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Stiftelsen Flemingsberg Science skapades för 
att öka samhällsnyttan av all den kunskap som 
utvecklas i den täta akademiska miljön i Campus 
Flemingsberg. Förvisso representerar vart och ett 
av campus lärosäten spetskunskap inom sina egna 
områden, men vi tror att man genom att samman-
föra kunskap inom många områden med större 
kraft kan angripa väsentliga samhällsutmaningar.
Vi har därför aktivt sökt områden där sådan kraft-
samling vore möjlig, och där ett tydligt värdeska-
pande skulle kunna åstadkommas till nytta för 
samhället och näringslivet. 

Ett av dessa områden är mångfald och hälsa, där 
stora flyktingströmmar under de senaste åren 
utmanat samhällets förmåga att hitta långsiktigt 
hållbara lösningar på en komplex hälsoproblematik 
präglad inte bara av ökad etnisk mångfald utan 
också allmänna demografiska förändringar i termer 
av, bland annat åldrande och globalisering. Dessa 
utmaningar kan bara adresseras effektivt med ökad 
kunskap, sammansatt och utformad till praktiska 
lösningar.

Röda Korsets Högskola har såväl ambition som 
resurser att bygga upp en avsevärd kunskap inom 
området och det har därför varit naturligt att söka 
möjligheten att komplettera och omsätta den aka-
demiska kunskapen till lösningar som myndigheter 
och företag kan tillgodogöra sig i sina respektive 
verksamheter. Genom att koppla den akademiska 
kunskapsutvecklingen till praktiskt nyttiggörande 
erhålls också en god återkoppling till forskningen 
med återverkan på till exempel val av forsknings-
frågor och fokus.

För att pröva denna möjlighet har ett förprojekt 
genomförts under ledning av Röda Korsets Hög- 
skola och med deltagande från Huddinge och  
Botkyrka kommuner, Stockholms läns landsting 
och länsstyrelsen i Stockholm. Resultatet av förstu-
dien presenteras i denna skrift.

Det framstår som uppenbart att det finns behov av 
ett kontinuerlig forum inom mångfald och hälsa 
där utbyte av kunskap och erfarenhet samt utveck-
ling av best practice och policies kan ske, men även 
utveckling av praktiska lösningar, till exempel i 
form av utbildning, konsulttjänster och certifiering.

Björn Varnestig
VD Flemingsberg Science
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bland sina innevånare. 
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kande för aktörer inom 
denna region.” 



4  |  Mångfald och hälsa

Inledning

Mycket tyder på att mångfalden i samhället 
ökar i takt med samhällsutvecklingen. Det 
innebär att skillnader mellan och inom grup-
per gällande bl.a. etnicitet, kultur och religion, 
sexuell läggning och identitet, social position, 
kön, samt funktion och hälsa kan komma att 
växa i betydelse för individer och för samhäl-
let.1 Ett exempel på samhällets förändring mot 
ökad mångfald är den stora flyktingvågen 
som kom under år 2015. I slutet på 2015 hade 
162 877 personer sökt asyl i Sverige.2 

Det är känt sedan länge att människors 
hälsa påverkas av deras olika livsvillkor.3 Till 
exempel har gruppen flyktingar sämre fysisk4 
och psykisk hälsa5 i jämförelse med gruppen 
inrikes födda. Nyanlända kan uppleva ett 
socialt utanförskap som ett resultat av att inte 
kunna språket, av att inte ha ett arbete eller 
att uppleva diskriminering, vilket innebär 
en ökad risk för psykisk ohälsa. Flyktings-
kapets särskilda villkor och den heterogena 
grupp som oftast och enhetligt beskrivs som 
”flyktingar” representerar ett tydligt exempel 
på hur hälsan påverkas och påverkar social 
etablering och integration. Världshälsoorga-
nisationen WHO anser att migranters hälsa 
relaterat till migration utgör avgörande folk-
hälsoutmaningar för nationer och samhällen.6 

Hälsa är ett begrepp som kan innefatta 
många aspekter. Något förenklat kan en tala 
om två olika förståelser av hälsa: en mer 
reduktionistisk förståelse (hälsa som frånvaro 
av sjukdom) och en mer holistisk förståelse 
(hälsa som välbefinnande, balans eller förmå-
ga).7 Ett känt holistiskt hälsobegrepp är den 
definition som antogs 1946 av WHO: 

Health is a state of complete physical, men-
tal and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity.8

När det kommer till nyanländas etablering 
och hälsa är det viktigt att anamma den se-
nare förståelsen av hälsobegreppet, eftersom 
den inbegriper faktorer som ligger utanför 
hälso- och sjukvården och som finns med 
under hela migrationsprocessen.9 

1  Vertovec, 2007. 
2  Migrationsverket, 2018.
3  Marmot, 2005.
4  Jervelund et.al, 2017.
5  Fazel et al., 2005.
6  WHO, 2008.
7  Kunskapscentrum migration och hälsa, 2017.
8  WHO, 1946.
9  Kunskapscentrum migration och hälsa, 2017.
10  Hyresgästföreningen, 2018. ”Mångfald”, i undersökningen, tar hänsyn till personers bakgrund, födelseland och inkomst.

Södertörnregionen utmärker sig när det 
kommer till mångfald bland sina innevånare. 
Därför är utmaningar relaterade till mångfald 
och hälsa särskilt utmärkande för aktörer 
inom denna region. Botkyrka kommun och 
Södertälje kommun är de kommuner i Sverige 
som har högst mångfald (70% respektive 69%) 
bland sina kommuninnevånare och på tionde 
plats kommer Huddinge kommun (59%).10 
Personers olika etniciteter och kulturer är ut-
märkande, men mångfalden innefattar också 
skillnader mellan och inom grupper gällande 
bland annat religion, sexuell läggning och 
identitet, social position, kön, samt funktion 
och hälsa. Ofta överlappar mångfaldaspek-
terna varandra. Det vill säga, en person kan 
ha både en icke-normerande etnicitet och 
religion, eller vara både nyanländ och ha ett 
funktionshinder. 

Föreliggande rapport är en systematisk be-
skrivning av vilka kunskapsbehov som finns 
gällande mångfald och hälsa, med fokus på 
nyanländas etablering, hos några samhällsak-
törer i Södertörnsregionen: Botkyrka kom-
mun, Huddinge kommun och Länsstyrelsen 
Stockholm. Yrkesverksamma personer hos 
aktörerna har fått svara på frågor som: Vilken 
kunskap om att arbeta med mångfald och häl-
sa finns i organisationen idag och vilken kun-
skap saknas/behöver utvecklas? Vilket stöd 
finns från andra organisationer/verksamheter 
rörande mångfald och hälsa, och vilken sam-
verkan saknas/skulle behöva utvecklas? 

Behovskartläggningen syftar till att ligga 
till grund för fortsatta diskussioner för en ny 
kunskapsmiljö mellan samhällsaktörer i regio-
nen rörande mångfald och hälsa. Ambitionen 
är att en sådan kunskapsmiljö ska utgöra ett 
nationellt och internationellt säte för att sam-
la, utveckla och sprida kunskap i ämnet. 

Kartläggningen är ett samarbete mellan 
Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 
Länsstyrelsen Stockholm och Stockholms läns 
landsting, samt Röda Korsets högskola och Fle-
mingsbergs Science. Den ägde rum våren 2018 
och genomfördes av forskare vid Röda Korsets 
högskola. Projektet har haft en referens-
grupp bestående av ledamöter från Botkyrka 
kommun, Huddinge kommun, Länsstyrelsen 
Stockholm och Flemingsberg Science.
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Tillvägagångssätt
 

Fokusgruppsintervjuer
För att beskriva vilka kunskapsbehov som 
finns gällande mångfald och hälsa, med fokus 
på nyanländas etablering, användes fokus-
gruppsintervjuer. Fokusgruppmetoden kan 
förklaras som diskussioner i grupp där perso-
ner möts för att på ett fokuserat sätt diskutera 
olika aspekter av ett ämne.11 Kunskapen som 
genereras baseras på gemensamma erfaren-
heter av ämnet och fokuserar variationen i 
den kollektiva förståelsen som växer fram ur 
dessa diskussioner.12 Metoden har visat sig 
vara mycket användbar för att utforska hur 
människor tänker och tycker om ett särskilt 
ämne och få kunskap om varför de har denna 
uppfattning.13 

Urval
Ca 40 yrkesverksamma personer, fördelade på 
Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Läns-
styrelsen Stockholm, deltog i fokusgruppsin-
tervjuerna. Vanligtvis vid intervjustudier bru-
kar antalet intervjuer ligga på 15 plus minus 
10.14 Det var också det antal intervjudeltagare 
som eftersträvades hos varje huvudman. Sam-
manlagt deltog ett 40-tal intervjudeltagare.

Samtliga intervjudeltagare var personer 
som i sin dagliga verksamhet hade uppdrag 
som innebär utmaningar relaterade till 
mångfald och hälsa. För att behovskartlägg-
ningen skulle bli så omfattande som möjligt 
eftersträvades att intervjupersonerna hade 
skilda arbetsfunktioner och befattningar. Det 
innebär att materialet innehåller utsagor från 
personer som arbetar på olika nivåer, med 
olika uppdrag och inriktningar hos de olika 
aktörerna. Majoriteten av intervjupersonerna 
arbetade emellertid med, i större eller mindre 
omfattning, nyanländas etablering i samhäl-
let.

De flesta deltagarna valdes ut i samråd 
mellan den kontaktperson som fanns hos res-
pektive aktör och forskargruppen. Samarbetet 
var viktigt för forskargruppen, eftersom det 
garanterade att intervjupersonerna verkligen 
arbetade med frågor rörande mångfald och 
hälsa. Några intervjupersoner valdes också 
genom snöbollseffekten,15 vilket innebar att 
forskargruppen fick tips om presumtiva inter-

11  Kruger & Casey, 2008; Kitzinger, 1995.
12  Kitzinger, 1994.
13  Morgan & Kruger, 1993; Kruger & Casey, 2008.
14  Kvale, 1997.
15  Trost & Levin, 2010.
16  SFS, 2003:430.
17  Lövgren, et al. 2012.

vjudeltagare av personer som redan deltagit i 
intervjuerna av vilka några intervjuades.

Informationsträff
Innan själva intervjutillfället inbjöds samtliga 
intervjudeltagare till ett informationstillfälle 
om undersökningen. Informationsträffarna 
genomfördes på olika dagar och tider, vilket 
gjorde att deltagarna hade flera alternativa 
datum att välja mellan. Vid informationstill-
fället fick intervjupersonerna kunskap om 
undersökningen och möjlighet att ställa frå-
gor. Enligt etikprövningslagen får forskning 
bara genomföras om forskningspersonen sam-
tyckt till deltagande.16 Samtycket gäller bara 
ifall forskningspersonen fått information om 
metod, eventuella risker, vem som är forsk-
ningshuvudman och att en deltar frivilligt, 
samt att en när som helst har rätt att avbryta 
sitt deltagande.17 Förutom information enligt 
etikprövningslagen fick intervjupersonerna 
information om att de kommer att avidentifie-
ras i rapporten. De erbjöds även möjligheten 
att intervjuas individuellt om en trodde att en 
skulle känna sig hindrad att tala i grupp. Efter 
informationstillfället undertecknade intervju-
deltagarna ett formulär där de bekräftade att 
de fått information om studien, samt infor-
mation om samtycke och konfidentialitet. 
Förutom muntlig information fick personerna 
också ett informationsblad. 

Informationsträffen syftade dels till att 
ge information om undersökningen, dels till 
att förbereda personerna för en kommande 
fokusgruppsintervju. Förberedelsen bestod 
bland annat i att begreppen mångfald och 
hälsa diskuterades. Vad innebar “mångfald” 
och “hälsa” i intervjupersonernas arbeten? 
På vilka sätt arbetade en med nyanländas 
etablering? Personerna uppmuntrades att 
fortsätta att reflektera kring dessa frågor fram 
till fokusgruppsintervjun.

Genomförandet
Efter informationsträffen inbjöds intervju-
personerna till fokusgruppsintervju. Liksom 
informationsträffarna genomfördes fokus-
gruppsintervjuerna på olika dagar och tider, 
vilket gjorde att deltagarna hade flera alterna-
tiva datum att välja mellan.

Antalet intervjudeltagare i fokusgrupperna 
varierade mellan 3 och 9 personer. Målsätt-
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ningen var att ha cirka 5 deltagare i varje 
fokusgrupp, men på grund av hänsyn till 
intervjudeltagarnas arbetstider och kalen-
drar fick fokusgrupperna, vid några tillfällen, 
minskas eller utökas. Sammantaget genomför-
des 6 stycken fokusgruppsintervjuer samt 3 
individuella intervjuer. 2 intervjuer ägde rum 
i Länsstyrelsens Stockholms lokaler med per-
sonal från Länsstyrelsen Stockholm. De övri-
ga 4 genomfördes på Campus Flemingsberg, 
med personer anställda i Botkyrka kommun 
och Huddinge kommun.

Ansatsen i intervjuerna var explorativ, 
vilket innebär att intervjuerna var öppna och 
stundvis hade formen av ett samtal. Ansatsen 
valdes eftersom undersökningens syfte var 
att identifiera nya och delvis oväntade kun-
skaps- och samverkansbehov relaterade till 
mångfald och hälsa. Den explorativa ansatsen 
fick till följd att intervjudeltagarna berättade 
om erfarenheter relaterade till ämnet och 
forskargruppen frågade upp med nya frågor i 
anslutning till dessa erfarenheter.

Som utgångspunkt för intervjuerna ställdes 
följande, övergripande, frågor: 

– Vilka är dina erfarenheter av att arbeta 
med mångfald och hälsa?
– Vilken kunskap om att arbeta med 
mångfald och hälsa finns i organisationen 
idag och vilken kunskap saknas/behöver 
utvecklas?
– Vilket stöd finns från andra organisatio-
ner/verksamheter rörande mångfald och 
hälsa, och vilken samverkan saknas/skulle 
behöva utvecklas?

Analys av intervjuerna
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Därefter analyserades intervjuutskrifterna 
med hjälp av meningskategorisering.18 Det 
innebär att intervjuerna kodades i olika 
kategorier, vilka växte fram efter upprepad 
genomläsning av det empiriska materialet. 
Begreppen kunskap fungerade som ett sen-
siterande begrepp.19 Konkret betyder detta 
att forskargruppen reflekterade över vad i 
materialet som handlade om ”kunskap” och 
skapade kategorier utifrån dessa reflektioner. 

