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SAMMANFATTNING 
 
Denna förstudie ska ligga till grund för ett projekt för att åstadkomma en ”Regional 
samhällsinformation”. Förstudien behandlar problemen att det saknas en definition av vad 
samhällsinformation är, avsaknad av anpassade pedagogiska verktyg samt otydlighet i ansvar 
och samordning. En otydlig definition av samhällsinformation gör att Stockholms läns 
kommuner arbetar olika och att de nyanlända invandrare får mycket varierande kvalitet på sin 
samhällsinformation. I och med att samverkan inte sker mellan alla samhällsaktörer i länet 
saknar kommunen ett viktigt verktyg att ge en individuell samhällsinformation. Målet med 
förstudien är att ge en grund till att ta fram en samhällsinformationsmodell i Stockholms län 
utefter individens behov. 
 
Syftet är att 
Kartlägga och inventera hur samhällsinformationen ser ut i Stockholms läns kommuner idag. 
Definiera begreppet samhällsinformation och målen för samhällsinformation. 
Utreda alternativa förslag på innehåll och med vilka verktyg samhällsinformation kan ges. 
Bedöma nyttoeffekter samt teknisk realiserbarhet av olika modeller. 
Lämna förslag på hur samhällsinformationen i Stockholms län kan ges. 
 
Förstudien baseras på litteraturstudier. Studien har kompletterats med enkäter och intervjuer 
med deltagare, kommuner, myndigheter och organisationer. En arbetsgrupp med 10 
kommuner och stadsdelar har deltagit i arbetet. Begrepp och metoder har presenterats och 
analyserats utifrån olika diskurser. Teorier kring kunskap, pedagogik och samverkan har 
utgjort ett ramverk i arbetet. 
 
Studien börjar med att presentera proposition med fokus på samhällsinformation. 
Propositionen anger att ett introduktionsprogram bör innehålla ”orientering om svenska 
samhällsförhållanden och svenskt arbetsliv samt information om vardagslivet i en kommun” 
och lägger vikt vid att ”nyanlända invandrare ges möjlighet att få svenska kontakter”. 
 
Samhällsinformation granskas även ur ett europeiskt perspektiv. Sedan 1999 drivs har 
integrationsfrågorna legat högt på dagordningen inom EU som lyfter fram vikten av 
samhällsinformationsprogrammen för att nyanlända bättre ska förstå och respektera 
grundläggande normer och värderingar i sitt nya hemland. EU lyfter fram 2 viktiga 
förbättringsområden. Samhällsinformationen ska präglas av flexibilitet och parallellitet samt 
att flera aktörer behöver samverka. 
 
Flera statliga offentliga utredningar har lagts fram sedan propositionen presenterades. 
Samtliga kritiserar den svaga samverkan mellan samhällets olika aktörer. Ett antal metoder 
och verktyg har prövats under åren men få har hållit över tid. Flera av Sveriges kommuner 
och landstings rapporter presenteras som konstaterar att målen inte är bra och måste förändras 
så de kan mätas. Förstudien ger en överblick av situationen i länet. I Stockholms län finns 
över 100 länder representerade och nästan alla bor EBO under asyltiden. Fördelningen av 
nyanlända mellan kommuner är ojämn. Samverkan sker runt om i länet men det varierar 
mellan kommuner och vilka aktörer som samverkar. Arbetsförmedlingen är den myndighet 
som samverkar mycket med kommunernas introduktionsenheter. Bland NGO´s är Röda 
korset väl representerat i kommunerna. Både kommuner och myndigheter ser ett behov av att 
samverka för att nå målgruppen. Deltagarna har uttryckt sina åsikter och önskar få sin 
information av sin introduktionshandläggare eller SFI-lärare. Inom ett 
samhällsinformationsprogram föredrar deltagarna föreläsningsformer. Deltagarna önskar 
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information om områden nära det vardagliga livet och gärna på kombinerad lätt svenska och 
modersmål. 
 
Att kunna mäta de uppsatta målen har varit en diskuterad fråga eftersom det är svårt att mäta 
delaktighet. Med stöd av Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer lyfts 
mätinstrument som tillägnande av kunskap och deltagande i form av närvaro. Genom att 
faktiskt geografiskt orientera sig till olika samhälliga aktörer tillägnas förmågan att orientera 
sig i samhället. Men som en offentlig utredning påpekar kan samhällsinformation inte vara 
mer än ett erbjudande som den nyanlände måste ta ställning till. Ur litteraturstudierna har fyra 
samhällskompetenser utmärkt sig som viktiga att uppnå. De innefattas i 
samhällsinformationens delmål. Samhällsinformationens mål är att deltagaren ska: 
 

• Kunskap om svenska vardagslivet, samhället och arbetsmarknaden  
Genom framtagandet av ett kommungemensamt material ska en den viktigaste 
samhällsinformationen ges i föreläsningsform. 

• Fördjupad samhällsförståelse genom ökad kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar och sina egna och andras värdegrunder, normer och koder 

Deltagarna bör senare i introduktionen få möjlighet till en värderingsdialog. 
• Orientera sig i svenskt samhälls- och arbetsliv 

Genom att knyta ett nätverk av samhällsaktörer som erbjuder studiebesök får deltagaren 
geografiskt orientera sig till olika samhälliga aktörer och orienterar sig samtidigt mellan vilka 
aktörer som ansvarar för olika ämnesområden. Här bör även studiebesöken kunna 
individualiseras efter behov. 

• Delta i samhällets sociala nätverk 
Genom att knyta ett nätverk av organisationer, föreningar, partier, samfund och 
branschorganisationer ska deltagaren få erbjudande om att delta i aktivitet hos en eller flera 
samhällsaktörer som passar individens intressen och behov.  
 
Målen ska kunna mätas genom: 

• Erbjudande, deltagande och närvaro 
• Kunskapstest 
• Deltagarnas egna upplevelser genom en enkät 

 
Förstudien ger Samhällsinformationsmodellen ett helhetsperspektiv och lämnar över till 
projektet att utreda och förhandla fram vilka delar som är möjliga att genomföra eller vilka 
ändringar som behöver göras för att lyckas genomföra en länsövergripande 
samhällsinformationsmodell. 



 5 

1. INLEDNING 
 
1.1 ÄMNESPRESENTATION OCH AKTUELL DEBATT 
 
När Integrationsverket lades ner 2007 och verkets tidigare ansvar omfördelades fick 
Länsstyrelsen ett nytt operativt uppdrag. I samband med detta startades i Stockholms län en 
samrådsgrupp ledd av landshövdingen. Samrådsgruppen består av representanter från 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket, Stockholms läns landsting och representanter för 
Stockholms kommuner. Samrådsgruppen vill att Stockholms län ska bli ett föredöme när det 
gäller mottagande av nyanlända. Inriktningen för arbetet är att länets kommuner och ansvariga 
myndigheter tillsammans ska hjälpas åt för att effektivisera introduktionen. För att bli ett 
föredöme har Samrådsgruppen tagit fram dokumentet ”Utgångspunkter för bättre 
flyktingmottagning - från ankomst till arbete” där viljeinriktningen för länets arbete uttrycks i 
sju punkter. Samhällsinformation nämns där som en viktig utgångspunkt för en lyckad 
introduktion. Samrådsgruppen och Kommunförbundet i Stockholms län har utifrån 
dokumentet tagit fram fyra prioriterade projekt, godkända i Samrådsgruppen, där Stockholms 
läns kommuner ska samarbeta för att uppnå en bättre introduktion. Ett av dessa projektet är 
”Regional samhällsinformation”. Denna förstudie ska ligga till grund för ett genomförande av 
projektet. 
 
 
1.2 PROBLEM 
 
Enligt flera utredningar rapporteras att flyktingar och nyanlända invandrare inte erhåller 
tillräcklig information och kunskap för att kunna förstå och orientera sig på ett bra sätt samt 
känna sig delaktiga i samhället. Två huvudproblem har identifierats som orsak. De två 
huvudproblemen som förstudien ska behandla är att det saknas en tydlig definition av 
samhällsinformation som bidrar till variationer av samhällsinformation och att 
samhällsinformationen inte är samordnad och att anpassade verktyg saknas.  
 
Avsaknad av definition 
Enligt Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande §11 står att läsa: 
”Ett introduktionsprogram för personer som har fyllt 16 år ska innehålla SFI, praktik i den 

utsträckning som är möjlig, orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt 

samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun och andra liknande 

förhållanden.”
1 Förordningen specificerar inte närmare vad ”orientering om svenska 

samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet” innebär 
eller hur syftet ska uppnås. På grund av det otydliga uppdraget att ge samhällsinformation 
arbetar kommuner i Stockhoms län olika med samhällsinformation.  
 
Ingen samordning och avsaknad av anpassade verktyg 
På grund av det otydliga uppdraget kring samhällsinformation arbetar kommuner i Stockhoms 
län olika med detta. Samhällsinformationens kvalitet beror delvis på vilket värde kommunen 
lägger på samhällsinformation och på enskilda individers intiativtagande. Avsaknaden av 
samordning av statliga myndigheter och andra aktörers uppdrag att ge information gentemot 
flyktingar och nyanlända invandrare bidrar till otydlighet för vem som ansvarar för vad. 
Dessutom varierar varje individs behov av samhällsinformation kraftigt i innehåll och i 

                                                 
1 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
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omfatting beroende på förkunskap hos individen. Förkunskapen beror bland annat på tiden i 
Sverige och vilket socialt nätverk han eller hon har runt omkring sig. En enskild kommun har 
svårt att erbjuda en kvalitativ individuellt anpassad samhällsinformation. Det beror bland 
annat på att varje kommun har svårt att dra nytta av all information och kunskap som finns på 
lokal, regional och nationell nivå på ett effektivt sätt. 
 
 
1.2.1. Mål 
 
Målet är att förstudien ska ge en god grund till att ta fram en sammanhållen 
samhällsinformationsmodell i Stockholms län utefter individens behov som är oberoende av 
kommun eller aktör. 
 
I ett vidare perspektiv är målsättningen att förstudien ska ge goda förutsättningar att 
genomföra ett projekt där alla Stockholms kommuners introduktionsprogramsdeltagare kan ta 
del av gemensam kvalitetssäkrad samhällsinformation. Individen ska veta var han eller hon 
kan få information och känna till sina rättigheter och skyldigheter. Individen ska även på egen 
hand eller med vägledning av sin introduktionshandläggare hitta rätt stöd hos samhällets olika 
aktörer. Olika aktörer i samhället ska enklare kunna nå ut till målgruppen samtidigt som man 
får en större kunskap om målgruppen och kan erbjuda en bättre service. 
 
 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
1.3.1. Syfte 
 
Kartlägga och inventera hur samhällsinformationen ser ut i Stockholms läns kommuner idag. 
Definiera begreppet samhällsinformation och målen för samhällsinformation. 
Utreda alternativa förslag på innehåll och med vilka verktyg samhällsinformation kan ges. 
Bedöma nyttoeffekter samt teknisk realiserbarhet av olika modeller. 
Lämna förslag på hur samhällsinformationen i Stockholms län kan ges. 
 
 
1.3.2. Frågeställningar som ska besvaras 
 

• Vilka olika definitioner om samhällsinformation kan urskiljas? 
• Hur skulle en lämplig definition för Stockholms län kunna utformas med hänsyn till 

nationella, regionala och lokala krav och önskemål? 
 

• Vilka aktörer bör ge samhällsinformation till nyanlända invandrare i Stockholms län? 
• Vilka aktörer är inblandade i den organiserade samhällsinformationen som ges i 

Stockholms läns kommuner idag?  
 

• Vilka modeller, metoder och verkyg används i Stockholms läns kommuner idag? 
• Vilka alternativa modeller, metoder och verkyg skulle kunna vara lämpliga i en 

regional samhällsinformation i Stockholms län? 
 

• Hur skulle en gemensam samhällsinformationsmodell kunna ges i Stockholms län? 
• Vilka  nyttoeffekter finns samt hur ser den tekniska realiserbarheten ut av olika 

modeller? 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 
 
Förstudien berör geografiskt Stockholms län och de kommuner, myndigheter och andra 
aktörer som verkar i länet som nyanlända invandrare har behov att komma i kontakt med. 
 
Budget har avsatts för en projektledare och omkostnader för att genomföra studien. Projektet 
har genomförts på halvtid under fyra månader.  
 
Litteraturstudierna har avgränsats till studier efter att propositionen lagts fram. Med hänsyn 
till tidsaspekten förstudien har haft till förfogande är det nödvändigt med en snäv 
avgränsning. Med tanke på den ständiga samhällsutvecklingen är det materialet efter 
propositionen som anses mest aktuellt och relevant för hur framtidens samhällsinformation 
ska utvecklas. De litteraturstudier som har genomförts i förstudien har fokuserat på de 
områden som påverkar samhällsinformationen. 
 
