 minuter 

 30-60 minuter (0,5 – 1 timme) 

 60-90 minuter (1-1.5 timmar) 

 90-150 minuter (1,5-2 timmar) 

 150-300 minuter (2,5-5 timmar) 

Mer än 300 minuter (5 timmar) 

 

 

 

24. Röker du ? 

 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 

 

 Ja dagligen 

  Ja, men inte alla dagar 

  Har slutat röka 

   Har aldrig rökt 
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Frågor om alkohol  
 

  
Med ”alkohol” menas folköl, mellan-/starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit. Besvara 

frågorna så noggrant och ärligt som möjligt.  
  

25.  Hur ofta dricker du alkohol?    

 Aldrig                  Gå till enkätens slut.  

 1 gång i månaden eller mer sällan  

 2-4 gånger/månad  

 2-3 gånger i veckan  

 4 gånger i veckan eller mer  

  

26.  Hur många ”glas” (se exempel) Dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?   

 1-2  

 3-4  

 5-6  

 7-9  

 10 eller fler  

  

27.  Hur ofta dricker du fyra sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle?   

 Aldrig  

 Mer sällan än en gång i månaden  

 Varje månad  

 Varje vecka  

 Dagligen eller nästan varje dag  

  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Program från workshop om resultat från intervjuer 20 april 2018 

09.00 – 

09.05  

Välkommen och bakgrund, Mehrnaz Aram 

09.05 – 

09.25  

Hälsa och hälsokommunikation – en bakgrund, Ragnar Westerling 

09.30 – 

10.00 

Erfarenheter från intervjuer av aktörer inom hälsokommunikation, Afsaneh 

Roshanai och Kjerstin Larsson 

10.00 – 

10.15 

Fika 

10.15 – 

10.25 

Introduktion till gruppdiskussioner och gruppindelning, Ragnar och Mehrnaz 

10.25 – 

10.55 

Diskussion av frågeställning 1 och 2 

10.55 – 

11.10 

Återkoppling och summering av gruppdiskussionerna, Ragnar 

11.10 – 

11.40 

Diskussion av frågeställning 3 och 4 

11.40 – 

11.55 

Återkoppling och summering av gruppdiskussionerna, Ragnar 

11.55 - 12.00 Avslutning, Mehrnaz 

 

 

 

Diskussionsfrågor vid workshop april 2018 

 

Hur kan vi utveckla: 

1. Organisationen för hälsokommunikation 

2. Finansieringsform för hälsokommunikation 

3. Samverkan kring hälsokommunikation 

4. Fördjupning av hälsokommunikation 
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