Analysen visade snart på ett annat behov 
utöver behovet av kunskap, nämligen beho-
vet av samverkan. Flera av intervjudeltagarna 
uttryckte ett behov av samverkan med olika 
aktörer gällande utmaningar relaterade till 
mångfald och hälsa. Eftersom samverkan är 
en del av förutsättningen för en eventuell ny 
18  Kvale, 1997.
19  Blumer, 1969.

kunskapsmiljö valde forskargruppen att också 
analysera det uttryckta samverkansbehovet.

Kategoriseringen strukturerade de många 
sidorna av intervjumaterial och gav en över-
blick av intervjupersonernas behov av ökad 
kunskap om mångfald och hälsa, med fokus 
på nyanländas etablering, samt samverkan rö-
rande dessa frågor, för att utveckla sitt arbete.
Kategorierna som växte fram var:

Behov av samverkan:
• a. Behov av ett gemensamt språk och 

en gemensam grundkompetens mellan 
de olika organisationerna

• b. Behov av samverkan och ökad 
samverkan mellan de olika organisatio-
nerna

• c. Behov av att tydliggöra och säkerstäl-
la kontaktytorna, kanalerna, mellan 
de olika organisationerna (idag är den 
alltför personbunden)

• d. Behov av ökad samverkan på natio-
nell nivå

• e. Behov av samverkan med civilsam-
hället

• f. Behov av att sammanställa kunskap 
som redan finns inom de olika organi-
sationerna och att tillgängliggöra den 
(exempelvis genom webbportal, gemen-
samt forum för erfarenhetsutbyte).

Behov av kunskap:
• g. Behov av forskning (lägesanalyser, 

behovsanalyser, statistik)
• h. Behov av samordning av kunskaper 

i form av en frågebank/expertråd/väg-
ledning och rådgivning

• i. Behov av ett samlat kursutbud med 
vidareutbildningar

• j. Behov av kunskap om intersektiona-
litet

•  k. Behov av att arbeta med egna fördo-
mar och förhållningssätt

• l. Behov av kunskap om religion och 
kultur

• m. Behov av kunskap om implemente-
ring av nya lagar och policybeslut

• n. Behov av att ledning har ökade kun-
skap om området

• o. Behov att frågorna aktualiseras i 
styrdokument

Intervjupersonerna identifierade också speci-
fika utvecklingsområden i arbetet för jämlik 
hälsa. Dessa områden var (utan rangordning):
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• utbildning (skola)
• bemötande inom vården. 
• psykisk hälsa
• boende
• funktionshinder
• mångfald i den egna organisationen.

Intervjupersonerna fick inte frågor om sär-
skilda utvecklingsområden, utan ovanstående 
områden framkom under intervjuerna av 
egen kraft. Om intervjupersonerna ombetts 
att identifiera specifika utvecklingsområden 
är det möjligt att ytterligare områden identi-
fierats.

Survey
Analysen av fokusgruppsintervjuer resultera-
de i en nät-baserad surveyundersökning. Den 
20  Se bilaga längst bak i rapporten.

inleddes hösten 2018 och är fortfarande under 
genomförande. Syftet med surveyn är att 
skatta prioriterings- och omfattningsbehov av 
de olika kunskaps- och samverkansfaktorer 
som fokusgruppsanalyserna genererat. Den 
går ut till ett större antal anställda inom de 
olika organisationerna. Svarande är personer 
som i sin dagliga verksamhet möter utma-
ningar som är relaterade till mångfald och 
hälsa.

I november 2018 hade 23 personer svarat 
på enkäten. De inkomna svaren bekräftar re-
sultaten som framkommit under fokusgrupp-
sintervjuerna.20
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Mångfaldsbegreppet
Mångfaldsbegreppet användes i kraft av att 
vara ett begrepp som pekar ut ett policy- och 
undersökningsområde. Detta ska ses i ljuset 
av att vikten av att uppmärksamma heteroge-
nitet i grupper allt oftare lyfts fram, i synner-
het när det gäller flyktingar och asylsökandes 
mentala hälsa.21 

Liksom det engelska begreppet diversity 
fokuserar mångfaldsbegreppet på olikhet.22 I 
länder som sett sig själva som etniskt homoge-
na ses mångfald ofta som följden av migration 
och som ett ersättningsbegrepp för en diskus-
sion om till exempel etnicitet, även om fler 
dimensioner såsom kön/genus, ålder, funktio-
nalitet ofta ingår.23 Begreppets styrka ligger 
i att kunna omfatta en mängd strukturella 
villkor och visa på behovet av att ta hänsyn 
till mer än ett av dessa villkor i taget. På så sätt 
kan nyanländas situation och de utmaningar 
detta ger för kommuner och myndigheter 
bättre beskrivas.

Under informationsträffarna reagerade 
flera av intervjudeltagarna på mångfaldsbe-
greppet. De tyckte att det var svårt att förstå 
vad som avsågs med begreppet. Mångfald 
kopplades ofta samman med etnicitet. För att 
tydliggöra vad som åsyftades med mångfald 
presenterades diskrimineringsgrunderna som 
en inspiration för deltagarna att tänka utifrån, 
enligt följande:

• Kön
• Könsöverskridande identitet eller 

uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder
Intervjudeltagarna var inte begränsade till 

att reflektera kring mångfald utifrån diskri-
mineringsgrunderna under fokusgruppsinter-
vjuerna. Tvärtom, forskargruppen öppnade 
upp för att intervjudeltagarna kunde resonera 
om andra aspekter som de tyckte var rele-
vanta och viktiga. Eftersom undersökningen 
hade en explorativ och induktiv karaktär har 
intervjudeltagarna själva fyllt på med vad 
de tyckte var viktigt och intressant, utifrån 
ovanstående inspiration.

Flera intervjudeltagare tolkade mångfald 
i termer av jämlikhet, eftersom jämlikhet 
tydligare tycktes anknyta till deras dagliga 

21  Bhugra, 2017.
22  Westin, 2001.
23  Bradby & Brand, 2015.
24  SOU 2014:34:62.

verksamhet. För deltagarna hade jämlikhets-
begreppet delvis ersatt mångfaldsbegreppet 
och utgjorde nu ramen för det som tidigare 
kallades mångfaldsarbete. Med andra ord kan 
jämlikhet förstås som ett paraply vilket, för 
intervjudeltagarna, samlade de frågor som 
tidigare ingick under mångfald. Av denna 
anledning valde forskargruppen att inklude-
ra jämlikhetsbegreppet och ser det här som 
likställt med mångfaldsbegreppet, i meningen 
att det fångar de frågor som är intressan-
ta för projektet. Ett litet förtydligande kan 
dock vara på sin plats. Jämlikhetsbegreppet 
betonar konceptuell likhet, till skillnad från 
mångfald. Det implicerar också tydligare ett 
konkret arbete, medan mångfald hänvisar till 
något redan existerande.24 Till skillnad från 
jämställdhetsbegreppet, som endast gäller 
genusaspekter, inbegriper det alla diskrimine-
ringsgrunder. 

Jämlikhetsbegreppet rimmade också väl 
med det hälsobegrepp som vi använde i un-
dersökningen.

”Eftersom undersök-
ningen hade en ex-
plorativ och induktiv 
karaktär har intervju-
deltagarna själva fyllt på 
med vad de tyckte var 
viktigt och intressant.”
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Hälsobegreppet
Undersökningen utgick från en så kallad 
“social modell för hälsa” vilket är relevant för 
de aktuella myndigheternas verksamheter. 
Hälsa förstås här som ett samspel mellan 
individ och samhälle, där samhällets väl-
färdsinstitutioner tillhandahåller resurser 
för individer att leva sina liv som friska och 
att uppleva välbefinnande. Samtidigt bidrar 
detta till individers deltagande i samhället. 
Hälsa är alltså inte enbart en angelägenhet för 
hälso- och sjukvården, utan är också en ange-
lägenhet för de olika samhällsorganisationer 
som undersökningen inkluderar. Detta är en 
bred definition av hälsa, där hälsa inte enbart 
betraktas som frånvaro av sjukdom, utan ses 
som en del av social hållbarhet.

En sådan definition av hälsa är också i linje 
med olika handlingsprogram, till exempel 
WHO:s Ottawamanifest och FN:s Agenda 
2030. Forskargruppen räknade med olika 
skikt av bestämningsfaktorer. Förutom de 
individuella, biologiska bestämningsfaktorer-
na är individers hälsa relaterat till strukturella 
faktorer (till exempel samhällsekonomi och 
miljö), till sociala och samhälleliga faktorer 
(till exempel boende och arbetsvillkor) och till 
beteende- och levnadsfaktorer (till exempel 
kost och motion).25 De icke-biologiska be-
stämningsfaktorerna för hälsa betraktas som 
modifierbara och därmed möjliga att påverka 
genom politiska mål och riktlinjer. I fokus är 
resurser, stöd och möjligheter till resiliens, 
inte enbart medicin. 

I diskussionerna under informationsträffar-
na blev det tydligt att begreppet jämlik hälsa 
konkretiserade hur en inom verksamheterna 
arbetade med hälsa i förhållande till mång-
fald. Jämlik hälsa är idag ett folkhälsopolitiskt 
mål i Sverige. Bakgrunden är den sociala 
modellen för hälsa och de olika handlingspro-
gram som nämnts ovan. Jämlik hälsa relaterar 
mångfaldsfrågorna till de hälsoklyftor som är 
ett resultat av skillnader mellan olika sam-
hällsgrupper. Folkhälsan ligger visserligen 
på en hög nivå i Sverige, men hälsoklyftorna 
mellan olika samhällsgrupper är dock stora 
och i vissa fall till och med ökande. Att arbeta 
för minskade hälsoklyftor är en fråga dels om 
moral och rättvisa för medborgarna, dels om 
hållbar utveckling och bättre utnyttjande av 
tillgängliga resurser i samhället. Regeringen 
har satt upp ett folkhälsopolitiskt mål att de 
hälsoklyftor som kan påverkas ska slutas 
25  Dahlgren & Whitehead, 1991.
26  Kommissionen för jämlik hälsa, 2017a.
27  Kommissionen för jämlik hälsa, 2017b.

inom en generation. Som ett led i detta arbete 
tillsattes 2015 ”Kommissionen för jämlik 
hälsa” med uppdrag att utreda hälsoskillnader 
mellan olika grupper i samhället i förhållan-
de till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar utveckling. Kommissionens arbete 
resulterade i förslag för en mer strategisk 
styrning, uppföljning och organisering av 
samhällets arbete med jämlik hälsa.26 Kom-
missionen identifierade också sju områden där 
resursbrister kan vara avgörande för jämlik-
hälsa.27 Vart och ett av dessa sju områden är 
ett samspel mellan resurser som individer 
själva genererar och resurser som institutio-
ner i välfärdssamhället tillhandahåller:

1. Det tidiga livet. Barns relationer till för-
äldrar och deras familjesituation lägger 
grunden för individers fysiska, sociala, 
psykiska och kognitiva utveckling.

2. Kunskaper, kompetenser och utbild-
ning. Utbildningsnivå är starkt relate-
rat till hälsoskillnader.

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbets-
miljö. Människor som har arbete har 
i regel bättre hälsa än de som saknar 
sysselsättning. Arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö är också avgörande fakto-
rer för hälsa och ohälsa.

4. Inkomst och försörjningsmöjligheter. 
Skillnader i inkomst samvarierar med 
hälsonivå och livslängd.

5. Boende och närmiljö. Olika sociala och 
fysiska faktorer i boende och närmiljö, 
såsom buller, föroreningar samvarierar 
med hälsonivå.

6. Levnadsvanor. Olika faktorer i levnads-
vanor, t ex kost, motion, vila, sömn, 
samvarierar med hälsonivå.

7. Kontroll, inflytande och delaktighet. 
Skillnader i samhällsgruppers hälsa 
samvarierar med upplevelse av kontroll 
över sin livssituation, känsla av sam-
manhang och mening (KASAM), och 
delaktighet i samhället. 

Begreppet jämlik hälsa och dessa sju om-
råden presenterades för intervjupersonerna 
under informationsträffarna, för att vara en 
ingång till diskussionerna i fokusgruppsinter-
vjuerna. 
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Innehållsanalys av  
intervjudeltagarnas  
erfarenheter 

Nedan följer resultatet av innehållsanalysen 
av fokusgruppsintervjuerna. De presenteras 
tematiskt och exemplifieras med utsagor från 
intervjudeltagarna.

BEHOV AV SAMVERKAN

Behov av ett gemensamt språk och en 
gemensam grundkompetens
Flera av intervjudeltagarna uttryckte behovet 
av ett gemensamt språk. Några av dem hade 
erfarenheter av att olika aktörer inte förstod 
varandra. Ett exempel på ett begrepp som ska-
pade förvirring var mångfaldsbegreppet. En 
av intervjudeltagarna från Botkyrka kommun 
berättade: 

… ja, mångfald. Men vad betyder det? Vad 
betyder mångfald för dig och vad bety-
der det för mig? Och vad menar man med 
mångfald i den akademiska världen? Vad 
menar man som handläggare? I Botkyrka 
har man gjort ett politiskt ställningstagan-
de. Vi ska inte använda ordet mångfald. 
Men i Haninge gör man kanske det. Och 
vad, liksom, pratar vi om samma sak?28 
(K180327)

De olika terminologierna försvårar samarbe-
tet mellan aktörerna. Men det var inte bara 
en gemensam terminologi som efterfrågades 
utan också en gemensam, mer omfattande, 
kunskapsgrund. En sådan gemensam grund-
kompetens skulle underlätta samverkan mel-
lan organisationerna i arbetet med mångfald 
och hälsa:

Jag tänker nog mer på någon sorts grund, 
att vi har en viss terminologi som vi 
känner oss bekväma i. Att vi vet att vi har 
samma … Ja, men på den utbildningen så 
pratade vi om de här uttrycken på detta 
sättet. Då kan vi mötas över institutioner-
na eller enheterna och prata från någon 
sorts grund. 
   