 
1.5 BEGREPP OCH DEFINITIONER  
 
Nedan redovisas de definitioner och förklaringar av begrepp som har relevans för studien. 
Dels förklaras ord som har sina definitioner i lagtexter för att analysen kring en framtida 
samhällsinformationsmodell ska vara möjlig att implementera. Dels förklaras ord som är 
relevanta för förstudien för att förstå sammanhanget. 
 
Anknytning 
Den relation en person har till ett land, en person etc.2 
 
Asyl 
En utlännings rätt att söka asyl (fristad) i ett annat land än hemlandet. Om utlänningen 
uppfyller lagens krav för asyl får han eller hon stanna.3 
 
Asylsökande 
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och har begärt skydd mot förföljelse, men 
som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller 
migrationsdomstol.4 
 
Empowerment 
Begreppet empowerment kan definieras olika utefter ämne och teoretisk utgångspunkt. 
Förstudien har valt ett hälsoperspektiv och utgått från Landstingets definition av begreppet 
som återges i folkhälsoguiden. Begreppet utgår där ifrån tanken att ”alla människor har 
kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa”. 
Empowerment kan ses som både en process och ett mål. Begreppet innehåller 
kärnkomponenter såsom makt, kontroll, kapacitet och självtillit.5 
 
Flykting 

                                                 
2 www.migrationsverket.se 
3 www.migrationsverket.se 
4 www.migrationsverket.se 
5 www.folkhälsoguiden.se 
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Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. 
 
Enligt Genèvekonventionen är en flykting en person som har välgrundade skäl att vara rädd 
för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell 
läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.6 
 
Integration 
Begreppet betyder ur ett processperspektiv ”skilda delar kan förenas i en större helhet”. 
Integration kan också ses som ”motsats till assimilation” och en ”ambition med 
jämlikhetsmålet".7 
 
Interkulturell 
En handling, möten eller social interaktion mellan flera individer med olika kulturell 
och/eller etnisk bakgrund.8 
 
Introduktion 
Används ofta som förkortning av introduktionsprogram. Se introduktionsprogram. 
 
Introduktionsenhet och introduktionshandläggare 
Enhet som arbetar med mottagning av flyktingar och nyanlända invandrare enligt ”Förordning 
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.”. Enheten är ofta är placerad 
under socialförvaltning eller utbildning och arbetsmarknadsförvaltning eller motsvarande. 
Namnet på enheten varierar i olika kommuner i länet och landet. Namnet på enheten kan 
variera mellan olika kommuner, till exempel flyktingmottagning, men förstudien har valt 
begreppet Introduktionsenhet och hänvisar då till alla enheter i länet som arbetar med 
mottagning av flyktingar och nyanlända invandrare enligt ”Förordning (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m.”.9 
 
Introduktionshandläggare är de personer som handlägger flyktingar och nyanlända 
invandrares ärenden på en introduktionsenhet. Det är tillsammans med 
introduktionshandläggare som introduktionsplanen upprättas och det är 
introduktionshandläggaren som följer upp att planen följs. Namnet på handläggaren kan 
variera mellan olika kommuner, till exempel flyktinghandläggare eller flyktingsekreterare. 
Förstudien har valt att använda sig av begreppet introduktionshandläggare. 10 
 
Introduktionsersättning 
En kommun som tagit emot flyktingar eller vissa andra utlänningar för bosättning har rätt till 
schablonersättning och till ersättning för särskilda kostnader för de personer som omfattas av 
”Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.”.11 
  
En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som 
har tagits emot av kommunen inom ramen för det kommunala mottagandet till de personer 
som omfattas av ”Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.” 
och ”Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar”. 

                                                 
6 www.migrationsverket.se 
7 Proposition 1997/98:16 s 22 
8 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans (2004) s 8 
9 Intervjuer med samordnare och enhetschefer i Stockholms län 
10 Intervjuer med samordnare och enhetschefer i Stockholms län 
11 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
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Kriterierna nämns specificerat under Introduktionsdeltagare. En kommun får, om det finns 
särskilda skäl till det, bevilja introduktionsersättning till andra nyanlända invandrare än vad 
som föreskrivs i 2 §. Lag (1997:1136). 12,13 
 
Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek. För att en person ska kunna erhålla 
introduktionsersättning ska personen upprätta och följa ett introduktionsplan som fastställts i 
samråd med kommunen. Om introduktionsplanen inte följs kan kommunen bestämma att 
introduktionsersättningen inte ska beviljas för en viss tid eller att introduktionsersättningen 
helt ska avslås.14 
 
Introduktionsprogram 
”Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.” reglerar vad ett 
introduktionsprogram är: ”… ett program för utlänningens introduktion i samhället i enlighet 
med en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlänningen." Om 
utlänningen är i arbetsför ålder ska samråd ske med Arbetsförmedlingen. Ett 
introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla svenskundervisning för 
invandrare (SFI) enligt skollagen, praktik i den utsträckning som är möjlig, orientering om 
svenska samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en 
kommun och andra liknande förhållanden.”15 
 
Introduktionsprogrammets deltagare 
Deltagare i introduktionsprogrammet är de personer som omfattas av ”Förordningen 
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.” enligt följande: 
1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, 
2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha 
varit registrerade vid en förläggning för asylsökande, 
3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § 
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, 
4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som 
avses under 1-3 och ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han 
eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.16 
 
Flera kommuner har valt att omfatta en större målgrupp än de som omfattas av ”Förordning 
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.” för att alla nyanlända 
invandrare ska få en god introduktion till det svenska samhället. De nyanlända invandrare 
som kommit av andra skäl är ofta på anknytningsskäl utöver punkt 1-4 som nämns ovan.17 
 
Flera kommuner sätter en begränsning och låter inte personer som försörjer sig själva att delta 
i introduktionsprogrammet. Andra låter personer delta i programmet på tider som är 
anpassade efter arbetet men utan att betala ut någon introduktionsersättning.18 
 

                                                 
12 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
13 Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
14 Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
15 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
16 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
17 Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
18 Intervjuer med samordnare och enhetschefer i Stockholms län 
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Förstudien kommer att definiera introduktionsprogrammets deltagare som den person som 
deltar i någon av Stockholms läns kommuners introduktionsprogram oavsett på vilken grund 
kommunen beviljat deltagande i introduktionsprogrammet. 
 
Invandrare 
Invandrare existerar inte som ett entydigt rättsligt begrepp. Det är svårt att använda begreppet 
konsekvent då statistik och utredningar använder olika begrepp. Ofta sker en grov 
generalisering av begreppet som ”personer som inte är svenskar”. Vanligt är att man utgår 
från att en person har invandrat från sitt födelseland eller land där han eller hon har sitt 
medborgarskap. Men begreppet kan även utgå ifrån till exempel inrikes- och utrikesfödda 
föräldrar, vistelsetid i Sverige eller rena subjektiva bedömningar som uppfattning om egen 
eller annans identitet. Invandrarbegreppet har av tradition kopplats till folkbokföringsregistret 
och utesluter ofta asylsökande.19 
 
Jämställdhet 
Begreppet jämställdhet har i förstudien betydelsen att kvinnor och män har samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.20 
 
Medborgarskap 
Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ 
(medborgare) antingen automatiskt vid födelsen, efter en anmälan eller vid en ansökan. Det 
mest påtagliga beviset på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och att man som 
svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.21 
 
Mångfald 
Begreppet mångfald fanns tidigare i ”Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” men togs bort år 2003 på 
grund av att uttrycket användes olika i olika sammanhang. Enligt lagtexten hade begreppet 
betydelsen ”lika rättigheter och möjligheter”.22 Regeringen har mer gått över till att tala om 
samhällets mångfald. Mångfald kan då syfta till alla livserfarenheter som ett samhälles 
medborgare har.23 
 
Mångkultur 
Tillstånd eller en beskrivning av ett tillstånd av flera saker, individer eller företeelser med 
olika kulturell och/eller etnisk bakgrund.24 Forskare använder ofta mångkultur för att beskriva 
hur ett samhälle ser ut. I svensk politik men även i många andra verksamheter används ofta 
ordet med ett normativt synsätt, som något eftersträvansvärt.25 Mångkultur är ett begrepp med 
många innebörder. Inte bara etnisk, utan även kulturell, religiös och språklig.26 
 
Nyanlända invandrare 
Definitionen av nyanlända eller nyanlända invandrare tas från Kommunförbundet Stockholms 
läns (KSL) förslag till ”Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län 
rörande introduktion av nyanlända”. I förslaget till samverkansöverenskommelse används 
                                                 
19 Proposition 1997/98:16, s 26-27 
20 www.jamombud.se 
21 www.migrationsverket.se 
22 www.do.se 
23 Proposition 1997/98:16, s 18-19 
24 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans (2004) s 8 
25 Proposition 1997/98:16, s 18 
26 Proposition 1997/98:16, s 18-19 
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definitionen ”personer som kommit för att bosätta sig i Sverige, det vill säga nyanlända barn, 
kvinnor och män med uppehållstillstånd.”. 
 
Begreppet som KSL använder är ett brett begrepp. När det talas om nyanlända i förstudien 
som är aktuella för samhällsinformationsmodellen menas i praktiken de nyanlända invandrare 
som omfattas av ett av länets introduktionsprogram. 
 
Permanent uppehållstillstånd (PUT) 
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo 
och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i 
Sverige och det förlängs automatiskt.27 
 
Utbildning 
Kan dels upp i formell, icke-formell och informell utbildning. Formell utbildning ges inom 
reguljära utbildningsväsenden som till exempel gymnasium, yrkesutbildning, komvux och 
universitet. Icke-formellt lärande är organiserad utbildning vid sidan av den reguljära 
utbildningen, till exempel studiecirkel vid folkhögskolor, personalutbildning, kurser, 
konferenser och instruktioner från handledare eller tränare. Informell utbildning definieras 
som lärande som sker på eget initiativ för att förbättra sina kunskaper. Detta sker utan formell 
ledare genom att till exempel läsa, se på tv, använda internet eller prata med en kollega.28 
 
Utlänning 
En utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare.29 
 
 
1.6  FORSKNINGSPROCESSEN  
 
1.6.1. Metod och tillvägagångssätt 
Olika tillvägagångssätt har använts för att samla in, kartlägga och analysera material. 
Informationsinsamling kan ske genom olika varianter av följande metoder; 1. Se och lyssna, 
2. Fråga, 3. Erhålla och studera material30.På grund av den begränsade tiden till förstudiens 
förfogande har tidseffektiva metoder valts. Förstudien baseras på alla 3 metoderna men främst 
på metoden att ”fråga” genom enkäter och intervjuer och ”erhålla och studera material” 
genom litteraturstudier. En arbetsgrupp har varit verksam i arbetet. 
 
Diskursanalytisk metod 
Diskursanalysen är både teori och metod. Diskursanalysen analyserar olika sätt att tala om 
och förstå världen. Som användare av metoden är målet att presentera vad som menas med de 
olika synsätten samt verkligheten bakom synsätten. Det handlar om att finna olika mönster 
och synsätt inom ett område och vilka sociala konsekvenser de olika synsätten får i 
verkligheten. Metoden används främst under begreppsanalysen då olika begrepp och 
förklaringar presenteras och analyseras.31  
 
 
 

                                                 
27 www.migrationnsverket.se 
28 www.scb.se 
29 www.migrationsverket.se 
30 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999) s 230 
31 Winter Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise (1998) s 7-10+28 
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Tvärvetenskaplig metod 
En tvärvetenskaplig studie ”rör sig i gränsområdena mellan de olika ämnesområdena och 
gemensamt skapar ett nytt område”.32 Förstudien granskar hur samhällsinformation kan ges ur 
olika perspektiv och försöker tänka utanför de på förhand givna ansvars- och ämnesområdena. 
 
Litteraturstudier 
Samhällsinformation har granskats i ett urval av lagtexter, rapporter, utredningar och 
utvärderingar. Genom den sekundära litteraturstudien ges möjlighet att samla information från 
flera verksamhetsområden för att finna svar på nya frågeställningar.33 En övergripande 
genomgång av befintlig litteratur på området har skett. Urval av litteratur har skett med hjälp 
av styrgruppen och arbetsgruppens medlemmar som har fått rekommendera litteratur av vikt 
för förstudien. Den korta förstudieperioden har påverkat urvalet av litteratur. Texter av 
sammanfattande karaktär har använts på bekostnad av texter som gått på djupet. Ett första 
urval har skett genom att välja aktuell litteratur från 2000-talet. Lärdomar kan dras från äldre 
litteratur men eftersom omgivning och förutsättningar ändras anses den nutida litteraturen 
mest relevant. I ett andra urval har, efter en översikt, de tyngsta utredningarna och rapporterna 
gåtts igenom. Med tyngsta menas att de genomförts av väletablerade myndigheter och aktörer 
som haft betydelse för introduktionsverksamheten. De senaste SOU utredningarna som har 
berört flyktingintroduktion har gåtts igenom. Efter detta har rapporter och utredningar från 
t.ex. Integrationsverket, Sveriges kommuner och Landsting och NTG Asyl och integration 
granskats. Ett tredje urval har genomförts av litteratur med fokus på samhällsinformation eller 
nära berörda områden. 
 
Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp bestående av 10 frivilliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län 
bestående av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholm stad, Stockholm-Hässelby 
Vällingby, Stockholm-Rinkeby-Kista, Sollentuna, Södertälje och Värmdö har träffats 4 
gånger under projektperioden. Idéer har inhämtats från arbetsgruppen som också fungerat som 
bollblank. Arbetsgruppen har rekommenderat material, hjälpt till att identifiera aktörer och 
göra urval för enkäter, bidragit till utformning av enkäten för att uppnå en hög relevans, och 
fört diskussioner kring förslag på definitioner och modeller. 
 
Intervju 
Intervjuer har genomförts för att komplettera de enkäter som genomförts. Intervjuer har också 
genomförts för att samla in fördjupande material om olika ämnesområden. 
 
Intervjuer har skett i olika former. Majoriteten av intervjuerna har genomförts i informativt 
syfte för att lära sig om en viss verksamhet. I dessa fall har personen fritt fått berätta om 
verksamheten och sedan har kompletterande frågor ställts vid behov. För att komplettera 
studien vid frågetecken har specifika frågor ställts till berörda över telefon. 
 
Deltagarintervjuer i form av bikupa 
En halvdag avsattes för enkät och intervjuer med deltagare ur introduktionsprogrammen. Alla 
kommuner i arbetsgruppen valde ut fem personer med olika bakgrund i hemland, språk, kön, 
utbildning och tid i Sverige men som alla hade en mer eller mindre kommunikativ svenska. 
Totalt deltog 18 personer varav 7 kvinnor och 11 män, av cirka 25 inbjudna. Bortfallet kan 
delvis bero på att dagen genomfördes under en sommarperiod. Hänsyn ska tas till att de 
personer som deltog var motiverade och är i det avseendet inte representativa för hela 
                                                 
32 Högskoleverket (2007) s 9-10 
33 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999) s 230 
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målgruppen. Urvalet är i stora drag representativt i enlighet med Sweco’s rapport. Tolkar 
fanns på plats för samtliga språkgrupper. Deltagarna satt i 5 olika grupper efter hemland, kön, 
utbildningsbakgrund och tid i Sverige och svarade på öppna frågor av ostrukturerad karaktär 
som de sedan diskuterade och dokumenterade34. Deltagare fick även möjlighet till enskilt 
samtal för att berätta om sina erfarenheter och åsikter innan dagen avslutades.    
 
Intervju av organisationer och föreningar 
En gruppintervju genomfördes med 3 deltagare ur SLUP. Röda korset, Spånga blå band och 
Skyddsvärnet. Intervjuerna skedde genom att Röda korset, Spånga blå band och Skyddsvärnet 
fick berätta om sina verksamheter och sedan svara på öppna frågor kring hur de ser på arbetet 
kring samhällsinformation. 
 
Enkät  
I arbetsgruppen skedde initialt forum för att identifiera berörda aktörer inom projektet. Urval 
av de som svarat på enkät eller intervjufrågor är således de aktörer som kommuner i 
Stockholms län identifierat. Arbetsgruppen processade även fram de frågor som var av vikt 
för enkätens utformning. Enkätstrukturen har varit av en strukturerad karaktär35. 
 
Varje aktör har fått utse en person som representant för myndigheten eller organisationen. 
Representanterna har befunnit sig på olika nivåer men samtliga ska vara i en sådan position 
att de ska kunna påverka en eventuell samverkan inom regional samhällsinformation. 
 
Enkäten har distribuerats av förstudiens projektledare för att undvika att beroendeställning 
mellan kommun, deltagare, myndighet och organisation ska påverka resultatet. 
  
Kommunenkäter 
En webbenkät skickades ut till ansvariga samordnare/enhetschefer i Stockholms läns 
kommuner enligt KSL:s kontaktlista samt med extra kompletteringar från Stockholms stad. 
Webbenkäten låg ute under sommaren och på grund av den korta svarstiden har enkäten legat 
öppen till och med sista veckan för förstudiens genomförande. 
 
Myndighetsenkäter 
Efter att ett antal myndigheter av vikt lyfts fram som intressant urvalsgrupp av arbetsgruppen 
kontaktades myndigheterna via telefon. Projektet presenterades och en kontaktperson utsågs. 
En webbenkät har skickats ut till kontaktpersonerna på respektive myndighet. Webbenkäten 
låg ute under sommaren och på grund av den korta svarstiden har enkäten legat öppen till och 
med sista veckan för förstudiens genomförande. Av de 16 som svarat återfinns 
Barnombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Nutek, Högskoleverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, CSN, Konsumentverket och NTF. 
Viktiga aktörer som Landstinget och Migrationsverket har inte svarat. 
 
Deltagarenkäter  
Den 17 juni genomföres en halvdag för enkät och intervjuer med deltagare ur 
introduktionsprogrammen. För urval se under deltagarintervjuer i form av bikupa. Enkät 
underlaget är litet men deltagarna var i enlighet med Sweco’s rapport i stora drag 
representativt. Innan enkäten fylldes i gick frågorna igenom med tolk. Enkäten fylldes i på 
svenska men en tolk fanns tillgänglig om frågor uppkom under tiden enkäten fylldes i. 
 
                                                 
34 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999) s 233 
35 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999 s 232 
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1.6.2. Material och källkritik 
Hänsyn har tagits till källkritikens traditionella grundkriterier: tid, beroende, äkthet och 
tendens. Informationen som används i förstudien består av flera typer av information. Fakta, 
förklaringar och åsikter. I flera fall används informationen för att ta fram en åsikt eller 
ståndpunkt. I andra fall för att presentera fakta. Målet har under studiens gång varit att väga 
och jämföra dessa uppgifter för att bedöma dess sanning och relevans. 36 
 
Litteratur 
I förstudien har ett urval av litteratur genomförts. Det är inte möjligt att under förstudien 
genomföra ett fullständigt urval utan att läsa all litteratur, därav blir allt urval godtyckligt. 
Utifrån medvetenhet om urvalets vikt har urvalet skett så systematiskt som möjligt. Urvalet 
har främst genomförts utifrån offentliga publikationer om ämnet. Urval har sedan genomförts 
utifrån den information och de behov som framkommit från arbetsgruppen. Förstudien är 
baserad på information på primär- och sekundärdata. Primärkällor representeras främst av 
lagtexter, enkäter och intervjuer. Detta har kompletterats med sekundärkällor i form av 
litteratur och andra alternativa informationskällor. Eftersom tiden har varit begränsad har 
sammanfattade litteratur använts och återgetts i förstudien.37 
 
Internet som källa  
Internet är en stor informationskälla. Samtidigt som det ger tillgång till en stor mängd av 
information har det skapats behov av en utveckling av den traditionella källkritiken för att 
hantera internet som källa. När internet används som källa har källkritikens grundkriterier 
som nämndes ovan kompletterats av ytterligare tre kriterier. Trovärdighet, förutsättningar och 
egenskaper, världsbild och kunskapssyn.38 
 
Göran Leth och Thorsten Thurén har granskat källor på Internet och i sin publikation 
rekommenderar de noggrann granskning utifrån två principer. För det första källans 
förutsättning och egenskaper och för det andra källans världsbild och kunskapssyn. 39 I 
förstudien är de Internetkällor som används i huvudsak kända myndigheter eller 
organisationer. Vem som står bakom informationen är därmed tydlig och ofta är det 
myndighetens budskap som lyfts fram i förstudien. Myndigheten eller organisationen är ofta 
expert inom sitt område och bör vara tillförlitlig. Världsbild och kunskapssyn präglar de 
använda Internetkällorna i högsta grad. Även om många av källorna ska vara oberoende så har 
även myndigheter och organisationer målsättningar med sina verksamheter som ska tas i 
beaktning. 
 
Intervjuer 
I förstudien har ostrukturerade intervjuer använts och frågorna har varit av neutralutforskande 
karaktär. Ostrukturerade intervjuer är vanligt i förstudier för att upptäcka områden som inte 
inkluderas i strukturerade intervjuer. 40Att samla in fakta har bedömts som en huvuduppgift i 
förstudien och därför har denna metod valts för att kunna komplettera faktaluckor och erhålla 
mer kunskap om ett ämne. 
 
 

                                                 
36 Leth Göran & Thurén, Torsten (2000 s 122 
37 Thurén, Torsten (1992) s 61 + 70-72 
38 Leth Göran & Thurén, Torsten (2000) s +139 
39 Leth Göran & Thurén, Torsten (2000) s 139 
40 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999) s 232-233 
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Enkäter 
Enkäterna har distribuerats via e-post till kommuner och myndigheter och i pappersform till 
deltagare. Enkäterna har i motsats till intervjuerna skett med en strukturerad metod. Svaren 
har varit slutna med möjlighet att svara ”vet ej” eller ”annat”. På detta sätt har svaren enkelt 
kunnat mätas eller visats visuellt i diagram. Möjlighet till att lämna kommentarer i öppen 
svarsform har funnits i enkätens slut.41 En svaghet med enkäterna har varit att det inte getts 
mycket utrymme till egna kommentarer och utlägg. Detta har berott på den begränsade tiden 
som funnits att ta tillvara på materialet. Den låga svarsfrekvensen bland deltagare och 
myndigheter bidrar till en låg reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten av resultatet. Urvalet 
anses för litet för att kunna dra några säkra slutsatser. Deltagargruppen är dock viktig och 
hänsyn kommer att tas till resultaten. Framförallt tas hänsyn till tydliga tendenser bland 
personerna som deltog samt enskilda erfarenheter och förslag på förbättringar. 
 
 
1.7 TIDIGARE ERFARENHETER/FORSKNING 
 
Det har inte gått att finna någon tidigare omfattande forskning på området att ge 
samhällsinformation i samverkan över ett helt län. Det har konstaterats att det finns lite 
forskning på samhällsinformationsarbetet i kommunerna. Vad förstudien funnit 
anmärkningsvärt är att Integrationsverket i sina rapporter och utredningar sällan belyst 
samhällsinformation. 
 
Det finns ett flertal rapporter om introduktionens arbete. Rapporterna är på nationell nivå och 
det saknas mer detaljerad kunskap om introduktionens arbete och resultat, framförallt om 
samhällsinformation, på kommunal nivå.42 
 
 
1.8 DISPOSITION 
 
Förstudien har disponerats på följande sätt. 
Kapitel 1 redovisar för förstudiens syfte och upplägg. 
Kapitel 2 går igenom alternativa teorier som är till användning inför analysen. 
Kapitel 3 ger en översikt på samhällsinformationen sett ur olika perspektiv. Kapitlets syfte är 
att ge en god kunskapsgrund till vad som skett på samhällsinformationsområdet och de nutida 
utvecklingstendenser som kan urskiljas. Propositionen som introduktionen och 
samhällsinformationen utgår ifrån presenteras, följd av ett antal SOU-utredningar och 
rapporter, utredningar och utvärderingar genomförd av andra aktörer. Kapitel 3 redovisar 
också på en presentation av introduktionsarbetet med fokus på samhällsinformation på 
europeisk nivå för att till sist gå igenom samhällsinformationsarbetet i Stockholms län. 
Kapitel 4 analyserar de frågeställningar som förstudien ställt. De erfarenheter som 
presenterats i kapitel tre kopplas samman med teorierna i kapitel 2. Kapitel 4 ska resonera 
kring olika möjligheter att utveckla samhällsinformationen i Stockholms län.  
Kapitel 5 presenterar de slutsatser som dragits av förstudien och en rekommendation i form av 
en grovt skissad samhällsinformationsmodell presenteras. 
Kapitel 6 sammanfattar förstudien. 
 