[allmänt medhåll]. (K180326)

28  Utsagorna är redigerade med hänsyn till läsbarhet.

Behov av samverkan och ökad samver-
kan mellan de olika organisationerna
Samtliga intervjupersoner uttryckte att sam-
verkan mellan organisationer är nödvändig 
i arbetet med mångfald och hälsa, med fokus 
på nyanländas etablering. Samverkan ansågs 
som särskilt viktigt när det gäller personer 
som är ”längst utanför samhället”, exempelvis 
personer med funktionshinder. En av inter-
vjudeltagarna berättade: 

Jag har ett ärende nu med en svagbegåvad 
mamma. Hon har hamnat mellan stolarna. 
Det är verkligen en brist på samverkan 
i det ärendet. Hon har bott i Sverige i tio 
år och inte fått den hjälpen som hon och 
hennes familj behöver. Det har varit jätte-
mycket lidande, både för henne och hennes 
barn, och kriminalitet och självmords-
försök och massa såna saker. Jag tror, 
att om man hade samverkat tidigt i det 
här ärendet och fångat upp henne bättre, 
hade man kunnat undvika att det blev så 
allvarliga problem. […]. Det är det som jag 
tänker på, att det skulle behövas samver-
kas mer kring vissa grupper i samhället 
för att fånga upp dem. Jag upplever många 
gånger att människor som är … De som är 
längst utanför samhället, det är de som inte 
fångas upp av skyddsnätet som ska fånga 
upp dem. Som är svagbegåvade, funk-
tionshindrade, ja, det finns ju jättemånga. 
Och det handlar ju om hälsa, tänker jag. 
(K180326)

En intervjudeltagare menade att nätverksmö-
ten är bra för att det motverkar att ”klienter 
hamnar mellan stolar”. Personer menade att 
organisationer tenderar tenderar att frånskri-
va sig sitt ansvar och hänvisa klienternas 
behov till någon annan instans. Det motver-
kas av att aktörerna träffas och fattar gemen-
samma beslut: 

Sedan har vi nätverksmöte. Man kan ha 
den här nya formen av möten, där alla 
måste samverka kring klienten för att det 
ska bli så bra som möjligt. Man har ju sett 
att det är ett problem att många klienter 
hamnar mellan stolarna, och alla bara “nej, 
men det är inte vårt ansvar” … Det har 
blivit så uppdelat. (K180326)

Analysen visar att det finns ett utvecklat 
samarbete mellan aktörerna. Trots det öns-
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kade några intervjupersoner ett ökat samar-
bete de emellan och mellan personer i olika 
befattningar, eftersom det skulle fördjupa 
förståelsen för varandras olika uppdrag. Sam-
arbetet kan gärna få ”knytas ihop” av ”någon 
i mitten”:

Så det behövs någon i mitten som kan 
knyta ihop allas världar, eller vad man 
ska säga. I stället för att vi kittar ihop oss 
så håller man på med lite pajkastning. Det 
är den här länken, tror jag, som saknas. 
Förståelse för varandras uppdrag eller vad 
man ska säga. (K180327)

Behov av att tydliggöra och säkerställa 
kontaktytorna, kanalerna, mellan de 
olika organisationerna
Samarbetet mellan aktörerna vilar ofta på 
personliga relationer och på nätverk som 
intervjupersonerna själva byggt upp. Det 
bygger också på enskildas vilja och personliga 
engagemang istället för uttalade funktioner:

Nej, och det så personbundet. Vi är ju gan-
ska fria i vårt uppdrag med att samverka 
med andra. Nu samverkar vi med Stads-
missionen, och där finns en väldig eld-
själ… eller hur man ska uttrycka sig. Som 
verkligen vill jobba med oss. Det handlar 
om vilja. Det finns liksom inte nedskrivet. 
(K180326)

En annan av intervjudeltagarna berättade:

Eller så bygger man upp det där nätverket 
själv. På en sån funktion som jag har, ser 
man gärna så att man har en förmåga att 
bygga och underhålla relationer, vilket 
egentligen är sekundärt och inte alls viktigt 
för att göra jobbet. Jag har mina personer 
på länsstyrelsen som jag kontaktar direkt 
när jag ska göra en analys, till exempel. 
Lite informellt. Och kanske man tar en fika 
ibland om man har tur. Och samma sak på 
Migrationsverket, och på Arbetsförmed-
lingen. Så jag får min input. […] Sen kan
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 länsstyrelsen höra av sig till: ”du hur är 
det med det där egentligen?” Ja, då kan jag 
svara. Och så nästa gång: ”Men du”, frågar 
jag: ”hur är det med det där på länsstyrel-
sen”. […] Vi som jobbar med det här ser att 
det är en väldigt viktig kompetens att ha. 
(K180327)

Det ansågs som problematiskt att kon-
takterna mellan de olika aktörerna ofta 
vilar på personliga relationer och inte på 
institutionaliserade roller. Till exempel kan 
det bli svårt när en person slutar och någon 
annan nyanställs. Vad händer då med det 
upparbetade samarbetet?

Då blir det för personbundet. Slutar jag… 
den som kommer efter mig kanske inte alls 
har de här upparbetade kontakterna. Då 
blir det jättesvårt. Så det är klart att det 
skulle behöva finnas en struktur i sam-
verkan eller vad man ska säga, helt klart. 
(K180327)

En av intervjupersonerna sa:

Och sen är det så relationellt betingat. Man 
har människor som man känner till, som 
man kan ringa och få input och stöd av 
själv, som professionell. Jag skulle gärna 
vilja att det var mer funktionsbetingat, 
inte så mycket person… Det är väldigt 
personberoende, tänker jag, de samver-
kansrelationer som man lyckats bygga upp 
i sitt professionella nätverk. Jag tycker att 
det brister där. (K180326)

Behov av ökad samverkan på  
nationell nivå
Analysen visar att det finns ett önskemål om 
ökad samverkan på nationell nivå. Några av 
intervjupersonerna upplevde det som förvir-
rande att det finns så många olika sätt i landet 
att tackla ett och samma uppdrag. En av in-
tervjudeltagarna på Länsstyrelsen Stockholm 
förklarade:

Varje länsstyrelse är en myndighet. Och 
det gör ju saker och ting lite förvirrat. 
Ibland skulle det vara bra att alla läns-
styrelser ska jobba på samma sätt. Man 
får samma uppdrag, ”det här ska ni göra”, 
men att vi samverkar mer över länsstyrel-
segränserna. Det gör vi i vissa frågor, där 
vi har det uppdraget, medan i vissa frågor 
ska vi klara allting själva. […] Det skulle 
definitivt vi kunna bli bättre på. Sen vet jag 
inte om det skulle innebära att saker och 
ting blir bättre. Det kanske skulle bli tvärt-
om. Men det är en bra aspekt, eller viktig 
aspekt. (L180309)

En annan intervjudeltagare på Länsstyrelsen 
uttryckte att om arbetet rörande mångfald 
och hälsa ska få verkligt genomslag måste det 
bli tydligare förankrat på nationell nivå än 
vad det är idag:

Vi får väldigt mycket uppdrag. Men vi 
jobbar på regional nivå och på lokal nivå. 
Det nationella perspektivet saknas. Man 
får inte mycket kött på benen från det 
nationella. Och det är inte bara inom det 
här området, utan generellt. De gör inte 
sin hemläxa på nationell nivå. Så skulle 
jag kunna uttrycka det. Det gör ju att ja, 
då kommer det ett nytt uppdrag, och så 
kommer det ett nytt, och så stannar det 
liksom. För jag tror att om man ska prata 
om sociala risker och det här med mång-
fald måste hanteras bättre på nationell 
nivå. Det kommer aldrig få genomslag 
annars. Det är min personliga uppfattning. 
(L180309)

Behov av samverkan med civilsamhället
Några av intervjudeltagarna lyfte vikten av 
att samverka med civilsamhället. Denna sam-
verkan uppfattas som viktig ur flera aspekter. 
Bland annat finns kompetens hos civilsam-
hället som saknas inom kommunerna, särskilt 

”Varje länsstyrelse är 
en myndighet. Och det 
gör ju saker och ting lite 
förvirrat. Ibland skul-
le det vara bra att alla 
länsstyrelser ska jobba 
på samma sätt.”
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när det gäller nyanlända och integration. En 
av de kommunanställda intervjudeltagarna 
berättade:

Mer samverkan med olika aktörer! Vi sam-
arbetar ju med kyrkan, och vi samarbetar 
med Stockholm Stadsmission. Ändå är vi 
kommunen. Vi får även klienter till oss som 
har såna problem att vi inte har kompe-
tens. Det finns andra aktörer, som Stock-
holm Stadsmission, som är väldigt duktiga 
på att jobba med integration och nyan-
lända. Då skickar vi klienterna dit i stället, 
det är ju bättre att de som kan jobbar med 
det … Men egentligen borde kommunen ha 
en verksamhet som kan ta hand om dem 
också. Men så är det inte i dag. Men man 
måste ändå vara flexibel, och samarbeta 
oavsett vilka som är huvudmän. (L180326)

En intervjudeltagare förklarade att 
civilsamhället ibland har mer gynnsamma 
förutsättningar i arbetet med mångfald och 
hälsa, än kommunerna. Civilsamhället når ut 
till människor på ett sätt som myndigheter 
inte gör och har därför lättare att upptäcka 
problematiska omständigheter i ett tidigt 
skede. Samtidigt finns det erfarenheter av att 
samarbetsstrukturerna med civilsamhället är 
dåligt upparbetade. Hen sa: 

Där tänker jag att det finns kunskap som 
vi behöver mer av, allihop, alla myndig-
heter. Hur tar vi till vara den kompetens 
och de resurserna som det civila samhället 
har av att jobba med de här frågorna? För 
civilsamhället kommer någonstans dit 
myndigheterna aldrig når. Och de upptäck-
er saker mycket tidigare, och så vidare och 
så vidare. […] Vi som myndigheter borde 
vara bättre på att se dem, lyfta upp dem 
och ta dem till vara. Säkerställa möjlighe-
ter för dem att kunna fortsätta att verka i 
det de är bra på. Men som det är, som det 
har varit med flera såna här projekt. Det 
brukar bli förhinder, där de … om de inte är 
väldigt duktiga på att lansera sig själva, så 
orkar de inte efter ett tag och alltihop bara 
dör. (L180315)

Civilsamhället har inte bara andra möjlighe-
ter att upptäcka problematiska omständig-
heter i ett tidigt skede. De har också andra, 
viktiga, möjligheter att bidra till nyanländas 
inkludering i samhället. En av intervjuperso-
nerna berättade att en myndighet finns oftast 

bara en kortare tid i en persons liv, medan 
civilsamhället kan vara en del av en människ-
as vardag under hela hens livstid:

Jag tänker att det är något som vi pratar 
mycket om, och som vi ser som ett utveck-
lingsområde, det är att jobba mycket mer 
med närsamhället. Att göra det naturligt 
att också slussa ut, och informera om vad 
som finns där. Vi är ju bara där tillfälligt. 
Det handlar ju om att hjälpa folk att hitta 
andra … Alltså, om att bli inkluderade i 
samhället så att man inte bara … Om ens 
enda relation är soc och olika … Om man 
är hyfsat ny i det här samhället, utan att få 
hjälp med information, av att kunna ta del 
av allting som finns… Det är ett utveck-
lingsområde, tänker jag. (L180326)

Behov av att sammanställa kunskap  
som redan finns inom de olika  
huvudmännens organisationer och att 
tillgängliggöra den
Analysen visar att det finns mycket kunskap 
om mångfald och hälsa med fokus på nyan-
ländas etablering hos de olika aktörerna, men 
att den är svår att få tillgång till. En gemensam 
kunskapsmiljö skulle kunna samla den kun-
skap som redan finns i ämnet, inom organisa-
tionerna. En av intervjudeltagarna berättade:

Ja, vi skulle behöva ett centrum hos oss för 
att samla.
[skratt]
Vi har inte koll på varandras rapporter 
och arbeten, eller hur? Knappt ens inom 
samma enhet. (L180315)

En annan person förklarade:

Jag tror att vi har väldigt mycket kunskap 
i huset. Det gäller bara att ta till vara på 
den. Lite så här, vem kan vad? Hur jobbar 
vi? Hur samordnar vi det på ett bra sätt? 
(L180309)

Förutom att vissa intervjudeltagare såg ett 
behov av att samla den kunskap som redan 
finns hos aktörerna, såg de ett behov av att 
samla kunskap i ämnet från samhället i stort. 
Några talade om en kunskapsbank av sta-
tistiska undersökningar och rapporter, vars 
innehåll skulle vara tillgängligt för personer 
som arbetar med mångfald och hälsa på bred 
front:
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Men kanske att det borde finnas … att 
samla redan existerande kompetens, som 
en bank där man … Alltså, de som jobbar 
ska inte behöva kunna allt, utan andra kan 
säga ”kolla här” eller ”den här webbaserade 
utbildningen på anhörigcenter är jätte-
bra för de här frågorna”. Alltså, att samla 
kunskap som redan existerar. För det finns 
väldigt mycket bra saker där ute, det är 
bara svårt att hitta.
[allmänt medhåll]
Verkligen alltså. (K180409)

 En annan intervjuperson utvecklade resone-
manget: 

Hur jämför man olika grupper i befolk-
ningen, i länet? […] Den typen av kunskap, 
att lära ut den typen av kunskap och 
kompetens. Och att det finns samlat. Och 
inte bara statistik, utan också rapporter 
som görs. Att samla och kategorisera och 
så. Som en databank. (L180315)

Flera av intervjupersonerna lyfte fram beho-
vet av en gemensam webbportal. På portalen 
skulle det kunna finnas ett samlat kursutbud 
rörande mångfald, nyanlända och hälsa, med 
kurser att söka:

Man har ju olika, individuella, önskemål 
om vad man själv behöver utveckla och 
ha för kunskap för att kunna göra jobbet 
som man är ålagd att göra. Jag tänker att 
det skulle vara fantastiskt att ha ett sånt 
kunskapscenter… “Jaha, nu är det något 
om religion där, eller nu är det något om 
det… Då kan jag ansöka om det och kanske 
gå på det”.
[allmänt medhåll] (K180326)

Men portalen bör också innehålla chattrum 
för erfarenhetsutbyte:

Om man har en plattform… ”ja, men vi 
skapar en grupp till er, en chattgrupp …” 
så. Det kan vara sjukgymnaster eller det 
kan röra vissa frågor. Då kan man hitta 
information där. Det kanske också kan fin-
nas en moderator eller administrator som 
kan gå in och sortera lite. 
  Och kunskapen kan nå ut till flera.
 Ja. Någon kan säga ”men kom med i den 
här gruppen så kan du läsa vad vi har 
gjort” och så. (K180409)