 

                                                 
41 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999) s 232-233 
42 Emil Henriksson (2008) s 21 
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2. TEORIANKNYTNING 
 
2.1 TEORETISK INLEDNING 
Teori kan beskrivas som begrepp, definitioner och utsagor som presenterar en viss syn på ett 
fenomen, till exempel kunskap om samhället. Teorins syfte är att förklara eller förutsäga 
fenomenet. Teorin kan få stöd eller argumenteras emot.43 
 
 
2.2 DEFINITIONSANKNYTNING 
 
2.2.1. Diskursteori 
Begrepp definieras utifrån olika diskurser, det vill säga utifrån hur vi ser på omvärlden. Vi 
kan tolka begrepp utifrån vår omvärld, våra identiteter och utifrån våra sociala relationer. 
Oenighet kan uppstå av olika diskurser mellan olika aktörer som vill främja olika sätt att 
inrätta samhället.44 
 
 
2.2.2. Kunskapsteori 
Humanismens och demokratins roll i det informationsteknologiska samhället har blivit allt 
viktigare. Kunskapens betydelse har i detta sammanhang lyfts fram. Vi ställs inför frågorna; 
Vad kunskap och bildning innebär i ett demokratiskt kunskapssamhälle? Vilka former av 
kunskap har vi tillgång till i ett kunskapssamhälle? Vad innebär en humanistisk kunskapssyn i 
samhället? Kännetecknande för ett kunskapssamhälle är att synen på vad kunskap är har 
vidgats. Vi delar in kunskap i olika former. Den förändringen har fått betydelse för 
utformningen av utbildning.45 
 
Genom att presentera olika definitioner och utsagor av vad samhällsinformation betyder 
presenteras också olika diskursteorier. För att underlätta grupperingen av 
samhällsinformationsdefinitionerna kommer kunskapsteori att användas. Bernt Gustavsson 
beskriver tre kunskapsformer, vetande, kunnande och klokhet. Definitionerna kommer att 
grupperas i dessa tre kunskapsformer. Utifrån detta kommer definitionsgrupperna diskursivt 
att jämföras och analyseras. 46  
 
Vetande - Episteme som teoretisk, objektiv kunskap 
Episteme är kunskap som är bunden med vetenskapen. Det finns krav på att säkerställa 
vetandet på ett godtagbart sätt. Ett krav på vetenskaplig kunskap är objektivitet. Vetandet har 
starka bevis- och sanningskrav. Kännetecknet på sanning har varit att den kunskap vi har 
överensstämmer, korresponderar med verkligheten. Episteme är typisk för den kunskap som 
”inte kan vara på annat sätt”. Förklaringar har varit centrala i den naturvetenskapliga 
traditionen och även i samhällsvetenskapen. Alternativet och/eller komplementet till 
förklaring har varit förståelse. Förståelse kan vara att leva sig in i en människa eller ett socialt 
sammanhang. Att förstå är också att ha gjort kunskapen till sin personliga kunskap. Veta kan 
vara en kombination av både förklaring och förståelse. Man kan dock förstå på olika plan. Att 
förstå på ett djupare plan är förbundet med insikt.47 
 

                                                 
43 DePoy, Elisabeth & Gitlin, Laura N (1999 s232-233 
44 Winter Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise (1998) s 7-14+43 
45 Gustavsson, Bernt & Wahlström, Ninni (2004) s 4-5 
46 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 17  
47 Gustavsson, Bernt & Wahlström, Ninni (2004) s 8-10 
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Kunnande - Techne som praktisk, teknisk kunskap 
Techne är kunskap som påverkar yrkesskicklighet och hantverksskicklighet. Den praktiska 
kunskapen står för skapande och framställning av olika produkter och har vidgats till att 
omfatta alltfler yrkesområden. Det gemensamma för framställning om praktisk kunskap är att 
praktik och teori, att göra och att reflektera hör samman. Pragmatismen bygger på tanken att 
människan handlar av vana tills hon stöter på ett problem, eller överraskas av det oväntade. 
Den situationen kräver reflektion eller teori, vi reflekterar och går tillbaka och prövar på ett 
nytt sätt, till en förnyad praktik. I forskningen och diskussionen om innebörden av praktiskt 
yrkeskunnande har flera olika perspektiv etablerats och använts.48

 

 
Klokhet - Fronesis som praktisk, etisk kunskap eller praktisk klokhet. 
Fronesis är den kunskap som personer behöver i det sociala, politiska eller kulturella livet. 
Kunskapen syftar till att åstadkomma ett gott liv för människor, att i mellanmänskliga 
förhållanden och förbättra människors välbefinnande.49 
 
Praktisk klokhet handlar om förmågan att handla på ett sätt som skapar bättre mänskliga 
förhållanden, att göra rätt sak, vid rätt tillfälle och på rätt sätt. För att kunna ta sådana beslut 
krävs ett gott omdöme. Att följa regler är en sak, att använda ett gott omdöme är ett annat. 
Mänskliga förhållanden utgörs ofta av komplicerade mönster, som kräver nyanserade 
omdömen att hantera situationen rätt. Utmärkande för klokhet är livserfarenhet. Praktisk 
klokhet kan beskrivas som förmågan att tillämpa sin allmänna kunskap och erfarenhet på ett 
sätt som passar i enskilda fall. Människan tolkar omvärlden och samhället med hjälp av 
tidigare erfarenheter. Vi tolkar omvärlden utifrån den värld vi föds i och den som är bekant 
för oss. När vi möter något nytt relaterar vi det till det vi kan sedan tidigare. Det som är okänt, 
främmande och annorlunda förstår vi bara utifrån det som tidigare är välkänt.50 
 
 
2.3 PEDAGOGISK ANKNYTNING 
 
2.3.1. Demokrati och pedagogik 
Befolkningen i Sverige anses som bildad i den meningen att de generellt respekterar det 
demokratiska politiska systemet. Den nationella identiteten finns kvar men börjar luckras upp 
när EU spelar en allt större roll och det mångkulturella samhället anses som allt viktigare. 
Frågan väcks på vilka grunder gemenskapen i samhället ska byggas på i framtiden och vilka 
redskap som kan användas för detta. Lagar visar samhällets normer och bryts dessa sker 
någon form av straff. Men många lagar är vaga och ger inga straff och då lyfts frågan hur 
normer och värderingar kan föras vidare till samhällets medborgare.51 Demokratin kräver 
förnuftiga och solidariska medborgare. Det är utbildningens uppgift att erbjuda individuell 
frihet och självförverkligande men inom de ramar som staten sätter upp. Den moderna 
pedagogiken kan därför sägas ha två huvudsakliga uppgifter. 1. Individens frigörelse och 
självförverkligande och 2. Statens överlevnad. Individen behöver inte bara ”handla rätt” utan 
även ”tänka rätt”. Utbildningens uppgift att forma medborgarnas världsuppfattning blir allt 
viktigare.52 
 
 

                                                 
48 Gustavsson, Bernt & Wahlström, Ninni (2004) s 1-12 
49 Gustavsson, Bernt & Wahlström, Ninni (2004 s 8 
50 Gustavsson, Bernt & Wahlström, Ninni (2004) s 13-15 
51 Sundgren, Gunnar (1996) s 7-8 
52 Sundgren, Gunnar (1996) s 101 
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Förhållande mellan kunskap och demokrati: 
1. Elevdemokratiskt perspektiv 
Studerandens inflytande över beslutsprocesser som gäller skolans vardag. Innehåll ges av 
tradition och betraktas utanför demokratibegreppet. 
2. Fenomenologiskt-didaktisk perspektiv 
Studerandens möjligheter att initiera och fullfölja en egen kunskapsprocess. Öka 
omvärldsförståelse och hur elever effektivare kan lära sig innehållet. 
3. Reformpedagogiskt perspektiv 
Studeranden är i fokus. Hur denne lär men framförallt hur kunskap inhämtas och av vem.53 
 
 
2.3.2. Mångkultur och interkulturell pedagogik 
 
Inledning till mångkulturell och interkulturell pedagogisk historia 
Politiken har förändrats från nationalstatens ideal med homogena medborgare. Om man går 
tillbaka till 1980-talet handlade politikens mål om att regionala och kulturella olikheter skulle 
upphöra genom assimilerande åtgärder. Idag har nationalstatens betydelse minskat och den 
nationella identiteten ifrågasätts. Mångfalden av olika kulturer ökar i det svenska samhället 
och de mångkulturella mötena blir fler. Sverige har förvandlats från ett kulturellt homogent 
till heterogent samhälle. Svenska samhället har tidigare haft kulturella skillnader bland annat i 
livsstil, utbildning och socioekonomisk bakgrund. Idag har även de  kulturella, etniska och 
religiösa skillnaderna ökat. Politiken idag har kommit att handla om assimilationens motsats. 
Den ökade individualiseringen har även varit en stark bidragande faktor till detta. Den nya 
utmaningen är hur man ska hålla samman det mångkulturella samhället.54,55 
 
Allmänna skolan har i ett perspektiv haft ansvar för utbildning och medborgarskap. 
Medborgarskapsutbildningen skulle fungera nationalstatsbyggande, skapa statsmedborgare, 
skapa nationalspråk, etablera lagar och bygga en nationell identitet genom historieskrivningar. 
I och med humankapitalteorin, där utbildning ersattes som en ekonomisk investering istället 
för medborgarskapsutbildning. På 1990-talet har intresset för utbildning och sociala processer 
ökat. En orsak till detta kan vara politiska maktens rädsla för den sociala gemenskapens 
sönderfall. Försvagningen av nationalstaten har inneburit en identitetsförlust. I mångkulturella 
lärandemiljöer ökar intresset för utbildning som betonar identitet, mångfald, demokrati och 
medborgarskap.56 
 
I det västerländska samhället har det skett en förändring kring synen på kunskap och lärande. 
Från att all kunskap är objektiv och neutral till att kunskap är konstruerad av individers 
etniska, sociala, religiösa, kulturella, politiska och ekonomiska positioner. Förr gavs all 
undervisning genom skolan men idag sker lärande genom allt fler kanaler. Mötesplatser ger 
olika kulturer möjlighet att mötas och kraven på mötesplatser ökar och utvecklas på internet, i 
sociala verksamheter och nätverk. I dagens mångkulturella samhälle sker interkulturell 
kommunikation också i arbets-, boende- och lärandemiljöer. Läraren har också fått en ny roll 
från att förmedla färdig kunskap till att handleda lärandeprocesser. 57 
 

                                                 
53 Sundgren, Gunnar (1996) s 20-21 
54 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans (2004) s 1-8 
55 Lorentz, Hans (2004) s 11+14 
56 Lorentz, Hans (2004)  s 2-4 
57 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans (2004) s 1-8 
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Det är i den allt mer globaliserade världen där människan möter interkulturella lärande som 
den interkulturella pedagogiken tar sina utgångspunkter. Den interkulturella pedagogikens 
mål är att synliggöra etnocentriska och monokulturella föreställningar och värderingar i 
utbildning.58 
 
Interkulturellt lärande kan ge både svenskar och deltagare med annan kulturell bakgrund en 
högre kulturkompetens förutsatt att det finns deltagare från båda kulturerna representerade. 
Deltagarna kan också arbeta upp en mångkulturell ämneskompetens genom interkulturell 
dialog i olika ämnen, till exempel historia, litteratur, religion.59 
 
Interkulturellt lärande bidrar till samhällets mål av jämställdhet mellan alla individer, 
oberoende av kön, social klass, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund eftersom ingen kultur 
anses som den normgivande.60 
 
Lärandeprocess i mångkulturella lärandemiljöer 
 
1. Mångkulturell sensitivitet (Introducerande karaktär) 
Kunskap om egna kulturella värderingar och beteenden och de andra deltagarnas kulturer. 
Synliggöra den omedvetna etnocentrismen.61 
 
2. Mångkulturell medvetenhet (Djupgående analyser) 
Kunna betrakta sin kultur utifrån och kunna betrakta sig själv som kulturprodukt. 
Dekonstruktionsprocess där olika former, normer, beteenden och värderingar av en kultur kan 
analyseras och förklaras. Gå från etnocentrism till etnorelativism, där kulturella skillnader 
ingår i en oundviklig och tilltalande ny världsbild.62 
 
3. Mångkulturell kompetens (Övningar och uppgifter) 
Kunna framgångsrikt interagera med människor med annan kulturell bakgrund. Ökad 
användning av interkulturell kompetens och förvärv av mångkulturell kompetens. 63 
 
4. Mångkulturell integrering (Integrering av etnorelativism) 
Införlivandet av mångkulturell kompetens i personligheten. Kunskapen blir införlivad i 
personligheten och påverkar människans sätt att tänka och handla. Personligt engagemang och 
personliga reaktioner ska vara äkta och djupt kända.64 
 
 
2.3.3. Vuxenpedagogik 
Något som utmärker vuxenpedagogik är att den är tvärvetenskaplig. Tankesätt från flera 
forskningsområden finns att finna i vuxenpedagogiken, till exempel pedagogik, sociologi, 
historia, antropologi, litteraturvetenskap, filosofi, idéhistoria, socialpedagogik, 
hälsovetenskap, psykologi, statsvetenskap och ekonomi.65 
 

                                                 
58 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans (2004) s 1-3 
59 Lorentz, Hans (2004).s 11+14 
60 Lorentz, Hans (2004).s 11 
61 Lorentz, Hans (2004).s 7-14 
62 Lorentz, Hans (2004).s 7-14 
63 Lorentz, Hans (2004).s 7-14 
64 Lorentz, Hans (2004).s 7-14 
65 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 18 
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Vuxnas lärande har lyfts fram som en särskild kategori av lärande genom vuxenpedagogik. 
Det går att finna ett antal orsaker till behovet av denna kategorisering.  Den första orsaken är 
att vuxna har egenskaper som barn inte har som intelligens och andra förmågor som 
utvecklas över tid.66 En annan skillnad är barn och vuxnas behov av en fostrande process. 
Förutom ämneskunskapen lär sig barn förhållningssätt kring hur de ska agera som 
medborgare. Detta har vuxna redan lärt sig genom tidigare skolgång eller livserfarenhet. 
Vuxnas erfarenheter kan istället användas som resurser i studierna och undervisningens 
former kan organiseras i andra former än för barn. Vuxnas lärande påverkas i hög grad av 
drivkrafter för lärande och personlig livssituation.67 En annan orsak som lyfts fram är vuxnas 
behov av kunskap i den situation de befinner sig i.68 
 
Syn på vuxna deltagares erfarenheter 
Per Olof Thång delar in vikten av deltagarnas erfarenheter i fyra synsätt: 
1. Erfarenheter är personliga och irrelevanta för undervisningsprocessen. 
2. Erfarenheter beaktas när det gäller kunskap men erfarenhet av det levda livet betraktas som 
irrelevanta.  
3. Levda livet är av betydelse. Det är viktigt att skapa personliga relationer så att tillvaron i 
kursen kan hanteras. 
4. Deltagarnas erfarenheter och levda liv är relevanta och relateras till undervisningen. De ska 
utmana ämneskunskaper och användas i den kollektiva lärprocessen.69 
 
Deltagarens avsikter med studier 
Att personer deltar i vuxenutbildning kan ha olika orsaker: 
1. Självförverkligande 
Ser utbildning som positivt och en möjlighet att växa som människa genom lärandet. 
2. Socialt umgänge 
Ser utbildning som mötesplats. Ger möjlighet att strukturera vardagen eller att vara någon på 
en offentlig arena. 
3. Försörjning 
En grupp ser utbildning som en vald livsstil och formar vardagen utifrån egna villkor. En 
annan grupp ser det som en sista utväg att klara ekonomin. 
4. Meritering 
Ser utbildning som meriterande för vidare studier eller arbete. 
5. Lärande 
Ser utbildning som förändring av handlingar och tolkningar i vardagen som i framtiden kan 
användas på olika arenor.70 
 
 
2.3.4. Exempel på lärarstrategier och pedagogiska metoder 
 
Lärarstrategier 
I utbildningen måste man välja strategi för hur lärandet ska ske: 
 
 
 

                                                 
66 Larsson, Staffan (2006) s 12-13 
67 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 5 
68 Larsson, Staffan (2006) s 13 
69 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 11 
70 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 42-46 
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1. Metodorienterade 
Fokus på arbetsform och skapa sätt att erhålla kunskap. Deltagaren får verktyg att skaffa sig 
kunskap. Arbetsformen är den princip som organiserar lärandet.71    
 
2. Deltagarorienterade 
Fokus på deltagarens behov. Ämnet har ett innehåll som ska gås igenom med kraven på 
deltagarna varierar. Kombinera lärandet med deltagarnas egna mål med studierna.72   
 
3. Ämnesorienterade 
Fokus på kunskap som verktyg för att ta del av samhället och dess rättigheter och 
skyldigheter. Det finns ett tydligt drag mellan undervisningens innehåll och identiteten som 
medborgare i samhället. Deltagaren ska lära sig ett ämnesinnehåll men hur det används är upp 
till deltagaren. Perspektivtagande och respekt för varandras olikheter är viktigt liksom att 
deltagaren skiljer på ”tyckande” och ”resonemang baserat på fakta”.73   
 
Pedagogiska metoder 
I utbildningen måste man välja metod för hur lärandet ska ske. Nedan följer ett antal exempel 
av vanliga metoder. 
 
Traditionell undervisning inom vuxenutbildning 
Läraren fungerar i första hand som faktaförmedlare. Deltagarnas inflytande är begränsat då de 
flesta besluten tas innan eller i början av kursen. Det inflytande som sker berör främst att 
knyta an till frågor som har betydelse utanför klassrummet. Kursplan och timplan styr 
undervisningen och leder till att vuxenpedagogiska ideal många gånger åsidosätts och 
deltagarnas inflytande minskar.74 
 
Seminarium 
Lärarledd undervisning i mindre grupper med tvåvägskommunikation. 75 
 
Studiecirkel 
Studiecirklar är ofta nära förknippade med en deltagarens livssituation. Studiecirklar är ofta 
flexibla till sin form och bidrar till deltagarens åsiktsbildning och individuella 
handlingsförmåga. Studiecirkeln kan beskrivas som en studieform mellan det personliga och 
offentliga. Studieformen ger också färdigheter att delta i grupp, och hantera normer och 
konflikter i den sociala samvaron.76 
 
Grupparbete 
Studier har visat att deltagare i grupparbete presenterar sämre resultat än de som arbetar 
individuellt. Produktivitet och processer i gruppen kan variera mycket beroende på gruppens 
sammansättning.77 
 
Självständigt arbete 

                                                 
71 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 38-39 
72 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 38-39 
73 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 38-39 
74 SOU 1997:120, s 37-39 
75 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 40 
76 SOU 1997:120, s 99-103 
77 SOU 1997:120, s 40 



 22 

Exempel är uppsatser som deltagaren utför själv med handledning. Vikten av en 
processorienterad handledning lyfts fram då deltagaren kan utveckla angreppssätt som 
karaktäriseras av djup och förståelse. Detta till skillnad mot produktionsinriktad handledning 
som kan leda till ytinriktat och icke självständigt arbete.78 
 
Distansutbildning 
Studier har visat att majoriteten av bedömningskontakterna inom distansutbildning kunde 
ersättas av att deltagaren själv kontrollerade sina uppgifter utan att studieuthållighet, attityder, 
slutliga studieresultat eller studietid påverkades.79 
 
Problembaserad inlärning (PBI/PBL) 
Till skillnad från en traditionell utbildningsform som baseras på föreläsningar, seminarier och 
litteraturlistor får studenterna arbeta självständigt i mindre grupper, men med lärares tillsyn. 
Inlärning baseras på problem som har med utbildningens syfte att göra enligt den plan som 
läraren gjort för kursen. Gruppdeltagarna kommer gemensamt fram till vilken kunskap de 
saknar, genom t.ex. brainstorming, och fattar beslut om hur de kan förvärva mer kunskap. En 
”tutor” eller handledare spelar en viktig roll i processen. Lärarens roll är att träna studenten i 
att använda problem för självständigt sökande efter kunskap.80 
 
 
2.3.5. Examination och utvärdering 
 
Examination 
Examination kan ses som den formella utbildningens sätt att mäta kunskaper.81 I utbildning 
behandlas ett på förhand avgränsat material som formellt ska kunna mätas genom betyg.82 När 
lärande sker genom bildning är kunskapsmaterialet inte bestämt på förhand. Den lärandes 
erfarenheter är utgångspunkt och arbetsprocessen till kunskap betonas istället för 
examinationen.83 En annan definition av examinering som lyfts fram av Magnus Söderström 
är ”systematisk påverkan av individer i en viss riktning under organiserade former”.84 
 
Examination kan beskrivas som både Kunskapskontroll (Att deltagarna har lärt sig) och 
Lärande (Vad har deltagarna lärt sig och hur kan lärandet utvecklas). Examination fungerar i 
praktiken ofta som kombination av dessa två syften. Återkoppling sker ofta i form av betyg 
eller omdömen. Vanlig kritik som förs fram mot examinationen är att återkoppling till 
innehållet sällan sker och att lärandet utveckling därmed inte främjas. Vad som ska 
examineras och hur det ska examineras är komplext och måste ses över av experter.85 
 
Exempel på examination: 
 
1. Salskrivning 
Samma uppgifter och tidsram med individuell bedömning. Frågorna som kan baseras på 
flerval, fakta och essäfrågor är okända för deltagaren. Ibland kan det vara tillåtet att ta med 
litteratur när svaren ska vara av resonerande karaktär. 
                                                 
78 SOU 1997:120, s 39-40 
79 SOU 1997:120, s 41 
80 Egidius, Henry (1991) s 7-11 
81 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 61 
82 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 12 
83 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 12 
84 Myndigheten för skolutveckling (2005 s 78 
85 Myndigheten för skolutveckling (2005) s 78-81 
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2. Hemskrivning 
Uppgiften kan lösas på valfri plats inom en tidsram som kan variera. Svaren är ofta av 
resonerande karaktär och ska vara välutvecklade. 
 
3. Seminarium 
Bygger på deltagarens aktivitet och kräver att alla deltar för att examination ska kunna ske. 
 
4. Grupparbeten 
Kan redovisas muntligt eller skriftligt. Ett huvudsyfte är ätt deltagaren ska lära sig att arbeta 
tillsammans. 
 
5. Själv och kamratexamination 
Deltagaren medverkar i utformning av kriterier och bedömning. Denna examinationsform tar 
på detta sätt hänsyn till deltagarens tidigare kunskap och erfarenheter. Att vara medaktörer i 
en examinationsprocess kan sätta i gång nya lärprocesser hos deltagaren.86 
 
Utvärdering och kvalitet 
Både mål och målfri utvärdering behövs för att utvärdera lärande på ett bra sätt. Nedan 
presenteras de två modellerna. Modellerna utesluter inte varandra utan kompletterar varandra 
när en aktivitet ska kontrolleras eller utvecklas. 
 
1. Mål och produktinriktad modell 
Utgår ifrån att alla aktörer är eniga om tolkningen av mål och kriterier. 
2. Målfri och processinriktad modell 
Oenighet om tolkning av mål och kriterier. Vad är kvalitet för olika aktörer och vad påverkar 
kvaliteten i verksamheten. Även kriterierna behöver utvärderas.87 
 
 
2.4 ANSVAR, SAMVERKAN OCH NÄTVERKSANKNYTNING 
 
Nedanstående text ska ge ett stöd till diskussionen om vem som bör ha huvudansvaret för 
samhällsinformationsmodellen och hur samverkan med olika aktörer kan formeras. 
 
2.4.1. Nätverk 
 
Nätverk 
För att definiera nätverk presenteras en vid begreppsdefinition där nätverk är ”organisationer 

som är anslutna på ett sätt som möjliggör att uppnå ett gemensamt mål”. 
 
Utfall av samverkan i nätverk (Network performance) 
Definition av ett ”network performance” är omdiskuterat. En definition är att det ”mäter det 

som kan erbjuda en länk mellan nätverkets egenskaper och ett svagare mått som 

deltagarresultat”. Man kan se två dimensioner av ”Network performance”: 
 
1. Service provision – Tillhandahålla service 
För att tillhandahålla service på ett tillfredställande sätt ska servicen vara:  
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Omfattande (Nätverket kan erbjuda en större spännvidd av service som bättre matchar 

individens behov.) 
Kompatibelt (Olika delar hänger samman på värdefullt sätt och utefter behov erbjuds service 

på ett meningsfullt sätt i relevant tid.) 
Tillgänglighet (Speciella servicetjänster till personer med speciella behov så att de har full 

tillgång till all service som erbjuds.) 
2. Network learning 
Förmågan att lära sig från andra aktörer i nätverket.88 
 
Bestämmande faktorer av ett nätverks utfall 
1. Huvudaktörens kapacitet 
Studier har visat att huvudaktörens kapacitet har direkt betydelse för hur hela nätverket lyckas 
i sitt arbete. 
2. Nätverkets egenskaper 
Ledarskapets struktur och antal aktörer i nätverket är viktigt. Aktörers tillit och kunskap om 
varandra har visat sig kunna ha stor betydelse för nätverket. 
3. Samspel mellan aktörer 
Nätverk som har en samlad grupp på både ledningsnivå och handläggare är mer strukturerade. 
har visat sig vara mer strukturerade och framgångsrika. Om fler aktörer engagerar sig man 
tendens till specialisering. Detta är ett problem eftersom aktörer bör verka brett för att nå 
framgång. 89 
 
Framgångsfaktorer 
1. Stöd måste finnas från beslutsfattare och beslutsfattare måste sätta klara krav på varje aktör 
att delta aktivt i nätverket.    
2. Direktiv måste upprättas om varje aktörs åtagande i nätverket. Direktiven bör inte vara 
fokuserade på uppdelning på arbetsuppgifter då detta kan leda till ett avståndstagande mellan 
de olika aktörerna. 
3. Samspel och kommunikation förenat med utvärdering. Genom feedback och ständiga 
förbättringar av nätverket ökar möjligheterna för nätverket att prestera bra.90 
 
 
2.4.2. Formell och informell organisationssamverkan 
 
Formell organisation 
Organisationen har egna målsättningar och viss självständighet. Möjlighet finns att åsidosätta 
enskilda medlemmars intressen till förmån för helhetens bästa. I en formell organisation finns 
goda förutsättningar att arbeta långsiktigt och med en helhetssyn.91 
 
Informell organisation - Nätverk 
Det som skiljer nätverk från traditionella organisationer är att det inte finns någon formell 
sammanhållande struktur mellan nätverket och aktörerna. Nätverk knyts samman av ett 
ömsesidigt beroende, till exempel behov av politisk samordning. Nätverk baseras på 
frivillighet och med få formella regleringar. Detta resulterar i att nätverkets handlingskraft 
ofta är begränsad till de frågor där aktörernas intressen är lika.92 
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3.4.3. Regional samverkan 
 
Faktorer bakom regional samverkan 
En statlig offentlig utredning lyfter fram 4 olika perspektiv till att regionssamverkan uppstår.  
 