Behovet av sammanhang för erfarenhetsut-
byte kom upp flera gånger under intervju-
erna, men på lite olika sätt. Några önskade 
en gemensam webbportal, medan andra vill 
träffas fysiskt och dela erfarenheter:

Det görs väldigt mycket där ute som växer 
från gräsrötterna. Från aktivister, från 
engagerade människor, från folk som är 
kreativa och utvecklar saker som fungerar. 
Jag önskar att det fanns mer resurser att 
fånga upp det, att lyfta upp och att sprida 
det. Man skulle kunna gå ut på fältet och 
undersöka ”vad finns det? Vad görs? Och 
hur lyfter vi upp? ”Jaha, ska de utveckla 
något, men här finns tre personer som har 
jobbat med det i en annan del av länet i 
fem år”. ”Kanske har de metoder som gör 
att andra inte behöver börja på ruta ett”. 
Och där kommer samordning in… Jag tror 
att ett sånt här centrum skulle kunna fylla 
en sån funktion. Det finns några resurser 
här i länet som fyller lite av den funktio-
nen, men kanske lite smalare, jag tänkte 
på Mångkulturellt centrum i Fittja. Där 
samlas både forskning och erfarenheter 
från fältet. Där finns arenor där man kan 
diskutera och dela med sig av…och träffa 
aktivister och forskare, och alla möjliga. 
(L180315)

Sammantaget gav flera av intervjupersonerna 
uttryck för behovet av en sammanhållande 
kraft i arbetet för jämlik hälsa. En instans som 
har kunskap i ämnet, men som också sprider 
kunskap och information. En person berätta-
de:

Det som jag oftast ser, eller som jag hör 
hela tiden, är samverkan och detta med 
goda exempel. Spridning av … eller någon 
som håller ihop. ”Det görs där, och här kan 
man se det här”. Sedan kan man nyttja det 
på olika sätt i våra olika funktioner, tänker 
jag, i kommunerna. (K180327)

Behov av kunskap
Intervjupersonerna berättade om olika kun-
skapsbehov. Tre kluster identifierades. Det 
första klustret handlar om att generera ny 
eller samla befintlig kunskap (a-c) vilka kan 
ligga till grund för kurser, rådgivning eller 
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vidareutbildning. Det andra klustret (d-f) rör 
kunskaper som har med intersektionalitet, 
interkulturalitet samt religion och kultur att 
göra. Det tredje och sista klustret (g-h) handlar 
om hur nya lagar och policys kan implemen-
teras i verksamheten och i styrdokument, 
samt om behovet av att ledningens kunskaper 
inom området jämlik hälsa bör öka.

Behov av forskning (lägesanalyser,  
behovsanalyser, statistik)
Ett kunskapsbehov är att det saknas forskning 
i vid bemärkelse. Föreliggande kategori fångar 
ett brett spektrum av kunskaper som bland 
annat handlar om att ta fram bra mätvari-
abler, lägesbilder och statistik för att kunna 
prioritera resurserna samt på ett evidensba-
serat sätt kunna argumentera för till exempel 
insatser som ska göras.

En återkommande önskan i flera av fokus-
gruppsintervjuerna var att det skulle behöva 
arbetas fram kvalitetsindikatorer i arbetet med 
hälsa relaterat till olika diskrimineringsgrun-
der. Intervjudeltagare saknar mått och mätetal 
som till exempel kan användas för att bättre 
skatta insatsers nytta för medborgare. Det 
uttryckte bland annat en kommunanställd som 
arbetar med funktionshinderfrågor:

Och ohälsan i den här gruppen den är tio 
gånger högre än bland övriga befolkning-
en. Men problemet är att vi inte har några 
variabler att mäta, det är det som behöver 
tas fram, känner jag. Det mäts ofta ålder 
och socioekonomisk bakgrund, olika 
bostadsområden och så. Men det är svårt 
att hitta just för arbete och såna saker 
på kommunnivå. Det finns alltså något 
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generellt, men … Så det är något vi behöver 
utveckla för att det har jättebetydelse för 
hälsan att man är med i gemenskapen och 
inte hamnar utanför, hela vägen, från sko-
lan och arbetslivet och fritiden och så. Och 
det gäller att hitta och mäta … alltså vi har 
brukare, de som använder kommunens 
tjänster så. (K180904)

Förutom behovet av indikatorer och mätetal 
problematiserades även vilka lägesanalyser 
som egentligen görs innan insatser sätts in 
för att svara upp mot behov i kommunerna. 
Det är den andra sidan av myntet i relation 
till ovanstående behovsformulering. För den 
som är angelägen om att göra ett kvalitativt 
gott arbete krävs eftertanke innan en insats 
formuleras, liksom mätningar av nyttan i ef-
terhand. En person förklarade att hon kände 
på följande sätt i sina mer kritiska stunder:

Och det ser man även i kommunen när 
vi har stora såna här seminarium där vi 
pratar om vad vi ska starta för projekt för 
nyanlända. Det finns massor med peng-
ar att söka och vi sitter i kommunerna, 
alla möjliga strateger och handläggare, 
och vi har massor med idéer om hur vi 
ska hjälpa. Man kanske inte riktigt har 
analyserat behovet. Den här personen 
som har kommit till Sverige, vad är det den 
behöver, vad är det den vill? Snarare än att, 
jag menar så här, bara att se det här med 
språkcaféer där det finns en miljard olika 
typer av språkcaféer, såna här kompis- 
och mentorverksamheter. Det finns hur 
mycket som helst. Så att jag tror också att 
ibland kanske det hänger ihop med att vi 
inte riktigt analyserar, vad är behovet, vad 
är det som behövs? (K180327)

Närbesläktat med detta behov, och liksom med 
förra exemplet hämtat från kommunal verk-
samhet på strategisk nivå, är behovet av sta-
tistiska underlag när det gäller hälsofrågor för 
vissa grupper. Följande citat är en återgivning 
av en diskussion de hade haft på arbetsplatsen:

För hon nämnde nämligen det så här: ”det 
saknas statistik …” Hon som jobbar då med 
hälsofrågor eller vad man ska säga, och 
då så sa vi just det att … hon sa ”men det 
saknas nog lite statistik just riktat mot den 
här gruppen. Hur ser det ut egentligen, var 
kan jag hitta statistiken?” Och då sa vi det 
att det här kanske är något som kan finnas 
här. (K180327)

Behovet av kvalitativ forskning som ett 
komplement till statistik nämndes också. In-
tervjudeltagare efterfrågade berättelser från 
verksamheter som de inte har direktkontakt 
med, men som de ändå styr på en strategisk 
nivå. En intervjudeltagare sa:

Men jag tänker att de flesta av oss har 
varit i kontakt med vården på något sätt, 
och ibland behöver man lite mer … Det är 
jättebra med statistik också, men kunska-
pen kan också vara vissa berättelser ”det 
här har man gått igenom när man har varit 
i kontakt med tandläkaren” eller ”tandhäl-
san för barn, då var vi med om det här”. Så 
jag tycker att det är viktigt med den typen 
av berättelser. (L180315)

Ytterligare ett behov som artikulerades var 
att det råder brist på kommunforskning, vilket 
behövs för att kunna bedriva verksamheten 
på evidensbaserad grund. En av intervjudel-
tagarna hade själv sysslat med kommunforsk-
ning, men sa att det finns alldeles för lite tid 
och resurser för att hålla på med det:

Jag har själv sysslat lite med kommun-
forskning och det är så jättevärdefullt för 
att kunna driva verksamheter framåt, 
men det är inte så himla lätt att få igenom 
för man får inga pengar för det. Och jag 
tänker att det skulle också kunna vara, om 
det skedde forskning på det här så skulle 
det kunna vara kommunforskning … vill 
jag också ha med på bandet i såna fall. För 

”...jag tänker att de flesta 
av oss har varit i kontakt 
med vården på något 
sätt, och ibland behöver 
man lite mer … Det är 
jättebra med statistik, 
men kunskapen kan 
också vara vissa  
berättelser.”
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det är också så där som alltid får läggas 
åt sidan för att det inte fanns pengar eller 
”vi kan inte avsätta dig just nu, men du 
får jättegärna titta på det på din fritid”. 
(K180409)

Flera intervjudeltagare menade att en gemen-
sam kunskapsmiljö skulle kunna fylla beho-
vet av att producera kunskap som de saknar 
i sin dagliga verksamhet. Det kan ske i form 
av framtagandet av indikatorer och mätetal, 
läges- och behovsanalyser, statistik och kva-
litativ forskning. Dels saknar de kunskap om 
medborgarnas behov eller nytta av insatser, 
dels saknar de grundforskningsinriktade stu-
dier som tar fram indikatorer och mätetal.

Behov av samordning av kunskaper i 
form av en frågebank/expertråd/ 
vägledning och rådgivning
Den förra kategorin samlar behov som rör 
insamlandet av kunskap. Flera intervjudel-
tagare berättade att det redan finns mycket 
kunskap, men att den är svår överblicka. I 
denna kategori har vi samlat utsagor där de 
talar om behovet av att samordna existerande 
kunskap och kompetens.

Bristen på samordning av kunskap utgör ett 
hinder för anställda att utföra sina uppdrag, ef-
tersom tid måste läggas på att själva söka efter 
och sammanställa den information som är re-
levant i det ärende som för tillfället behandlas. 
Vad det kan innebära i det dagliga arbetet rent 
konkret beskrevs av en kommunanställd inom 
socialförvaltningen. Hen berättade:

De visste inte om jag skulle skaffa en god 
man, för att få en god man tydligen har 
jag fått lära mig, att då måste man ha en 
diagnos. Men det är jättemånga, tror jag, 
för jag trodde det … Att man tror att en god 
man kan vem som helst få som har ett be-
hov. Och en diagnos, det är inte så många 
som har det. Alltså, det finns jättemånga 
som har ett behov som inte har en diagnos. 
Och sen boendestöd, och sen finns det lite 
andra såna insatser. Men det fanns liksom 
ingen … Det var ingen som riktigt visste, 
utan jag har fått plocka från olika ställen. 
Och någon har trott, och någon har … Och 
så till slut har jag kommit fram till vad jag 
tror är bästa hjälpen för den här mamman 
då, den här familjen. (K180326)

Det intervjudeltagaren saknar är, med andra 
ord, någon att vända sig till för att fråga om 

vad som gäller i en aktuell situation och vilka 
insatser som skulle kunna tänkas vara lämp-
liga.

Behovet av samordnad kunskap är också 
kännbart i interaktion med personer från 
andra organisationer. En kommunanställd, 
som arbetar inom funktionshinderområdet, 
beskrev samarbetet med landstinget:

Och det händer väldigt ofta och jag tänker 
med smärttillstånd också, när vi ofta får 
höra från läkare men ”ni har fel metoder, ni 
jobbar inte lågaffektivt”. Jag undervisar i 
lågaffektivt, jag vet att personalen jobbar 
lågaffektivt, brukaren är ändå utåta-
gerande, och sen så visar det sig att den 
har gallsten. Alltså hur mår man då? Jag 
menar den har inte fått en undersökning, 
för läkare säger att personalen jobbar fel 
och brukaren i fråga är i smärta. Alltså 
när man inte ens har rätt till … eller rätt 
har man men man får inte. Men jag skulle 
vilja bara inflika, det jag skulle önska att 
ett center var det är lite annat än det här, 
men jag skulle vilja ha det också så klart. 
Men vi, som sagt, vi hamnar ofta i de här 
frågorna självbestämmande kontra vad 
som är bra för en människa och människor 
som kanske äter ihjäl sig eller säljer sin 
kropp och far väldigt illa både psykiskt 
och fysiskt men ser vinning i att få mycket 
pengar så att de kan äta ännu mer och 
personalen står ganska handfallna i att 
men vårt jobb … vi är LSS-utförare vi ska 
stötta och ge service och vi kan inte göra 
någonting. Och så får man skäll att … kan-
ske från landstinget eller så, ”varför låter ni 
den här människan … hon har inte duschat 
på tre veckor och hon går omkring naken 
utomhus, hon kommer frysa ihjäl” det här 
stöter vi på rätt ofta. Och det blir väldigt 
subjektivt i de beslut man tar, hur man ska 
jobba med de här frågorna för det finns 
inga riktlinjer i det här. (K180409)

Således är det svårt att få bra råd i komplexa 
och svårhanterade ärenden där till exem-
pel självbestämmandet står i konflikt med 
kommunens hälsoinsatser. Att flera organi-
sationer är inblandade i ett ärende gör det än 
viktigare att hitta gemensamma riktlinjer. I 
dessa samarbeten skulle en gemensam kun-
skapsmiljö kunna vara en förenande länk av 
kunskap. En kommunanställd som arbetar 
med frågor om barn sa:
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Nej, men alltså jag bara tänker på vad är 
en diskriminering kring ålder, vad är det 
inom en barnverksamhet? Att få ja, men 
tips, lite mer kunskap. Ja, vi har diskrimi-
neringsombudsmannen, vi har alla de här, 
men det är så … Det är lite bängligt att hålla 
på och ta kontakt. Kanske med ett center 
att ”men dit kan jag vända mig, för jag vet” 
och ”här kanske svaren kommer snart” och 
så. Det är inte så att ni ska ta över någon 
annans roll, men någonstans blir det kan-
ske en samlad kunskap där. (K180409)

Några kommunanställda intervjudeltagare 
resonerade om att en gemensam kunskaps-
miljö skulle kunna samla och förmedla den 
kunskap som redan finns, samt ha en uppföl-
jande funktion vilket ofta saknas. Två av dem 
tryckte just på det uppföljande arbetet:

Jag tänker att, som du sa, ett center som 
skickar ut ett nyhetsbrev en gång, kanske 

mer än en gång om året, men en gång om 
året så kommer det här nyhetsbrevet där 
det står ”har ni kommit ihåg att arbeta med 
de här frågorna i år”. Alltså de här påmin-
nelsemejlen är inte så tokiga. 