1. Ökande sakpolitiskt behov av att organisera politik på regional samhällsnivå inom ett 
speciellt område 
2. Ökande internationalisering och EU–medlemsskapet där regionernas roll markerats. 
3. Stärka demokrativärdena i politiken som en möjlighet att vitalisera politiskt deltagande och 
medborgerligt engagemang. 
4. Ökad suveränitet, självständighet och makt över kommunala intressen gentemot staten. 93 
 
Principer för uppgiftsfördelning och ansvar 
Ansvarsfördelningen mellan stat kommun och landsting är inte självklar. Den förändras över 
tid och till omständigheterna inom olika sakområden. Ansvarsfördelningen grundas därför 
ofta på praktiska skäl och vid bedömningen av huvudmannaskapet bör hänsyn tas till 
huruvida beslutsfattandet bör ske nära medborgarna så att lokal och regional hänsyn kan tas.94 
 
Statligt ansvar 
Staten ska ställa upp nationella mål och se till att de får genomslag i utförandet av politiken 
och att alla medborgare får likvärdiga förutsättningar. 
Staten ska ansvara för verksamheter som har anknytning till hela riket och behöver en 
enhetlig ledning och nationell överblick. 
Statens ansvar är att föredra när enhetlig tillämpning av gällande regler utgör ett centralt värde 
i sammanhanget för att uppnå rättssäkerhet.  
Om staten genom ekonomiska medel vill styra en verksamhet.95 
 
Lokalt och regionalt ansvar 
Kommuner och regioner kan variera, anpassa och tillhandahålla tjänster samt samordna och 
avväga resurser utifrån de behov som lättast kan bedömas lokalt och regionalt. 
Kommuner och regioner kan uppnå en effektiv resursanvändning genom att nyttja redan 
befintlig organisation, lokal och kompetens. Även demokrati- och effektivitetsskäl kan ligga 
till grund för lokalt och regionalt ansvar eftersom det är lättare att följa upp på den nivån.96 
 

                                                 
93 SOU 2000:85, s 48-49 
94 SOU 2000:85, s 156 
95 SOU 2000:85, s 158-161 
96 SOU 2000:85, s 161-164 
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3. BAKGRUND/EMPIRI 
 
3.1 INLEDNING OCH BAKGRUND AV TIDIGARE FORSKNING OCH 
ERFARENHETER 
 
Nedan följer en presentation av vad olika utredningar och rapporter har redovisat på området 
samhällsinformation. 
 
3.1.1. Proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik 
till integrationspolitik 
 
Introduktionen av nyanlända regleras av denna proposition. Utformning och genomförande av 
introduktionen bör utgå utifrån propositionens text. Propositionen börjar med att konstatera att 
Sverige genom invandring blivit ett land präglat av kulturell och etnisk mångfald. Regeringen 
anser att politiken på alla samhällsområden bör ta mångfalden som utgångspunkt och att 
säråtgärder bör begränsas till invandrarens första tid i Sverige.97 
 
I propositionens bakgrund beskrivs förändringen från arbetskraftsinvandring fram till 1970-
talet då flykting- och anhöriginvandringen tog över som den dominerande invandringen. 
Invandringen har skett konstant från ett större antal länder med undantag från att ett land ökar 
kraftigt under några år för att sedan ebba ut.98 
 
På 1960-talet uppmärksammades behovet av samhällsinformation. Med propositionen 1968 
konstaterades att ”invandrare skall ha samma möjlighet att leva på samma standardnivå som 

den inhemska befolkningen”. Politiken byggde på en genomgående assimilationstanke i 
Sverige. Det framhölls att en huvuduppgift för samhället var att erbjuda kunskaper om 
samhället så att de invandrade inte skulle bli avskärmade från den övriga befolkningen. I och 
med propositionen 1975 togs ett avståndstagande från den assimilerande politiken och det 
fastslogs att ”varje myndighet och berörd organisation ska ta ansvar för invandrare på 

samma sätt som för befolkningen i övrigt”. Varje aktör i samhället ansvarar för information 
inom sitt verksamhetsområde och dåvarande Invandrarverket (Migrationsverket) fick ett 
samordningsansvar för samhällsinformation till invandrare. Verket skulle sammanställa, 
producera och distribuera information om samhället på olika språk.99 
 
 
Propositionens utgångspunkter för en ny integrationspolitik 
Den nya utgångspunkten i propositionen handlar om att det är berättigat att vidta säråtgärder 
specifikt mot invandrare som ska ske under invandrarens introduktionsfas i Sverige. 
Åtgärderna efter introduktionsfasen ska rymmas inom den generella politikens utformning 
genom samhällets utgångspunkt i den existerande etniska och kulturella mångfalden.100 
 
Integrationspolitikens övergripande mål 
- Våra lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund 
- En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund 

                                                 
97 Proposition 1997/98:16, s 1 
98 Proposition 1997/98:16, s 9-11 
99 Proposition 1997/98:16, s 15-16, 32-33 
100 Proposition 1997/98:16, s 19 
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- Samhällsutveckling som kännetecknas av en ömsesidig respekt och tolerans och som alla 
oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.101 
 
Integrationspolitiska arbetets inriktning 
- Ge stöd till individers egen försörjning och delaktighet i samhället 
- Värna om grundläggande demokratiska värden 
- Verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter 
- Förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.102 
 
 
 
Det är demokratiska argument som ligger bakom den generella politiken och att samhällets 
serviceutbud måste spegla den mångfald som finns i samhället. I samhället har det alltid 
funnits säråtgärder för individer med särskilda behov. Åtgärderna ska därför utgå från behovet 
och inte invandrarskapet. Invandrare är ingen homogen grupp med samma behov men under 
första tiden i Sverige har många invandrare mycket gemensamt såsom att svenska inte är 
modersmål och att de inte har erhållit förståelse om hur samhället fungerar och har inte minst 
det sociala nätverk som är betydelsefullt på många sätt. Behoven hos nyanlända invandrare 
kan vara stora beroende på anhöriga, familjesituation, ålder, hälsosituation, 
utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och eventuella planer på att återvända till sitt 
hemland i framtiden. Politiken ska präglas av ett synsätt som syftar till att skapa lika 
rättigheter och möjligheter för alla. Åtgärderna i introduktionsfasen ska syfta till att de 
nyanlända invandrare inte riskerar att få ett sämre utgångsläge på grund av sin etniska och 
kulturella bakgrund.103 
 
Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter är väl förankrat i den demokratiska traditionen. 
Det är viktigt att detta inte enbart sker formellt utan att detta omsätts i realitet i samhällets 
praktik. Individen ska ges rätten att integrera sitt gamla och nya livsmönster på det sätt han 
eller hon önskar. Ett utmanande mål är att nå en gemensam samhällsgemenskap. Språket blir 
en viktig beståndsdel men för en förankrad samhällsgemenskap kommer mycket kreativitet 
och nytänkande krävas jämsides med respekt för samhällets mångfald.104 
 
Delaktighet i samhället nämns som en viktig inriktning på arbetet. För att uppnå delaktighet 
nämns både kunskap och information om samhället och en möjlighet att göra sin röst hörd. 
Samhällets mångfald ska genom deltagande återspeglas i samhällets och arbetslivets 
verksamheter och inte minst i de demokratiska processerna. Arbetet ska värna om samhällets 
grundläggande demokratiska värden som till exempel jämlikhet. Man uttrycker att metoderna 
för att nå dessa mål kan behöva anpassas och utvecklas på grund av att nyanlända invandrare 
inte vuxit upp med de svenska traditionerna och saknar denna förkunskap.105 
 
Arbete sätter den nyanlända invandraren i ett större sammanhang, både i samhället och 
socialt. Att delta i gemenskapen på en arbetsplats kan öka impulserna för deltagande i 
samhällslivet. Här är det viktigt med förebilder som de nyanlända invandrarna kan identifiera 
sig med. Kunskap om det svenska samhällets förhållningssätt och koder ökar möjligheterna 

                                                 
101 Proposition 1997/98:16, s 1+21 
102 Proposition 1997/98:16, s 1 
103 Proposition 1997/98:16, s 20-22, 74-75 
104 Proposition 1997/98:16, s 24 
105 Proposition 1997/98:16, s 24 
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till arbete. Kunskap om samhället och arbete går således hand i hand och är viktiga 
komponenter för en god integration.106 
 
Introduktionsprogrammet 
Propositionen anger att kommunen bör anordna en individuellt inriktad introduktion. 
Introduktionsprogrammen ska vara konkreta och uppföljningsbara och målen måste vara 
tydliga. Detta bör ske i samverkan med olika av samhällets aktörer. Enligt propositionen är 
kommunen skyldig att ordna huvuddelen av introduktionsprogrammets aktiviteter.  
Kommunen har ett särskilt ansvar för att samverkan mellan olika aktörer uppnås. Ett problem 
som lyfts fram är dock den dåliga samverkan mellan olika aktörer inom introduktionen. En 
flexibel samverkan ska ge en god kvalitet och är avgörande för en helhet på introduktionen. 
Samverkan skulle undanröja onödiga och långa väntetider. I propositionen framkommer att 
myndigheters ansvar måste preciseras och klargöras. Ofta tas inte hänsyn till individuella 
behov och alltför ofta sker kollektiva lösningar. Det är önskvärt att individen är med i 
planeringen och kan påverka sin introduktionsplan. Detta tydliggör individens ansvar och att 
myndigheterna ska fungera som stöd för individen. För att kunna göra goda val i sin 
introduktion krävs att samhällets alla aktörer kan ge den vägledning som behövs.107 
 
Arbetsmarknadsverkets/Arbetsförmedlingens uppdrag i introduktionen är viktig men svår. 
Arbetsförmedlingen har kritiserats för att inte delta tillräckligt tidigt i introduktionen och att 
inte aktivt arbeta med nyanlända invandrare som bedöms vara långt ifrån arbetsmarknaden. 
Den nyanlände bör tidigt få orientering om och en realistisk bild av svensk arbetsmarknad. 
Arbetsförmedlingen ska bistå kommunerna med sin kompetens och informera om svensk 
arbetsmarknad. I introduktionsprogrammets inledningsskede kan informationen ske kollektivt 
men bör i slutet bli mer individuellt anpassad. Landstinget har ett viktigt uppdrag som kan 
påverka de nyanländas möjligheter att tillgodogöra sig en introduktion om hälsohinder finns. 
Det är viktigt att dessa hälsohinder uppmärksammas och att rehabilitering sätts in tidigt. 
Migrationsverkets kunskap om individen och individens förvärvade kunskaper under första 
tiden i Sverige måste föras över från verket till kommunen. Migrationsverkets aktiviteter för 
asylsökande ska utformas så att de förbereds inför kommunernas introduktionsprogram. 
Föreningslivet spelar en viktig roll i introduktionen. De kan ge möjligheter att etablera sociala 
nätverk men även verka positivt på språkinlärningen. Föreningslivet måste engagera sig och 
ta ett tydligt ansvar för att kunna bli ett komplement under introduktionen. Kommunal 

samverkan är viktigt då detta kan förbättra sammansättning av deltagargrupper men också att 
olika pedagogiska metoder kan användas. Regeringen anser i propositionen att en kommunal 
samverkan skulle individualisera och förbättra introduktionen.108 
 
Uppföljning bör visa hur introduktionsprogrammet och dess aktiviteter underlättat för 
nyanlända invandrare att etablera sig i Sverige. Uppföljningen bör baseras på information som 
kommunen själv samlar in och redovisar. Myndigheternas uppföljning bör ske så att det kan 
vara till hjälp för kommunen att utveckla sitt introduktionsarbete.109  
 
Samhällsinformation 
Ett introduktionsprogram för vuxna bör enligt propositionen innehålla ”Orientering om 

svenska samhällsförhållanden och svenskt arbetsliv samt information om vardagslivet i en 

kommun”.  Vidare anges vikten av att ”nyanlända invandrare ges möjlighet att få svenska 

                                                 
106 Proposition 1997/98:16, s 12, 30, 45-46, 74-75 
107 Proposition 1997/98:16, s 78-81 
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kontakter”. Det kan finnas behov av särskilda insatser på invandrarens modersmål. Syftet 
med samhällsorienteringen bör vara att ge de nyanlända invandrarna de kunskaper som de 
behöver om det svenska samhället. Behovet kan enligt propositionen variera och bör därför 
anpassas till vilken miljö kunskapen ska användas. Tyngdpunkt kan till exempel ligga på 
kunskap om närsamhället eller studie- och arbetsliv. För att kunna bli delaktig i samhället 
nämns också vikten av outtalade normer och sociala koder. Denna typ av kunskap bedöms 
endast kunna tillgodogöras genom kommunikation med andra människor. Här spelar 
föreningslivet en stor roll. Kommunen ska uppmuntra och ge möjlighet för den nyanlända 
invandraren att skaffa sig svenska kontaktytor. Kommunen måste informera om 
föreningslivet.110 
 
Integrationens utgångspunkter påverkar även samhällsinformationen då propositionen ålägger 
kommuner och statliga myndigheter att inom sina ansvarsområden sträva efter att 
samhällsinformation ska nå alla, oavsett härkomst och etnisk bakgrund. 
Samhällsinformationen ska vara anpassad till deltagarens skilda förutsättningar och behov. 
Utöver den allmänna samhällsinformationen finns behov av särskilda informationsinsatser för 
att tillgodose nyanlända invandrares behov av samhällsinformation. Alla kommunala och 
statliga verksamheter ska ta sin utgångspunkt i samhällets mångfald. Propositionen framhåller 
vikten av att alla myndigheter som nyanlända invandrare kommer i kontakt med 
uppmärksammar nyanländas behov av extra stöd. 111  
 
Nyanlända invandrare har enligt propositionen behov och rätt till att få information på lätt 
svenska eller på sitt eget stråk. Grundläggande samhällsinformation till nyanlända invandrare 
bör ske på invandrarens eget språk. Tolkservice ska finnas för de invandrare som har behov 
av detta.112 
 
I Sverige råder ett informationssamhälle som kräver kunskap för att uppnå delaktighet och 
inflytande i samhället. Informationstekniken används mer och mer till informations och 
kunskapsspridning. Man nämner internet, närradio, lokala tv-program och satellit-tv som 
exempel på denna teknik. Tekniken ger nya möjligheter men det är viktigt att den blir 
tillgänglig för alla.113 
 
 
3.2 INTEGRATION, INTRODUKTION OCH SAMHÄLLSINFORMATION I 
EUROPA  
 
3.2.1. Kort bakgrund 
 
På senare tid har introduktion och integrationsfrågor lyfts upp på agendan inom EU. 
Introduktion och integrationsfrågor ligger under rättsliga och inrikes frågor inom EU och i 
slutet av 1990-talet flyttades frågorna över till den överstatliga delen av EU. Det betyder att 
EU har makten att påverka hur dessa frågor bedrivs i de olika medlemsländerna. Denna 
förändring förtydligades i och med ett möte i Tammerfors 1999 då ett femårsprogram om 
integration och diskrimineringsfrågor startades. I Thessaloniki 2003, framfördes vikten av att 
utveckla en gemensam europeisk integrationspolitik men att ansvaret för genomförandet 
ligger hos medlemsländerna. Efter det femåriga programmet var slut 2004 bildades 
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Haagprogrammet. I programmet lyfts fram att EU är i behov av en gemensam 
integrationsstrategi. Vid mötet antogs 11 gemensamma grundprinciper för integration inom 
EU. Introduktionsprogram uttrycks indirekt genom principen att en grundläggande kunskap i 
samhällets språk, historia och institutioner är nödvändigt för en lyckad integration. EU-
kommissionen har tydliggjort att introduktionsprogram och nyanlända invandrares deltagande 
i samhället, kulturlivet och det politiska livet är prioriterade områden. Man uttrycker vikten 
för att den nyanlända ska få kunskap om medlemslandets sociala och kulturella miljö.114  
 
EU-kommissionen driver på arbetet för en gemensam europeisk integrationspolitik. Ofta 
bromsas detta arbete av enskilda medlemsländer. I KOM (2003):336 ”om invandring 
integration och sysselsättning” presenteras kommissionens definition på integration som ”en 
ömsesidig process baserad på ömsesidiga rättigheter och motsvarande skyldigheter för lagligt 
bosatta tredjelandsmedborgare och värdsamhällen i vilka invandrarna kan delta fullt ut”. 
Introduktionsprogram nämns som ett av fyra prioriterade områden. Kommissionen anser att 
mottagandet är viktigt eftersom nyanlända invandrare behöver få lära känna värdlandets 
sociala och kulturella miljö.115 
 
EU:s utveckling på integration och introduktionsområdet har haft en begränsad påverkan i 
Sverige. Detta beror på att Sverige i de flesta fall redan uppfyllt de minimistandarder som 
satts upp.116 
 
3.2.2. Europeisk handbok om integration 
 
Grundidén med handboken är att utbyta information och arbetsmetoder. Flera exempel ges i 
handboken.117 I kapitlet som ägnas åt Introduktion för nyanlända invandrare förs tre 
huvudrekommendationer fram. 1. Flexibilitet och parallellitet för introduktionens aktiviteter. 
Vikten av att olika undervisningsmetoder är anpassade efter förkunskaper och 
utbildningsbakgrund. För att möjliggöra egen försörjning lyfts deltidskurser, 
distansutbildningar och e-lärande fram som positiva metoder 2. Flera aktörer i Introduktionen 
måste samverka och samordna resurser. Företag bör uppmuntras att knyta sina program till 
statens program på det sociala området. Invandrarorganisationer kan stötta med information 
och rådgivning. 3. Uppföljning och utvärdering. Ett prov rekommenderas efter avslutad kurs 
som bedömning av hur mycket deltagarna lärt sig. Introduktionsprogram beskrivs som en 
investering för framtiden som både invandraren och värdsamhället borde vara villig att göra. 
118 Sammanfattningsvis ska samhällsinformationsprogrammen enligt god praxis vara 
tillgängliga, ekonomiskt överkomliga och av hög kvalitet, och resultaten bör utvärderas 
regelbundet.119 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Handboken tar upp frågan om vad samhällsinformation är och vilka mål som finns. Att sätta 
en definition beskrivs både som ett mål och medel. Definitionen beskrivs som viktigt för att 
beskriva verksamheten så att alla berörda aktörer har något att ansluta sig till. Beskrivningen 
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visar vilka resultat som ska uppnås och gör det möjligt att fastställa klara och precisa mål och 
rangordna dessa.120 
 
Samhällsinformationens innehåll nämns som exempel grundläggande principer i 
författningen, politiska systemet, demokrati och mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan 
könen och möjligheter att delta i det politiska och civila livet. I flera länder finns inslag där 
deltagarna ska få bekanta sig med hälso- och sjukvårds-, utbildnings- och välfärdssystemen 
och landets seder och bruk eller information hur man får tillgång till tjänster, 
arbetsmarknaden, kunskaper om olika samhällsgrupper och religiösa grupper samt de normer 
som gäller i samhället.121 Medborgardeltagande tas upp som ett eget kapitel i handboken. Med 
detta menas känslan av tillhörighet och att nyanlända ska delta aktivt i samhället.122 
 
Handboken tar upp vikten av att ta fram indikatorer som ett verktyg för beslutsfattare och 
yrkesverksamma för att mäta hur man uppfyller de uppsatta målen. Detta är viktigt för att 
mäta och jämföra framsteg, följa trender och utveckling, ge indikatorer på invandrares 
delaktighet och känsla av tillhörighet, mäta effekt av olika insatser, förbättra brister och öka 
kvalitén samt uppnå en effektiv användning av resurser. Indikatorer finns på olika nivåer. 
Indikatorer kan väljas för att mäta om deltagaren uppnått ett mål, för att följa 
verksamhetsresultat över tid eller för att mäta nationellt uppsatta mål. Lokalt bör 
indikatorerna mäta det element som är viktigast eller direkt stöder ett uppsatt mål. Viktigt är 
att vara noga med att välja konkreta mål som det finns starka incitament att uppnå. En fördel 
är om indikatorerna går att jämföras lokalt, nationellt eller internationellt beroende på syfte. 
123 
 
Handboken lyfter även fram vikten av motivering av kurs eller program om samhället. En 
motivering visar att det finns ett problem, illustrerar innehåll, och beskriver målen. 
Motiveringen är ett viktigt steg för att uppnå stöd för det som görs. Det är viktigt att visa att 
nyanlända saknar tillgång till myndigheter och organisationer och inte kan tillgodogöra sig 
sina medborgerliga rättigheter och påverka sitt välbefinnande. Illustrera vilka tjänster som 
finns och hur en förbättrad kvalitet på dessa skapar ökad tillfredställelse hos kunder och 
främjar en känsla av tillhörighet och bidrar till delaktighet i samhället. Handboken beskriver 
även vilka kunskaper som behöver mobiliseras, vilka tjänster som behöver förbättras och 
vilken målgrupp som är aktuell. Detta knyts samman till de övergripande målen om jämlikhet, 
delaktighet och tillhörighet.124 
 
Pedagogik och kanaler 
Handboken tar upp att det är viktigt att identifiera och överväga olika strategier för att uppnå 
uppsatta mål. Val av strategimetod bestäms beroende av målen. Man understryker även vikten 
av att reflektera över hur strategimetoderna bidrar till att uppnå jämställdhet mellan könen och 
mellan etniska grupper.125  
 
Nyanlända når uppsatta mål snabbare om de genomför aktiviteter parallellt istället för i en 
serie. För att upprätthålla motivation bör man undvika att deltagares tvingas lära sig samma 
sak om och om igen. Kurser på flera nivåer och i olika format med olika metoder uppnår en 
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effektiv undervisning för nyanlända invandrare med olika utbildningsbakgrund och 
förkunskaper om språket och landet. Handboken lyfter fram vikten att använda utbildade 
tolkar. Speciellt i frågor som rör religion och kultur är detta av stor vikt då man även kan ta 
hjälp av särskilda rådgivare i dessa frågor. Informationsbroschyrer eller handböcker ges som 
exempel på hur information kan ges. Detta kan ske i flera former som publiceras i tryck, på 
internet eller som ljudböcker. Oavsett omfattning kräves utan undantag att resurser anslås. 
Handboken tar inte ställning till obligatorium men rekommenderar att det bör utvärderas om 
obligatorium förbättrar kurskvaliteten och bidrar till högre närvaro.126 
 
Många avslutar introduktionsprogrammen innan de slutförts på grund av att de fått ett arbete. 
Många regeringar i Europa oroas över detta då det ofta handlar om lågt kvalificerade yrken 
med brist på anställningstrygghet och att dessa senare riskerar att hamna i arbetslöshet. Det är 
viktigt att anpassa programmens form efter de personer som är ute i arbetslivet. Exempel på 
detta kan vara distansundervisning eller internetbaserad undervisning.127 
 
Ett prov efter avslutad kurs för att utvärdera hur mycket deltagarna lärt sig.128 Kursintyg som 
är utformade på ett välkänt sätt för arbetsgivare har visat sig öka den nyanländas möjligheter 
till arbete. Man bör ta hänsyn till att kursens innehåll och utbildningsmetoder anses som 
attraktivt för arbetsgivare.129 
 
Offentliga och privata aktörer bör vara tillgängliga för alla medborgare. Att information finns 
tillgänglig för alla är ett krav i dagens demokratiska samhällen. Men att öppna upp aktörer 
kräver ett ständigt arbete. För att anpassa tjänster till nyanlända, som räknas som en grupp 
med särskilda behov, krävs att interkulturell kompetens utvecklas hos personalen. Nyanlända 
stöter ofta på språkliga och kulturella hinder. Dessa måste undanröjas för att deltagande i 
samhället ska uppnås. Aktörer måste använda metoder för att göra sina tjänster mer 
tillgängliga för nyanlända. Exempel är att anpassa öppettider och transportmöjligheter eller 
använda olika språk och medier. Webbplatsers funktioner bör anpassas till målgruppen.130 
 
Ansvar och samverkan 
Det är viktigt att aktörer med olika intressen är representerade och tar sin del av ansvaret i 
programmet. Samråd bör ske på ett tidigt stadium för att försäkra sig om att de problem som 
tas upp i samhällsinformationen är relevant. Det måste fastställas vilka som är berörda aktörer 
och det är av vikt att skilja på beställare (beslutsfattare) och genomförare. Vilka aktörer som 
är direkt berörda och vilka som är indirekt berörda. Det är viktigt att värdesätta olika synsätt 
hos olika aktörer och i ett tidigt skede ta upp känsliga frågor och förutsättningar och ändringar 
för att nå goda resultat. En kontinuerlig dialog mellan de deltagande parterna kommer att 
krävas liksom stöd från politisk och tjänstemannaledning.131 
 
Handboken skriver att integration är ett delat ansvar mellan många aktörer. Staten, lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, NGO’s och invandrarorganisationer. Man 
trycker på vikten av att alla aktörer samarbetar och är öppna för feedback. Speciellt viktigt 
framhålls kommunikationen mellan beställande och genomförandeorgan. Att skapa kanaler 
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mellan dessa där feedback kan nå fram och möjligheter att påverka utformningen anses 
avgörande för att nå bra resultat.132  
 
Aktörer på arbetsmarknaden bör ta ett stort ansvar i introduktionen då målet nästan alltid är 
egen försörjning. Dessa aktörer bör om möjligt medverka i finansiering, utformning och 
genomförande av introduktionsprogrammet. Större företag som anställer många nyanlända 
bör ta ansvar. Fackföreningar kan ge information om diskriminering och lika rättigheter.133 
 