En kollega fyllde på:

Och kanske någon som håller i det? Alltså 
som följer upp, från centret att ”hörru 
ni, vi pratade om det här, vi satt i den här 
gruppen, men vad har gjorts” och så säger 
man ”ingenting, ingenting” men är det 
någon som frågar så är det oftast större 
chans att någonting görs. Eller ”varför 
blev det inte gjort” eller vad det var som 
var hinder för att lära sig. Och sen att det 
dokumenteras någonstans. (K180409)

Behovet av samordnad kunskap ligger nära 
det identifierade behovet av ett gemensamt 
språk. I utsagorna ovan uttrycks också att en 
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kunskapsmiljö skulle kunna vara en tillgång i 
form av ett expertråd, inte nödvändigtvis all-
tid genom att säga hur det är eller vad som är 
bäst, utan genom att kunna göra forsknings-
baserade överväganden och vägleda olika 
funktioner i deras arbete.

Behov av ett samlat kursutbud med 
vidareutbildningar
Många intervjudeltagare talade om att de re-
dan i nu har tillgång till vidareutbildning och 
fortbildning, men att det kunde vara en fördel 
att ha en gemensam kunskapsmiljö med ett 
samlat kursutbud. Flera gånger nämndes 
att kurser, av olika slag, ofta är för dyra för 
utbildningsbudgeten. Andra fördelar med 
en gemensam kunskapsmiljö togs också upp. 
Den skulle kunna bidra till en samsyn i vissa 
frågor:

Och samsynen tänker jag också, man 
skulle ha det för Södertörns kommuner 
så att inte Botkyrka går en utbildning och 
Huddinge en annan som visar två helt 
olika saker. (K180409)

En gemensam kunskapsmiljö skulle kanske 
också kunna tillfredsställa mer individuella 
utbildningsbehov. Eftersom verksamheterna 
är riktade mot olika geografiska områden som 
kännetecknas av skilda demografiska förut-
sättningar kanske inte alla anställda behöver 
gå samma kurser:

Och då har man ju olika, och i alla fall, 
tänker jag, individuella önskemål också 
om vad man själv behöver utveckla och 
behöver ha för att kunna göra det jobbet 
som man är ålagd att göra. Och då tänker 
jag att det skulle vara fantastiskt att ha 
ett sånt kunskapscenter. “Jaha, nu är det 
något om religion där, eller nu är det något 
om det, och då kan jag ansöka om det, eller 
jag kanske kan gå på det”. (K180326)

Flera intervjudeltagare sa att det kan finnas 
förtjänster med en kunskapsmiljö som samlar 
kursutbudet. Det skulle ge en överblick. Kan-
ske skulle det också bli lättare att få vidareut-
bilda sig om utbildningen fanns inom ramen 
för ett center där aktörerna, framför allt 
kommunerna, själva är med och driver.

Behov av kunskap om intersektionalitet
Redan vid informationsträffarna identifiera-
de flera av deltagarna problem med att tala 

om sin kunskap, sina verksamheter utifrån 
endast en enskild mångfaldsaspekt, eftersom 
i verksamheternas vardag så relaterar olika 
mångfaldaspekter ofta till varandra. Av den 
anledningen bör mångfaldsfrågor behand-
las gemensamt. Detta artikulerades som ett 
behov av kunskap om intersektionalitet, ofta 
explicit med hjälp av den termen, men även 
konceptuellt utan att nämna begreppet.

Under intervjuerna bad vi bland annat del-
tagarna att reflektera över kunskapsbehoven 
i relation till var de ville vara fem år framåt i 
tiden. En av intervjudeltagarna vid Länssty-
relsen svarade:

Så det skulle jag vilja att man om fem år på 
något sätt … att det skulle vara självklart 
på ett annat sätt att inte bara tänka ”åhå, 
flyktingar och etnicitet” och glömma bort 
alla andra saker som faktiskt påverkar 
deras möjlighet till att delta i samhällslivet 
eller på arbetsmarknaden eller vad det är. 
Och vad vi då behöver för att komma dit 
vet jag inte säkert, någon form av … alltså 
ökad kompetens behöver vi för att också 
själva kunna prata på ett självklart sätt 
kring de här sakerna tänker jag, med andra 
aktörer och kollegor och så. (L180315)

Konkret kan det handla om att det inom myn-
digheter finns en stor vakenhet över frågor 
som gäller kön och genus, medan andra mång-
faldsaspekter inte ges samma utrymme även 
om de är viktiga. En av deltagarna sa:

Alltså jag svarade också på den här re-
missen som kom från kommissionen för 
jämlik hälsa, och mina frågor handlar om 
utbildningsfrågor och kompetenskörning 
då i den utredningen. Där skrev de jättebra 
om grundskola till exempel, att det fanns 
olikheter där och främst då på kön så klart. 
Men de tog inte upp det här perspektivet 
med folk som hade olika funktionsvaria-
tioner till exempel, som har jätteproblem, 
det är de det går typ sämst för. Det hade de 
helt missat i det här avsnittet som handlar 
om utbildning. (L180315)

Kön framstod som den mångfaldsaspekt som 
har en självklar plats i styrdokument och 
som många, även på en personlig nivå, är 
medvetna om att de behöver tänka på innan 
de handlar. Det är samma slags medvetenhet 
som en av intervjudeltagarna tycktes efterly-
sa när hen förklarade:
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När jag träffar någon i en lite vitare del av 
Botkyrka, sitter i mina mötesformer, så 
pratas det om de där Andra. “Det är de som 
har problem”. Så vet jag att de har exakt 
samma problem här, men det är uppen-
barligen ett vi och de-tänk, att vi är lite 
förmer. Och då tänker jag på hur vi pratar 
om varandra. Tittar vi efter olikheter eller 
likheter? Alltså, hur får vi till de diskussio-
nerna. Och det är ju en av de sakerna som 
vi vill åt, att precis som när vi pratar genus, 
då är vi vakna, då är vi lite alerta, då kan vi 
liksom möta upp de frågorna. (K180326)

På funktionshinderområdet uppstår det 
problem eftersom systemen är byggda för att 
hantera en diskrimineringsgrund i taget och 
för att hålla isär dem. En kommunanställd in-
tervjudeltagare talade om vad som händer när 
nyanlända flyktingar ska in i LSS-systemet:

Jag tänker inom funktionsnedsättnings-
området här så det har ändå kommit 
väldigt mycket nyanlända och även de 
har funktionshinder, när de kommer hit 
sen. Och de kommer komma in inom LSS 
när de får uppehållstillstånd och hur man 
ska hantera det, nu har inte vad jag vet 
jättemånga men jag vet att det är någon på 
gång och så där. Och det kommer bli mer 
och mer [ohörbart] att hitta … för mig som 
… Det är den här kunskapen som jag skulle 
vilja ha som är kanske lite mer bakgrund 
kring, ”ja men den här kommer från” vi 
säger Somalia eller någonstans och ”här 
händer det här och då” … Få förståelse med 
kunskap. (K180409)

Funktionsvariation kom också upp under 
intervjuerna på Länsstyrelsen. En av intervju-
deltagarna sa att det inom ramen för rådande 
ordningar blir svårt att utforma insatser som 
passar individerna:

Som nyanländ, som inte bott så länge i 
Sverige, med en funktionsvariation av 
något slag, och ska försöka ta sig genom 
utbildningssystemet till exempel. Det blir 
nästan hopplöst, man är nästan körd 
för man kommer aldrig att komma ut på 
arbetsmarknaden för att vi inte ens lyckas 
identifiera och forma insatserna som 
passar, tänker jag. För man har inte med 
sig alla perspektiven. (L180315)

En av intervjudeltagarna beskrev att ett pro-
blem i sammanhanget. Det är bara de kate-
goriseringar som systemen kan ”se”, som blir 
giltiga. Hen såg det som ett problem i arbetet 
för jämlik hälsa:

Alltså, jag tycker det här med jämlik hälsa 
är otroligt intressant, eftersom hälsa är 
ju en form av mänsklig rättighet som ska 
vara garanterad då att människor ska 
kunna ha oavsett diskrimineringsgrunder. 
Men jag har lite speciellt fokus på det här 
med ras, hudfärg, etnicitet. Och där tycker 
jag att när det gäller hur byråkratin är 
uppbyggd så kan man inte existera i Sve-
rige på den grunden, utan man existerar 
på andra grunder. Till exempel som en 
migrant, där kan man finnas. Och där vet 
jag ju att det finns olika insatser, liksom 
hälsoinsatser just för människor som har 
kommit som på flykt, som har traumatis-
ka upplevelser och så. Som man försöker 
följa upp så där. Och det är ju bra, men 
tänkande kring det är ju inte ett jämlik-
hetstänkande, utan det är mer att här har 
vi en speciellt utsatt grupp, och vi gör ett 
jobb kring den. Men sen om man slutar 
vara migrant, om man har varit länge, eller 
man har inte den bakgrunden alls. När det 
gäller män och kvinnor till exempel, då har 
man ju en … Man utgår från att okej, här 
på den här arbetsplatsen så är vi formellt 
jämställda. Vi är alla lika inför lagen, alla 
kan rösta och la, la, la. Men trots det kan 
det hända saker här som gör att vi måste 

”När jag träffar någon 
i en lite vitare del av 
Botkyrka, sitter i mina 
mötesformer, så pratas 
det om de där Andra. 
’Det är de som har  
problem’. ”
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följa upp hur män och kvinnor mår, hur de 
trivs på den här arbetsplatsen, vad de tyck-
er om temperaturen i rummet till och med. 
Vi vill veta om de tycker olika. Men på den 
nivån existerar inte frågan om hudfärg. Så 
att man följer upp den på det sättet. Och 
då … Det är det jag menar också. Det är 
det som gör att det är svårt att jobba med 
jämlikhet, jämlik hälsa, jämlik vad du vill, 
eftersom utgångspunkten är att vi kan 
inte ha något problem kring de sakerna. 
(L180309)

Det intersektionella kan, med andra ord, å 
ena sidan handla om att systemen är byggda 
mer för att hantera en diskrimineringsgrund 
i taget och att det därför blir svårt att hantera 
medborgares reella problem som kan uppstå 
i kombinationen av flera diskriminerings-
grunder. Å andra sidan finns det ett behov av 
att se andra grupper som inte har fått någon 
självklar plats inom ramen för hur uppdragen 
tolkas utifrån diskrimineringsgrunderna. Här 
kan det intersektionella perspektivet vara 
viktigt att utveckla hos aktörerna så att de 
kan hjälpa fler medborgare på ett bättre sätt.

Behov av kunskaper för att arbeta med 
egna fördomar och förhållningssätt
Flera av intervjudeltagarna betonade att 
intersektionalitet inte bara ska ses som något 
som ska appliceras på de uppdrag och på det 
arbete som utförs. Det måste också tillämpas 
på hur arbetet utförs och hur det ser ut inom 
den egna organisationen. Det vill säga på hur 
intervjudeltagarna själva och deras kolleger 
förhåller sig till de personer som de arbetar 
med. Trots att det finns vissa rutiner och regel-
verk, så är det ofrånkomligt att det dagliga 
arbetet påverkas av invanda förhållningssätt 
och, mer eller mindre medvetna, förutfattade 
meningar. Yrkesverksamma behöver utmanas 
i sina egna fördomar:

Men det hänger ganska mycket på vem jag 
är som handläggare, vilka möjligheter ger 
jag till den personen jag träffar. Och då 
tänker jag att ha koll på sina egna fördo-
mar är viktigt, tycker jag, vad … ingen är 
fördomsfri, vi har alla massa saker och då 
känner jag att vi speciellt, som jag jobbar, 
att det skulle vara så bra om man hade 
mer koll på det. Alltså hur tänker jag kring 
kvinnor med slöja eller hur tänker jag 
kring … bara exempel, personer från Fin-
land med alkoholproblem. Det sätts igång 

direkt ”den här tycker om det, den här har 
den här egenskapen och den här kan jobba 
inom det här jobbet”. (K180409)

En person på Länsstyrelsen menade att det 
finns ett fokus på jämlikhetsarbete i olika in-
stanser och utredningar, men att organisatio-
nen är dålig på att granska jämlikhetsarbetet i 
den egna arbetsprocessen:

Men det finns liksom ingen diskussion 
om hur gör man det här? Är vi jämlika i 
processen? Vilka är det som gör det? Hur 
är relationen med företrädare för utsatta 
grupper eller liknande, är de jämlika eller 
ojämlika och så vidare. Utan man är mer 
inriktad på att vi ska fixa saker, vi här. Och 
det är inte helt jämlikt. (L180309)

En intervjuperson, inom kommunal verksam-
het, uttryckte betänkligheter kring förutfatta-
de förhållningssätt till genus, och hur kvinnor 
och män behandlas olika inom den egna 
organisationen:

Jag kan säga bara … jag kan känna ibland 
när det kommer till kön, alltså hur män och 
hur kvinnor ska vara, där … någon gång 
har vi kommit in på det, alltså vi handläg-
gare, det var senast nu med den här psyko-
logen som vi går handledning hos. Han … 
eller där poppar det upp lite så där, hos en 
kollega, lite gammalmodiga åsikter om hur 
kvinnor ska vara, hur män ska vara. Och 
där var det någon annan kollega som bara 
avbröt direkt, och det har hänt tidigare 
också lite just kring kön och kvinnor och 
män och så där. Alltså vad vi då bär på för 
fördomar och så, handläggare. Så vi kan 
prata ganska mycket om … vad heter det, 
inte jäm… jämlikhet, om alltså just etnicitet 
och såna grejer och så, hälsa och så. Men 
när det kommer till kön så har det varit lite 
[hör inte 1:12:29] mer problem. (K180409)

Behov av kunskap om religion och kultur
Många intervjupersoner uttryckte ett behov 
av ökade kunskaper om kultur och religion. 
Personerna skiljde inte begreppen kultur och 
religion, utan begreppen diskuterades som ett 
och samma. Det efterlyses kunskaper i mer 
praktisk bemärkelse, exempelvis kunskaper 
om hur kultur och religion ska implementeras 
i det dagliga arbetet på ett mer självklart sätt. 
Aktörerna, som representerar majoritetssam-
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hället, har en sekulär förförståelse när de ska 
arbeta med medborgare som har olika former 
av religiös levnadsföring. Det skapar problem. 
En kommunanställd uttryckte behovet av 
att ha mer praktisk kunskap om hur hen kan 
arbeta mot människor med olika kulturell och 
religiös bakgrund:

Och det kan vara lite kulturellt, för jag var 
på någon sån här informationsgrej med 
en kille från Somalia men som hade bott 
i Sverige hur många år som helst och han 
var hälsoinformatör och pratade om så här 
psykiska sjukdomar, att det kan heta en 
sak i Sverige och så heter det något annat, 
det är svårt att översätta. Vad är ensam-
het, ont i magen, ångest, vad är … så här. 
Man behöver inte åka utanför Europa för 
att man ska hitta personer och länder där 
det är ett tecken på svaghet att man mår 
dåligt, sånt är jättebra om man har någon 
som har kulturell kunskap. (K180409)

Utsagan relaterar till behovet av kunskap om 
interkulturell kommunikation. Aktörerna har 
svårigheter med att medborgare, som verk-
samheter riktar sig till, inte förstår verksam-
heternas syfte eller upplever verksamheterna 
som relevanta:

Det är väldigt mycket så, tänker jag. Och så 
kan de säga “i vår kultur så pratar … vi lö-
ser det här inom familjen och släkten”, och 
då är man liksom utestängd. Det är inte så 
som vi tänker att vi ska jobba. En annan 
familj kanske … I alla fall så som man är 
utbildad, tänker jag, det är det här med 
arbetsallians och att bygga ett förtroende 
och så. Det upplever jag tar väldigt lång tid 
från arabiska kulturer till exempel, tycker 
jag. (K180326)

Svårigheterna kring att göra kommunernas 
verksamheter interkulturellt relevanta, ringa-
des också in av specifika frågor. Ett exempel är 
funktionshinder:

Jag tänker också på våra familjer som får 
barn, som har någon form av funktions-
nedsättning, att man inte behöver vara 
rädd att gömma sitt barn. Alltså det … vi 
har provat att träffa föräldrar med barn 
som har funktionsnedsättningar på Öppna 
förskolan, när vi har haft öppet hus och vi 
har fått två föräldrar. Och när de kommer 
så känner man att gud vad bra det här var 

att få träffa en annan. Men just att vi … 
man får väldigt mycket stöd och hjälp. Och 
man kan gå ut och träffa andra, för att få 
träffa någon som har samma problematik, 
inte kanske samma problematik, men alltså 
… för det är fortfarande tabubelagt att få 
ett barn som har en funktionsnedsätt-
ning… (K180409)

Flera intervjupersoner pekade på fördelen 
med kulturtolkar, eller representation av 
medborgare, från de grupper av personer som 
olika verksamheter vill fånga upp:

Ja, och sen studier visar ju också … på hur 
man ska nå familjer från andra kulturer, 
många andra kulturer, och så går det inte 
riktigt att jobba på samma sätt som vi gör 
mot svenskar, etniska svenskar. För att om 
vi kallar till en föräldrautbildning så kom-
mer i högre utsträckning etniska svenskar. 
För vi är vana vid att det är så vi lär oss, vi 
går till en föräldragrupp och så är det nå-
gon är duktig på att förmedla en kunskap, 
och så pratar man och diskuterar kring det 
tillsammans. Och så har man ganska … 
De här föräldrautbildningarna är ganska 
alltså uppbyggda kring ett västerländskt 
sätt att tänka också, alltså med normer 
och värderingar kring föräldraskap och 
barnuppfostran. Men många, har vi fått 
höra i alla fall, både från människor som 
jobbar med många från andra kulturer, 
men även de som kommer från andra 
kulturer, att de kräver ofta att det … Eller 
de behöver ofta att det är någon som har 
rötter i deras kultur, som drar med dem till 
de här. (K180326)

En annan fråga som aktualiserades är de 
konflikter som uppstår mellan aktörer som 
bygger sin verksamhet på sekulära förståelser 
när de ska arbeta med religiösa medborgare:

Jag tänker mycket på det här med religion, 
för det är ingenting vi heller pratar om. 
Det är ju så väldigt sekulariserat. I alla 
fall på vår arbetsplats, tycker jag det. Det 
är väldigt lite kunskap kring det, och det 
blir ju … Jag menar, det tror jag i alla fall 
att väldigt många är ganska präglade av, 
som kommer från utomeuropeiska länder 
i alla fall. Ja, och hur det påverkar ens sätt 
att vara och tänka och så. Så det är också 
något, tänker jag, i ett kunskapscentrum. 
Skulle det komma upp att religionskunskap 
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eller hur man nu skulle … Jag skulle ju gå 
direkt och försöka lära mig något av det. 
(K180326)

Jag tänker också det här religion och 
annan trosuppfattning, för nu … förut var 
det så att människor har sökt sig till där det 
bor människor som kommer från samma 
land, nu blandas det. Det ser jag i Botkyr-
ka, att det blandas mer och vi behöver en 
ökad kunskap och lite hur ska vi hantera 
det. Bland annat i skolorna då, när föräld-
rar kommer och säger ”de får inte vara med 
på det här och de får inte vara med på det 
här”. Att få … men det är klart, vi har Skol-
verket och alla de här instanserna, men 
någonstans hur gör vi? (K180409)

Flera personer nämnde även konflikter mel-
lan olika religiösa och etniska grupper som 

något som de behöver kunskaper om för att 
kunna hantera:

Men vi jobbar med det, vi har det, och vi 
har motsättningar mellan muslimer och 
kristna, det blir väldigt tydligt emellanåt. 
Och de här parallellsamhällena som kan 
växa upp med att ”vi sköter vårt, ni behö-
ver inte lägga er i” och lite sånt där. Så att 
… ja, det är något vi brottas med, kan man 
väl säga. (K180409)

Behov av kunskap om implementering 
av nya lagar och policybeslut
Intervjudeltagarna efterlyste också kunskap 
som var orienterad mot den egna orga-
nisationen. Kunskapen rörde konkretion 
av nya lagar och direktiv. En efterfrågade 
mer kunskap om hur organisationen, i det 
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dagliga arbetet, implementerar och hanterar 
förändringar policy:

Men det som är kruxet egentligen, det är 
för oss att så här, vad betyder den här 
informationen på kommunal nivå? Vad 
betyder det här för kommunen? Men jag 
menar, man kan leta upp hur mycket som 
helst och man kan läsa på, men om man 
inte kan översätta det på kommunspråk 
eller vad man ska säga, så säger inte det 
så mycket, för att det som vi, många i min 
position på de andra kommunerna, det 
vi ofta ställs inför är ju för att … då för 
kommundirektör eller politik eller social-
chef eller vad det kan vara så här, ja, det 
här kommer, det har ju hon läst själv, att 
det kommer en ny lag. Men hon behöver 
någon som översätter det så här (K180327)

Men sen också tror jag kommunspråk 
handlar också om just det här som jag sa, 
att kunna bryta ned det till också vad det 
faktiskt betyder. Den här statistiken, eller 
siffrorna så här att Sverige kommer att 
ta emot mer kvotflyktingar. Ja, det kan 
kommundirektören också läsa, och titta på 
nyheterna. Sen ringer han mig och säger 
så här: ”men vad betyder det här för oss?” 
(K180327)

Behov att frågorna aktualiseras  
i styrdokument
Ett annat tema rörde mer organisationsinrik-
tad kunskap. Intervjupersonerna upplever 
att deras handlingsutrymme är begränsat till 
hur deras uppdrag formuleras i olika styrdo-
kument. De efterlyste mer kunskap om hur 
styrdokument ska utformas för att inkludera 
frågor om mångfald och hälsa, med fokus på 
nyanländas etablering:

Det har med regleringsbrev, det uppdrag 
vi får, vad vi ska göra helt enkelt och på i 
alla fall på min enhet så är de här frågorna 
kanske inte lika tydligt så här i skrift i alla 
fall som man har på den andra enheten för 
arbetsmarknad och rättighetsfrågor. Och 
då får vi på något sätt … vi jobbar jätte-
mycket med kanske underrepresenterat 
kön det är kanske det som vi har som mest 
[hör inte 0:11:38] för det står överallt att 
”ni ska arbeta med kön” så det arbetar vi 
jättemycket med. Men sen när de kommer 
till de här andra frågorna, till exempel om 
mångfald, om mänskliga rättighetsfrågor 

eller något sånt då har inte vi den kunska-
pen på vår enhet. Och då får du kanske gå 
till NN eller någon annan helt enkelt, lita på 
deras expertis. Men jag tror mycket utav 
de frågorna ni är intresserade av, det måste 
in mer tydligare i styrdokument. (L180315)

Detta är också en fråga om organisation, ef-
tersom det fästs olika vikt vid dessa frågor på 
skilda nivåer inom organisationen:

Jag tycker att det är ganska problematiskt 
att många medarbetare väljer att … Ja, 
men jag vet att det står i förordningen men 
precis som Elin sa att ”jag kan bara för-
hålla mig till det, jag behöver inte tillämpa 
det”. Däremot har man tydligare styrning, 
alltså man skriver ut det i uppdraget att 
”vid översiktsplanering så ska du beakta 
jämlik hälsa, det ska vara …” då tror jag 
att det kan få mer spinn, för då måste man 
återrapportera till regeringen som är vår 
uppdragsgivare, och inte människorna. 
Tyvärr. (L180315)

Behov av att ledning har ökade kunskap 
om området
Många av intervjupersonerna pekade på ett 
behov av att ledningen har ökade kunskaper 
om mångfald och hälsa:

Och jag tror att det är ganska mycket en 
ledningsfråga, så enhets-, avdelnings- och 
sen högsta ledningsnivå om det ska få mer 
spridning, för annars blir det lätt intresse. 
Och kunskap absolut, men man måste ock-
så börja jobba mer själv, och då lär man sig 
hur. (L180315)

Jag blir galen när jag går utbildningar, och 
sen så ska jag motivera någonting uppåt, 
och så har de inte förståelsen. Då har jag 
gått en utbildning och så har jag lärt mig 
någonting nytt, och så nu vet jag att vi 
kan göra det här bättre. Då finns det ingen 
förståelse på nästa nivå. Och andra utbild-
ningar som säger ibland så här att “nu ska 
det gå, alla behöver vara med hela vägen 
ner”, och sen så är det lite andra möten som 
är viktiga och så där. Annars så blir det 
lätt bara det … ökad [?? 1:09:33] kunskap, 
ökade linser, mer frustration om vi inte får 
… Så att det tycker jag är en viktig del. Så 
de får gärna gå på utbildning och utföra 
sitt arbete, likt oss. (K180326)
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Identifierade utvecklings- 
områden i arbetet med  
mångfald och hälsa

I samband med fokusgruppsintervjuerna 
framkom ett antal utvecklingsområden gäl-
lande mångfald och hälsa, med fokus på ny-
anlända och deras etablering. Det är områden 
där intervjupersonerna anser att det finns 
behov av särskilda insatser. 

Utbildning (skola)
Ett utvecklingsområde är skola och utbild-
ning. Intervjudeltagare beskrev utbildning 
som en grundläggande dimension i arbetet 
med orättvisor på hälsoområdet. En av dem 
förklarade att en kunskapsmiljö skulle kunna 
bidra med att samla kunskap om utbildnings-
frågor:

Från min horisont så skulle jag vilja ha en 
enhet eller ett gäng som sitter och arbetar 
eller samlar utbildningsfrågor. För att på 
grund utav att i dag är det jättemånga 
potentiella studerande eller elever eller 
stundeter som inte hittar till rätt utbildning 
eller kanske går fel utbildning eller går inte 
utbildning alls. Och från min horisont är ut-
bildning en av de viktigaste åtgärderna eller 
insatserna för god hälsa helt enkelt. Och det 
är jättemånga som missar det på grund av 
att det är så många aktörer som har infor-
mation eller bristfällig information på sina 
egna websidor eller inte alls, och de hittar 
inte dit. Och samverkar inte. (L180315)

Framför allt gjordes det kopplingar mellan 
skola och ungas psykiska hälsa, där aspekter 
som att klara av skolgången betonades:

Barn och unga generationen mår sämre. 
Det är otroligt oroväckande tänker jag, 
det är de som är vår framtid och de klarar 
inte skolan. 10 % går ut med … eller vad det 
nu är. Kanske du vet bättre? Går ut med 
ofullständiga betyg från grundskolan och 
vad ger det? Det gör att klyftorna ur ett 
hälsoperspektiv kommer bara att fortsätta 
öka. (L180315)

En av intervjudeltagarna förklarade att 
det finns begränsningar för vad skolan och 
utbildningsförvaltningar kan åstadkomma på 
egen hand. Det behövs mer samarbete mellan 

förvaltningar för att få till en lugn och rofylld 
miljö för barnen i skolan. Framför allt är det 
viktigt när det kommer till nyanlända barn. 
Hen förklarade att arbetet är komplext:

Men också en oro, och svårigheten att hitta 
bostad för familjerna och så också. Så det 
är ju … och det är ju svårt för en Utbild-
ningsförvaltning att hjälpa till med. Men 
man kan kompensera med att ha en trygg 
och bra miljö i skolan, vilket är väldigt 
viktigt också, naturligtvis. Så att man har 
någonstans lugn och ro, och kan koncen-
trera sig på studier och komma vidare med 
livet. Ja, det är lite så man tänker på det. 
(K180423)

Relationer till hälso- och sjukvård
Behov av att förbättra relationer till hälso- 
och sjukvårdens aktörer nämndes frekvent. 
Intervjudeltagare förklarade att kulturskill-
nader gör att migranter inte alltid kan nyttja 
den vård som erbjuds, eftersom de inte har 
kunskaper om hur den offentliga hälso- och 
sjukvården fungerar:

Men man pratar sällan om patientsäker-
heten, det vill säga att när man tar del av 
vårdinsatserna så kan vårdinsatserna 
se olika ut beroende på vem man är. Och 
då har man rätt att överklaga /.../ Men 
den kunskap som finns om hur man blir 
bemött och behandlad av vården, man 
blir behandlad på olika sätt av vården och 
man har olika möjlighet att ställa krav 
beroende på hur mycket man kan navi-
gera i systemet, den typen av kunskap är 
någonting vi saknar i Stockholm känner 
jag /…/ kvaliteten på vården som ges till 
människor som bor i det här länet ser olika 
ut och möjligheten att ställa krav på det är 
också olika. (L180315)

Deltagarna nämnde fördelar med att arbeta 
med hälsoinformatörer, som har kulturell 
kompetens:

… i alla fall inom många av våra enheter 
så jobbar det personer som har … kommer 
från andra länder, andra religioner och så 
där. Och ibland så kan man ha … i sitt land 
har man jobbat på ett sätt, med kanske 
funktionsnedsättningar. Och så kommer 
man till Sverige och så jobbar vi på ett 
annat sätt. Och får förståelse varför gör 
vi som vi gör, varför har vi de tankarna, 
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svensk sjukvård och hälsa och hur man 
kan få de tankarna. (K180409)

Dessutom påpekades att detta är relaterat 
till bristande jämlikhet på en mer struktu-
rell nivå, vilket är komplicerat i det dagliga 
arbetet:

Här behövs det styrmedel och det kommer 
inte, och det är sämre tandvård hos de 
barnen, med alla följdsjukdomar och så 
vidare. Så det är sånt som vi kan se, men 
inte styra över. Det liksom behöver komma 
högre upp. Så hur kan vi liksom identifiera 
såna delar så att det inte bara blir, ja, nu vill 
alla … Vi har jättemånga privata, öppna 
linjer i Östermalm och Södermalm. Det 
finns inte en enda i Botkyrka, är det bra, 
blir det jämlikt? Och så vidare. För det är 
också såna instanser vi ska kunna samar-
beta med, ha dialog med och så vidare. Det 
finns ju inte ens, så det är omöjligt liksom. 
(K180326)

Psykisk hälsa
Ungas psykiska hälsa identifierades som ett 
område som många av intervjudeltagare 
oroade sig över. Gruppen unga män pekades 
särskilt ut:

Så tänker jag att det finns en grupp vars 
hälsa oroar mig. Fast jag är feminist, men 
det som oroar mig är unga män i utsatta 
bostadsområden. Och jag tror att det är 
några faktorer som gör att de har väldigt 
negativ hälsofaktor, att det är väldigt 
mycket våld i deras liv på många olika sätt. 
Ett strukturellt våld men också individuellt 
våld, missbruk som de råkar se, problem 
med skolprestationer, diskriminering, 
etnisk diskriminering, diskriminering på 
grund av religion och trosuppfattning, dis-
kriminering på grund av skin … vad heter 
det? Color. Jag vet inte. (L180315)

Några sa att det talades för lite om ungas psy-
kiska hälsa. Tystnaden anknyter till behovet 
av forskning, eftersom det saknas statistik. En 
av deltagarna berättade:

Folk kan bli arg på mig när jag säger det, 
för det finns ingen statistik och så, men 
jag får indikationer från våra kuratorer 
på skolorna att den psykiska ohälsan går 
lägre ner i åldrarna. Så vi har en ohälsa i 

årskurs ett, där barnen är sju år. I en del 
av våra områden som man skulle kunna 
tänka sig att det kanske skulle vara så, kan 
det vara två barn i varje klass som har en 
psykisk ohälsa. Och det är ett av våra så 
kallade finare områden, där är det så. Så att 
den ohälsan är något som man också be-
höver få upp ögonen för, därför att vi tror 
att alla som bor i norra Botkyrka har en 
ohälsa, men så är det inte. Utan det finns i 
hela Botkyrka, men hur tittar man på det 
här? Och det är precis som [min kollega] 
säger, man behöver indikatorer kanske för 
att se. (K180409)

Boende
Under fokusgruppsintervjuerna återkom 
intervjudeltagarna till att boende är ett 
utvecklingsområde när det gäller mångfald 
och hälsa. En person berättade att boende på-
verkar vilka möjligheter en person har inom 
en rad andra områden, såsom utbildning och 
arbete. Lägre inkomster gör också att personer 
hänvisas till mer utsatta bostadsområden, 
vilket har en indirekt påverkan på hälsa:

Jag tänker just det där med boendefrågan, 
väldigt så här otrolig viktig parameter. 
Att nu går jag in på det område jag jobbar, 
brottsförebyggande. Just att man har möj-
lighet att klara skolan och så vidare. Och 
det handlar ju väldigt mycket om den bo-
endesituation som en familj är i så att säga, 
och de barn som lever i familjer som har 

”Folk kan bli arg på 
mig när jag säger det, 
för det finns ingen sta-
tistik och så, men jag 
får indikationer från 
våra kuratorer på sko-
lorna att den psykiska 
ohälsan går lägre ner  
i åldrarna. ”
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en osäker … och trångboddhet och så där. 
Det är kanske den allra viktigaste frågan så 
att säga, att byta någon form av mönster 
och just att klara skolan och så vidare. Och 
där hänger det väldigt ihop. Och sen just … 
och det tycker jag man pratar för lite om, 
tänker jag. (L180309)

Det som jag kan se som kan vara oroväck-
ande är … jag hoppas att det blir bättre 
nu, men det handlar om de som har eller 
skaffar sig ett kapital som bor i våra norra 
delar av Botkyrka, de flyttar därifrån. 
Vilket gör … alltså de flyttar, de vill ha att 
barnen ska få möjlighet att lära sig svens-
ka, man vill komma in i samhället och så. 
Så då flyttar man till de områdena där det 
bor fler svenskar, förstå mig rätt så. Och 
de som kommer in sen, som flyttar in, det 
är oftast många med sociala problem. Så 
att det blir en ond cirkel i de här områdena. 
Nu håller man på och bygger och försöker 
utöka beståndet med hyresrätter, bostads-
rätter och villor och radhus, så att det blir 
människor som bor där som har möjlig-
heten att göra en bostadskarriär, för det 
påverkar också välmåendet. (K180409)

Intervjudeltagarna framhöll att boende och 
dess konsekvenser för hälsa ofta inte tas i 
beaktande:

Men sen så det som vi till exempel pratar 
väldigt lite om är ju liksom hur bostads-
marknaden, ja men uppbyggnaden av 
bostadsmarknaden i dag, hur den påverkar 
folk utifrån den stress och psyk… ja, men 
det är att hela tiden inte liksom ha någon-
stans … Ja, men väldigt många har ingen-
stans … en egen plats att bo liksom, eller 
man får flytta runt och hela tiden … Det 
som blir effekter av det, att liksom behöva 
pendla långt, trångboddhet. (L180309)

Funktionshinder
Ytterligare ett utvecklingsområde som lyftes 
fram under intervjuerna var funktionshin-
derområdet. Bland annat saknas relevant 
forskning. Trots att ohälsan är hög inom 
gruppen saknas det variabler att mäta den. En 
intervjudeltagare förklarade:

Och ohälsan i den här gruppen den är 
tio gånger högre än bland övriga befolk-
ningen. Men problemet är vi har inga 

variabler att mäta, det är det som man 
behöver ta fram känner jag. Men det mäts 
ofta ålder och socioekonomisk bakgrund, 
olika bostadsområden och så. Men det är 
svårt att hitta just för arbete, såna saker 
på kommunnivå, det finns alltså något 
generellt, men … Så det är något vi behöver 
utveckla för att … det har jättebetydelse 
för hälsan att man är med i gemenskapen 
och inte hamnar utanför, hela vägen, från 
skolan och arbetslivet och fritiden och så. 
(K180409)

Även funktionshinderområdet sammankopp-
lades med behovet av samverkan:

Så det är väl det jag tänker på, att vis-
sa grupper i samhället skulle behövas 
samverkas mer kring för att fånga upp 
dem. För de … Jag upplever många gånger 
att människor som är … De som är längst 
utanför samhället, och att det är de som 
inte fångas upp av det här skyddsnätet 
som ska fånga upp dem. Som svagbegå-
vade, funktionshindrade, ja, det finns ju 
jättemånga. Och det handlar ju om hälsa, 
tänker jag. (K180326)

Intervjudeltagare återkom till vikten av ett 
intersektionellt perspektiv. För en nyanländ 
person kan det vara extra kännbart att ha ett 
funktionshinder, berättade en intervjudelta-
gare:

Alltså nyanländ, inte bott så länge i 
Sverige, med en funktionsvariation av 
något slag, och ska försöka ta sig genom 
utbildningssystemet till exempel. Det blir 
nästan hopplöst, man är nästan körd för 
man kommer aldrig att komma upp på 
arbetsmarknaden för att vi inte ens lyckas 
identifiera och forma insatserna som pas-
sar, tänker jag. (L180315)

Funktionshinder uppfattades som ett område 
som ofta skyms av andra mångfaldsområden. 
Därför måste medvetenheten om funktions-
hinder höjas i samhället, till exempel på kom-
munala arbetsplatser:

Mm. Men jag tänker lite på det här med 
regnbågsflaggan till exempel som vi läste 
om. Vi ska ju hålla det här stjärnfamiljs… 
ett litet föredrag om det på jobbet. Och då 
var det någon deltagare som hade skrivit 
att det var så välkomnande att man såg 
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den här regnbågsflaggan, och då kände 
hon sig sedd och så. Och jag tänker att för 
funktionsnedsatta finns det ju inte ens 
något … Alltså, hur ska man kunna … Vi 
kan om ADHD, eller liksom, va, hur …? 
Alltså, vi pratar inte ens om det. Vi vet att 
det finns, och det finns vissa utbildningar 
för föräldrar som har barn med de här 
funktionsnedsättningarna. Men på våra 
arbetsplatser så … Inte hos oss i alla fall. 
Det är väldigt tyst, tycker jag. (K180326)

De utpekade utvecklingsområdena är ofta 
förbundna med varandra i praktiken. Behovet 
av att fokusera på skola och utbildning står i 
relation till en identifierad negativ utveckling 
när det gäller ungas psykiska hälsa, vilket i sin 
tur sammanhänger med boendesituationen, 

främst för nyanlända flyktingar, men även för 
andra grupper.

Det är i viktigt att understryka att intervju-
personerna inte fick frågor om särskilda ut-
vecklingsområden. Analysen visar ändå på ett 
antal utvecklingsområden som intervjudel-
tagarna återkom till när det gäller mångfald, 
nyanländas etablering och hälsa. Områdena 
identifierades utifrån intervjudeltagarnas 
funktion och position i den organisation där 
de var verksamma. 
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Sammanfattande  
diskussion
Behovskartläggningen som genomförts syftar 
till att ligga till grund för fortsatta diskussio-
ner om en ny kunskapsmiljö mellan sam-
hällsaktörer i Södertörnregionen rörande be-
folkningens mångfald och hälsa, med särskilt 
fokus på nyanländas etablering. Kartläggning-
en visar att det föreligger både kunskapsbe-
hov och samverkansbehov hos aktörerna som 
skulle kunna fyllas av en samlad kunskaps-
miljö i Södertörnregionen. 

Därtill utmärker Södertörnregionen sig när 
det kommer till mångfald bland sina inne-
vånare, vilket i sig talar för särskilda lokala 
satsningar i området.

Behov av kunskap
Föreliggande behovskartläggning har fo-
kuserat på vilka kunskapsbehov som finns 
gällande mångfald, nyanländas etablering och 
hälsa. En av de frågor som ställdes var: Vilken 
kunskap om att arbeta med mångfald och 
hälsa finns i organisationen idag och vilken 
kunskap saknas/behöver utvecklas? Fem om-
råden identifierades: behov av forskning (läge-
sanalyser, behovsanalyser, statistik), behov av 
samordning av kunskaper i form av en fråge-
bank/expertråd/vägledning och rådgivning, 
kunskaper om religion och kultur, behov av 
ett samlat kursutbud med vidareutbildningar, 
samt behov av kunskap om implementering 
av nya lagar och policybeslut.

Intervjudeltagarna berättade att det sak-
nas forskning om mångfald och hälsa i vid 
bemärkelse. En återkommande önskan var att 
det skulle arbetas fram kvalitetsindikatorer 
i arbetet i relation till olika mångfaldsaspek-
ter. En saknar ofta mått och mätetal som kan 
användas för att bättre kunna skatta möjliga 
insatser för medborgaren. Vidare efterlystes 
tydligare lägesanalyser innan olika insatser 
genomförs för att kunna göra ett kvalitativt 
gott arbete. 

Det efterfrågades också kvalitativ forsk-
ning. Några aktörer kommer inte i direktkon-
takt med medborgare i sin yrkesutövning. 
Ändå påverkar dessa personer medborgarnas 
livssituation med sina beslut, om än på en 
strategisk nivå. Därför vill de få ta del av med-
borgares ”berättelser”.

Det framkom att det kan vara en grannlaga 
uppgift att hitta den information som behövs 
för att kunna svara upp mot medborgares 

behov. Bristen på en tydlig informationskälla 
utgör ibland ett hinder för de anställda att ut-
föra sina uppdrag, eftersom de måste lägga tid 
på att själva eftersöka och sammanställa den 
information som behövs i ett visst ärende. In-
tervjudeltagare ser en lösning i en frågebank/
expertråd/vägledning och rådgivning.

Flera av intervjudeltagarna berättade att 
de redan nu har tillgång till vidareutbild-
ning, men att det kan vara en fördel att ha 
en gemensam kunskapsmiljö med ett samlat 
kursutbud. Ett sådant samlat kursutbud skulle 
göra det lättare för dem att orientera sig i vilka 
kurser och utbildningar som finns. Det skulle 
också kunna bidra till större samsyn kring 
mångfald, nyanländas etablering och hälsa, 
eftersom kursdeltagarna, som kommer från 
olika aktörer, skulle diskutera dessa frågor 
utifrån sina olika erfarenheter. 

Det finns också tydliga önskemål om ökade 
kunskaper gällande religion och kultur. Det 
efterlyses kunskaper i mer praktisk bemärkel-
se, om hur en ska arbeta med människor från 
skilda kulturer och kunskaper om hur kultur 
och religion ska implementeras i det dagliga 
arbetet på ett mer självklart sätt. Aktörerna 
arbetar utifrån ett sekulärt förhållningssätt, 
men ibland krockar det sekulära förhållnings-
sättet med medborgares religiösa livstolkning-
ar, vilket gör att aktörer och medborgare har 
svårt att förstå varandra. Intervjupersoner 
har också en önskan om att få ökade kunska-
per om konflikter mellan olika religiösa och 
kulturella grupper.

Intervjudeltagare uttryckte också ett behov 
av ökad kunskap som var orienterad mot den 
egna organisationen. De önskar bland annat 
att få hjälp och vägledning när det handlar om 
att implementera nya lagar och policybeslut. 
De ser också ett behov av att frågor rörande 
mångfald och hälsa, med fokus på nyanländas 
etablering inkluderas i styrdokument och 
policybeslut. 

En kunskapsmiljö med ett  
övergripande arbetssätt
Idag finns flera kunskapsmiljöer som erbjuder 
kunskap till yrkesverksamma i Södertörn-
regionen. Några exempel är Mångkulturellt 
centrum i Botkyrka (www.mkcentrum.se), 
Myndigheten för delaktighet (www.mfd.se), 
Uppdrag psykisk hälsa (www.uppdragpsy-
kiskhalsa.se) och Transkulturellt centrum 
(www.transkulturelltcentrum.se). Dessa 
instanser används och uppskattas på olika 
sätt av intervjudeltagarna, men de svarar 
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bara mot ett begränsat behov. Dels är några  
av kunskapsmiljöerna enbart riktade mot en 
viss yrkesgrupp, eller mot en viss aktör, och är 
således inte lika tillgängliga för alla i regionen. 
Dels finns ett behov av ett sammanhang som 
har ett mer övergripande angreppssätt på 
frågor rörande mångfald, nyanländas etable-
ring och hälsa till yrkesverksamma i Söder-
törn regionen. Det vill säga, ett sammanhang 
som inte begränsar sig till en eller bara några 
få aspekter av mångfald utan fungerar som 
en samlande enhet för olika mångfaldsfrågor. 
Detta uttrycktes som något mycket viktigt. 

Bakgrunden till behovet av ett samman-
hang med ett övergripande angreppssätt på 
frågor rörande mångfald och hälsa är frågor-
na oftast till varandra i aktörernas yrkesliv. 
En person, som söker stöd, kan exempel-
vis vara både nyanländ och ha en religiös 
övertygelse som skiljer sig från den svenska 
majoritetskulturens samtidigt som hen har 
ett funktionshinder. Flera intervjudeltagare 
underströk vikten av ett intersektionellt per-
spektiv på frågor rörande mångfald och hälsa. 
Intersektionalitetsperspektivet understryker 
att en person inte kan reduceras till en ensam 
kategori, som exempelvis kategorin nyan-
länd person. En person kan stå under flera 
strukturer av förtryck och dessa relaterar till 
varandra och därför bör de inte särskiljas utan 
behandlas relationellt.29

29  von Brömssen, 2016.

En kunskapsmiljö för samverkan
Samverkan mellan olika aktörer uttrycktes 
som mycket viktigt i arbetet med mångfald 
och hälsa. Den ansågs som särskilt viktig när 
det handlar om personer som var särskilt 
utsatta, som personer med funktionshinder. 
Samverkan, som exempelvis nätverksmöten, 
motverkar att medborgare hamnar mellan 
stolar. Aktörer tenderar att frånskriva sig sitt 
eget ansvar och hänvisa de behovssökandes 
behov till någon annan instans. 

Men samarbetet upplevdes av många som 
alltför sårbart och bristfälligt, eftersom det 
vanligtvis vilar på personliga relationer och 
nätverk som enskilda yrkesverksamma själva 
byggt upp. Samverkan bygger således ofta på 
enskildas vilja och personliga engagemang 
istället för uttalade funktioner. Detta, att 
kontakterna mellan de olika aktörerna vilar 
på personliga relationer och inte på institu-
tionaliserade roller, anses som problematiskt. 
Vad händer, till exempel, med det upparbeta-
de samarbetet när en yrkesverksam person 
slutar och någon annan nyanställs?

Det finns också ett behov av en mer 
gemensam kunskapsgrund mellan de olika 
aktörerna. Det inkluderar bland annat ett 
gemensamt språk. Några av intervjudeltagar-
na har erfarenheter av att olika aktörer inte 
förstår varandra. Ett exempel på ett begrepp 
som skapar förvirring är mångfaldsbegreppet. 
De olika terminologierna försvårar samarbe-
tet de emellan.

Vidare finns det önskemål om ökad samver-
kan på nationell nivå. Önskemålet är tydligast 
bland yrkesverksamma inom Länsstyrelsen 
Stockholm. Idag hanteras olika uppdrag gäl-
lande mångfald, nyanländas etablering och 
hälsa på olika sätt i landet, vilket uppfattas 
som förvirrande. Någon menar också att om 
arbetet gällande mångfald, nyanländas eta-
blering och hälsa ska få ett verkligt genomslag 
måste det bli tydligare förankrat på nationell 
nivå än vad det är idag.

Vikten av att utveckla samarbetet med 
civilsamhället lyftes också fram. Samverkan 
med civilsamhället uppfattas som viktig 
ur flera aspekter. Civilsamhället når ut till 
människor på ett sätt som inte myndigheter 
gör och har därför lättare att upptäcka pro-
blematiska omständigheter i ett tidigt skede. 
De kan också bidra till nyanländas etablering 
på ett annat sätt än till exempel en kommun 
kan göra. En myndighet finns oftast bara en 
kortare tid i en persons liv, medan civilsam-

”Det finns också ett 
behov av en mer ge-
mensam kunskaps-
grund mellan de olika 
aktörerna. Det inklu-
derar bland annat ett 
gemensamt språk.”
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hället kan vara en del av en människas vardag 
under hela livstiden.

Även om det finns ett behov av ökad kun-
skap och ökad samverkan hos aktörerna om 
att arbeta med mångfald och hälsa, med fokus 
på nyanländas etablering, betyder inte det 
inte redan finns både kunskap och samver-
kan hos aktörerna. Många berättade om en 
ambitiös verksamhet, med stor kompetens. 
Men kunskapen stannade ofta hos enskil-
da personer och hos enskilda aktörer. Flera 
intervjudeltagare önskar därför en samman-
hållande kraft i arbetet för jämlik hälsa. En 
instans som har kunskap i ämnet, ”någon i 
mitten”. En sådan instans skulle kunna samla 
in och tillgängliggöra den kunskap som redan 
finns. Dels skulle den kunna ansvara för en 
kunskapsbank med statistiska undersökning-
ar och rapporter, vars innehåll skulle vara 
tillgängligt för personer som arbetar med 
mångfald, nyanländas etablering och hälsa 
på bred front. Dels skulle den kunna erbjuda 
sammanhang för erfarenhetsutbyten, som 
en gemensam webbportal med chattfunktion 
eller fysiska träffar.

Stora ojämlikheter
En rad tidigare studier visar på ojämlikhet 
i hälsa mellan svensk- och utlandsfödda.30 
Störst är skillnaden mellan personer som är 
födda utanför Europa och personer födda i 
Sverige. En kan till exempel se att det finns 
en ökad risk att dö i förtid om en är utlands-
född. Migration i sig är också en risk för 
sämre hälsa, särskilt för flyktingar. Det finns 
faktorer före flykten som påverkar hälsan 
som migranten tar med sig till det landet, som 
uppväxtvillkor, utbildningsbakgrund, arbets-
livserfarenhet, familjesituation och sociala 
nätverk. I synnerhet är det svåra händelser 
och trauman från perioden innan flykten som 
utgör en stor rik för ohälsa efter migrationen 
för gruppen flyktingar. Under själva flykten 
kan personens hälsa också påverkas av under-
näring, infektionssjukdomar, samt försämring 
av kroniska sjukdomar som kanske inte går 
att behandla under resan. Denna period kan 
även innebära farofyllda och svåra traumatis-
ka händelser, särskilt om resan är lång. Efter 
att personen anlänt till det nya landet kan 
personen hamna i socialt utanförskap som en 
följd av att hen inte kan språket, är arbetslös 
eller upplever diskriminering. Möjligheterna 
till att inkluderas i värdsamhället är också 

30  För aktuell forskning se Migration och hälsa; En omvärldsanalys utifrån Kunskapscentrum migration och hälsas uppdrag (Kunskapscentrum migration och 
hälsa, 2017).

starkt determinerade av mottagarlandets po-
licy, lagar och förordningar, samt beslutsfatta-
res och myndigheters praktik, och implemen-
tering av dessa formella ramverk. Känslan av 
utanförskap innebär en ökad risk för psykisk 
ohälsa och enbart själva upplevelsen av att 
vara utsatt för diskriminering kan ha negativa 
hälsoeffekter. Barn är en särskilt utsatt grupp. 
Exempelvis är asylsökande barn och nyanlän-
da barn är kraftigt överrepresenterade bland 
barn som vårdas i öppen och sluten barn – och 
ungdomspsykiatrisk vård.

Föreliggande behovskartläggning syftade 
inte till att identifiera specifika områden där 
det råder ojämlikhet när det kommer till hälsa 
mellan olika grupper av personer. Snarare var 
syftet att kartlägga kunskaps- och kompetens-
behoven hos de verksamma personerna i de 
inkluderade organisationerna upplever i sitt 
arbete. Trots det visar ändå analysen på ett 
antal utvecklingsområden som intervjudel-
tagarna återkom till när det gäller mångfald, 
nyanländas etablering och hälsa. Områdena 
är: utbildning (skola), hälso- och sjukvård, psy-
kisk hälsa, boende och funktionshinder.

Flera av intervjudeltagarna lyfte fram 
betydelsen av utbildning för individers hälsa. 
Ett problem som identifierades är att ut-
bildningsinstanser samverkar i alltför liten ut-
sträckning, vilket gör att potentiella studenter 
inte hittar till möjliga utbildningar. 

Skolans betydelse för barns och ungas 
psykiska hälsa lyftes också fram. Pojkar anses 
som särskilt utsatta. En intervjudeltagare 
förklarade att det finns begränsningar för 
vad skolan och utbildningsförvaltningen kan 
åstadkomma på egen hand. För att barnen ska 
få en lugn och rofylld miljö i skolan behövs ett 
mer utvecklat samarbete mellan olika aktörer. 
Barns och ungas psykiska hälsa nämndes 
som ett område som många intervjudeltagare 
oroar sig för.

Hälso- och sjukvårdens aktörer nämndes 
återkommande. Det påpekades att immig-
ranter, inklusive nyanlända, inte alltid kan 
utnyttja den vård som erbjuds och som de 
har rätt till, eftersom de inte har kunskaper 
om hur den offentliga hälso- och sjukvården 
fungerar.

Vidare uttrycktes människors boendesi-
tuation som ett tydligt utvecklingsområde. 
Personens boende påverkar hens möjligheter 
inom en rad andra områden, som utbildning 
och arbete. Många, inte minst immigranter, 
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har dessutom svårt att hitta en bostad och 
oron för en osäker bostadssituation inverkar 
negativt på individers hälsa.

Därtill var frågor om funktionshinder ett 
område som en anser behöver särskilda pri-
oriteringar. Funktionshinderfrågor tenderar 
att hamna i bakgrunden när en diskuterar 
mångfaldsfrågor. En intervjudeltagare men-
ade, att trots att ohälsa är hög inom gruppen 
personer med funktionshinder, så saknas det 
mätvariabler vilket är ett viktigt redskap för 
arbetet för en jämlik hälsa. Det intersektio-
nella perspektivet lyftes fram som särskilt 
viktigt i arbetet med funktionshinder. För en 
nyanländ person kan det vara extra kännbart 
att ha ett funktionshinder. Att genomgå en 
utbildning, eller få ett arbete är svårt för en 
nyanländ person, men det är ännu svårare, 
för att inte säga omöjligt, om personen är både 
nyanländ och är funktionshindrad.

Konklusion och reflektioner
Behovskartläggningen visar på ett flertal om-
råden där aktörer har behov av ökad kunskap 
rörande mångfald, nyanländas etablering och 
hälsa. Bland annat har en behov av tillgänglig 
forskning, rådgivning, kunskap om religion 
och kultur, samt ett samlat kursutbud med 
vidareutbildningar. En kunskapsmiljö skulle 
kunna svara upp mot samtliga dessa behov 
genom att bedriva forskning, erbjuda kurser, 
men också vara en instans för rådgivning.

Kartläggningen visar att ofta överlappar 
mångfaldsaspekter varandra. Därför behövs 
det ett organiserat sammanhang som har ett 
övergripande angreppssätt på frågor rörande 
mångfald, nyanländas etablering och hälsa. 
Det vill säga, ett sammanhang som inte be-
gränsar sig till en eller bara några få aspek-
ter av mångfald utan hanterar en bredd av 
omständigheter som inverkar negativt på in-
dividens förutsättningar till en god hälsa. En 
kunskapsmiljö skulle kunna vara ett sådant 
organiserat sammanhang med ett övergripan-
de angreppssätt på frågor rörande mångfald, 
nyanländas etablering och hälsa. 

Det finns idag ett samarbete mellan olika 
aktörer rörande mångfald och hälsa, med 
fokus på nyanländas etablering, men sam-
arbetet är otillräckligt. Det behövs en miljö 
där samarbeten säkerställs och utvecklas. En 
sådan miljö bör företrädesvis vara lokal, så att 
aktörer på ett enkelt sätt kan träffas. En lokal 
kunskapsmiljö i regionen kan vara ett sätt 
att både säkerställa och utveckla samarbetet 
mellan olika aktörer i Södertörnområdet.

Sammantaget visar tidigare forskning och 
föreliggande behovskartläggning att det råder 
stora ojämlikheter i hälsa idag. Det finns flera 
områden där hälsan är ojämlik hos befolk-
ningen. Kartläggningen bekräftar forskning 
som visar på ojämlikheter i hälsa mellan 
individer och grupper av personer. Det finns 
således grund för att utveckla arbetet med 
mångfald, särskilt nyanländas etablering för 
att uppnå jämlikhet i hälsa.

Behovskartläggningen styrker att pro-
cessen med att skapa en gemensam kun-
skapsmiljö bör fortskrida. I denna process 
framstår samverkan som ett honnörsord, 
inte minst därför att förväntningarna på en 
kunskapsmiljö är att det, i hög grad, ska vara 
ett sammanhang för samverkan. Processen 
med att arbeta för en framtida gemensam 
kunskapsmiljö kräver således engagemang 
och insatser från alla de aktörer som vill ta del 
av den framtida miljön. 

Denna rapport är en systematisk beskriv-
ning av vilka kunskapsbehov som finns 
gällande mångfald, nyanländas etablering och 
hälsa i Botkyrka kommun, Huddinge kommun 
och Länsstyrelsen Stockholm. Nästa steg i pro-
cessen är rimligen att undersöka tillgängliga 
resurser som finns för ett kunskapscentrum 
rörande mångfald och hälsa, med särskilt 
fokus på nyanländas etablering. 

”Det behövs en miljö 
där samarbeten säker-
ställs och utvecklas.  
En sådan miljö bör  
företrädesvis vara  
lokal, så att aktörer  
på ett enkelt sätt  
kan träffas. ”
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