Social delaktighet spelar en viktig roll för att få kunskap och delaktighet i samhället. 
Deltagande kan till exempel vara i hobbyföreningar, ordenssällskap, sport- och 
fritidsföreningar, skolråd, miljögrupper, bygdeföreningar, kvartersföreningar och 
internationella solidaritetsgrupper. Ett aktivt medborgarskap eller delaktighet i samhället visas 
tydligt genom att samhällsmedborgare möts i olika typer av frivilligorganisationer, religiösa 
grupper och på den politiska arenan. Dessa aktörers medverkan i introduktionen är därför 
mycket viktig. NGO's medverkar ofta vid introduktionsprogram. NGO's kan skapa kontakter 
mellan lokalinvånare och nyanlända invandrare. Genom att många NGO's samarbetar med 
olika aktörer i samhället kan de vara en viktig länk till integreringen i samhällets olika delar. 
Invandrarorganisationer nämns som viktiga i introduktionsprocessen. Medlemmarna fungerar 
som förebilder och är ofta källan till informell information. Men invandrarorganisationer kan 
även ofta ställa upp med tjänster inom samhällsorientering. Lyckas man bygga upp en 
kvalitetskontroll för detta ses verksamheten som en framgångsfaktor. Religion kan vara en 
bidragande faktor till integration och handboken rekommenderar myndigheter att stödja 
dialog mellan olika religiösa riktningar genom att skapa diskussionsplattformar. Politiskt 
deltagande har en tendens att öka ju längre invandraren varit bosatt i landet. Detta bör 
uppmuntras då även nyanlända har behov av förebilder och intressen att följa. Invandrares 
intresse att rösta tenderar att öka med antalet kandidater med invandrarbakgrund. Samhället 
och de politiska partierna borde därmed ha ett intresse av att nå målgruppen.134  
 
Genom samordning mellan flera orter kan flera typer av kurser erbjudas. Detta möjliggör 
också möjligheten att bo på en ort och delta i program på en annan ort. Genom att slippa flytta 
behåller deltagaren sitt nätverk som är viktiga som nyanländ i ett land.135 
 
 
3.2.3. Exempel från andra europeiska länder 
 
Syftet med introduktionsprogrammen i Europa är att invandrarna ska lära sig språket samt på 
ett bättre sätt förstå och respektera de grundläggande normerna och värderingarna i 
mottagarlandet. Traditionellt har introduktionsprogrammen varit frivilliga men på senare år 
har obligatorium blivit mer regel än undantag. En majoritet an medlemsstaterna har idag 
obligatoriska inslag i sina program. Synsättet att individen har en skyldighet gentemot staten 
för att få ta del av statens rättigheter på samma villkor som övriga befolkningen dominerar. 
Språktest för medborgarskap är regel i nästan alla stater. Ofta ingår även prov i medborgar- 
eller samhällskunskap.136 
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Belgien 
Belgien har 75 timmar samhällsorientering. Kurserna omfattar moduler som tar upp praktiska 
och administrativa frågor samt information om hur man kan delta i kulturella och sociala 
aktiviteter. Kurserna hålls på flera språk.137 
 
Finland 
Finland har en internetbaserad informationsbank.  Informationsbanken finns på olika språk 
och man kan söka information ämnesvis så att användaren inte behöver veta vilken myndighet 
som handlägger vilken typ av ärenden.138 
 
Frankrike 
I Frankrike skrivs ett kontrakt med den federala myndigheten som berättigar till 
språkundervisning och en tvådagarskurs i fransk samhällskunskap. Frivilligorganisationer har 
delegerats ansvaret för genomförande. Utbildningen är obligatorisk och sker på franska med 
tolkning vid behov.139 En av dagarna innehåller information om de franska institutionerna 
samt de grundläggande rättigheterna och värderingarna. Det finns ytterligare en 
informationsdag som behandlar hälsovård, skola, bostäder, fortbildning och arbete. 
Endagskurserna hålls på de fyra största språken.140 
 
Irland 
Irland har skapat en handbok till målgrupperna invandrare och offentliga och privata samt 
NGO's som kommer i kontakt med invandrare. Handboken ger en översikt över relevant 
lagstiftning och vilka rättigheter som gäller för olika grupper av invandrare. I en bilaga finns 
kontaktuppgifter till relevanta myndigheter och organisationer.141 
 
Nederländerna 
Nederländerna har kombinerade program av språkundervisning och andra inslag i form av 
fortbildning, arbete, frivilligarbete, stöd vid barnuppfostran.142 Nederländerna har ett 
kunskapstest för personer som vill bosätta sig i Nederländerna av till exempel 
anknytningsskäl. Asylsökande är undantagna kravet. Testet sker muntligt på holländska på 
någon av Hollands ambassader. Ett godkänt resultat av testet krävs för uppehållstillstånd. 
Testet grundas på ett informationspaket som finns att köpa på internet.143 
 
Portugal 
Portugal har en ”medborgarskapsmodul" på 12 timmar. Kursen har 3 teman. 1. Individen 
staten och förmedlingsorganen. 2. Lika möjligheter och behandling när det gäller tillgången 
till sysselsättning. 3. Tillgång till information.144 
 
Portugal har också tagit fram 2 nationella stödcentrum för invandrare. Sociokulturella medlare 
som kommer från olika invandrargemenskaper har en nyckelroll när det gäller kontakt och 
problemlösning. Förutom de 2 nationella stödcentrumen finns 25 lokala stödcentrum som har 
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informationstjänster och en telefonupplysning (SOS Immigrant). Telefonupplysningen finns 
på 4 språk och är öppet 12 timmar per dygn.145 
 
Storbritannien 
Storbritannien har inga nationella program för nyanlända invandrare. Det är NGO's som 
skapar och genomför orienteringsprogram av olika slag.146 Storbritannien har ett datorbaserat 
test som baseras på kunskaper om Storbritannien. Alla som ansöker om permanent 
uppehållstillstånd måste genomföra testet. Ett godkänt test visar även att personen har 
tillräckliga kunskaper i det engelska språket. De personer som har otillräckliga kunskaper i 
engelska får istället genomgå en språk- och samhällskurs. En lärobok har tagits fram som 
testet baseras på.147  
 
Tyskland 
Tyskland har en orienteringskurs på 30 timmar efter genomgången språkkurs på ca. ett år. 
Kursen innehåller tysk rätt, kultur och historia. Kursen har ett slutprov.148 Godkänt prov ger 
inga ytterligare rättigheter.149 
 
Österrike 
Österrike har ingen särskild kurs med samhällsinformation. Detta behandlas istället inom 
språkundervisningen.150 
 
I Österrike finns ett projekt som utbildar personer inom offentliga och privata organisationer 
till ”interkulturella guider”. Guiderna finns främst inom de offentliga och privata 
organisationer men hög andel invandrare eller har en hög andel invandrare som kunder och 
ska fungera som medlare och kontaktpersoner. Guiderna är också kunniga på diskriminering 
och likabehandling i arbetslivet.151 
 
 
3.3. STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 
 
3.3.1. SOU 2003:75 Etablering i Sverige – Möjligheter för individ och samhälle 
Utredningen framhåller samhällsinformation som en viktig del av integrationspolitiken men 
att dess innehåll eller form aldrig definierats.152 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Utredningen visar på hur kravet på samhällsinformationens innehåll har ökat. I slutet av 1960-
talet låg fokus på information kring samhällets uppbyggnad som till 1980-talet byggdes på 
med idéerna och värderingarna bakom de samhälliga systemen. I början av 2000-talet 
utökades kraven ytterligare med förståelse för samhällets grundläggande normer och på att 
kunna hantera de frågor som uppkommer vid migration och mötet med ett nytt land.153 
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Utredningen påpekar att kommunerna har ett mycket varierat innehåll i sina 
samhällsinformationsprogram. Genom utfrågningar i seminarieform med representanter från 
bland annat kommuner och invandrarorganisationer framkommer önskemål att 
samhällsinformation ska innehålla fakta om teman och samhällets grundläggande värderingar. 
Utredningen konstaterar att samhällsinformationen i ett första steg bör utgå från nära och 
vardagliga samhällsfrågor som nyanlända kommer i kontakt med. I steg två när 
grundläggande språk och samhällskunskaper är lagda kan samhällsinformation innehålla 
demokratiska systemet, mänskliga rättigheter och värderingar. De personer som leder 
värdegrundsfrågor bör vara dubbelt språk och kulturkompetenta. De bör även lyckats etablera 
ett förtroende med deltagarna för att lyckas förmedla informationen.154 
 
Utredningen anser att komplexiteten i samhällsinformationen gör att definitionen endast kan 
bestå av erbjudande och möjlighet till information och kunskap. Det är till sist alltid upp till 
den enskilda individen om han eller hon vill och kan ta emot informationen. 155  
 
Utredningen anser examination eller kontroll av informationen som erbjuds som möjlig men 
går inte in på vad en sådan kontroll skulle innehålla eller hur resultatet ska tas emot.156 
 
Pedagogik och kanaler 
Utredningen lyfter inte bara fram samhällsinformationens olikheter i innehåll utan även i 
pedagogisk utformning och hur man kanaliserar informationen. I samhällsinformationen 
förekommer bland annat schemalagda föreläsningsprogram och cirkelformer med 
värderingsdiskussioner. Andra kommuner lämnar samhällsinformationen helt till SFI-
undervisningen.157 
 
Utredningen styrker att det är omöjligt att ge all samhällsinformation vid ett tillfälle och 
menar att detta måste genomföras vid upprepade tillfällen. Dessutom menar man att olika 
typer av information kräver olika former av pedagogik. Det fungerar både med 
masskommunikation och mindre muntliga grupper. Exempel på olika kanaler är till exempel 
Introduktionsenheter, SFI-undervisning, invandrarbyråer och medborgarkontor.  
Några alternativa kanaler som prövats men ej hållit över tid är Invandrartidningen, 
Sverigefakta på nätet, Sverige Direkt (Offentliga Sveriges hemsida) Sverigepaketet (En 
samling av broschyrer från olika myndigheter), Sverige- en pocketguide, radio och 
lokalradiosändningar på invandrarspråk. Man understryker att muntlig information är att 
föredra men motiverar ej djupare varför. Utredningen anser att samlad skriftlig information, 
som t.ex. Sverige- en pocketguide, inte säkerställer att deltagaren fått korrekt och bra 
information. Stora problem med uppdatering, översättning och distribution finns. Det finns 
behov av ett etablerat och fungerande system för att löpande framställa, uppdatera och 
producera samhällsinformation på olika språk och i ett format som är anpassar för nyanlända 
invandrare. Orsaken till att få kanaler hållit över tid beror på att ingen verksamhet har haft ett 
långsiktigt uppdrag med ekonomiskt stöd för att underhålla detta. Organisationers minskade 
roll i samhällsinformationen bedöms vara förändringar i organisationsstödet.158 
 
Huruvida samhällsinformationen bör ingå i SFI finns det både för- och nackdelar med. 
Positivt är att fler personer och framförallt fler kvinnor naturligt kommer i kontakt med 
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svenskundervisningen än med Introduktionen. Nackdelen är bristerna med att ha 
samhällsinformationen i SFI-undervisningen är att avbrotten är många. Det är viktigt att 
påpeka att utredningen anser att samhällsinformationen i detta fall måste behandlas som både 
ett eget ämne och som övningsmaterial till svenskinlärningen. Samhällsinformation får inte 
bara bli en bisak för att lära sig språket.159 
 
Utredningen lyfter fram behovet om ett system för samhällsinformation. Systemet för 
samhällsinformation måste klara kraven känt, pålitligt, lätt tillgängligt och utgå från de 
nyanlända invandrarnas behov, inte myndigheternas. Detta system skulle kunna användas 
både inom organiserad samhällsinformation och för den enskilde som vill fördjupa sina 
kunskaper eller vid senare tillfälle hitta information.160  
 
Utredningen anser det är viktigt att anpassa språket så att informationen når fram och påpekar 
att det vore idealiskt med språkkunniga lärare som kan informera på modersmålet eftersom 
tolkning innebär språk och tidsförluster.161 Skriftligt material måste finnas på de största 
språken bland nyanlända och även om detta blivit bättre ser utredningen stora brister i 
kommuners och myndigheters information. Kommuner och myndigheter är enligt utredningen 
även dåliga på att erhålla kompletterande information på lätt svenska. Lätt svenska är en stor 
fördel när nyanlända inte ännu lärt sig alla byråkratiska termer. En problematik för 
myndigheter är att Sverige på grund av integritetsskäl saknar språkregistrering. Kunskapen 
om språkbehov finns hos migrationsverket och kommunen.162 
 
Sveriges riksdag producerar samhällsguiden som varje år efter uppdatering ges ut i bokform 
och finns att hämta hem på Internet. Samhällsguiden ska fungera som vägledning för 
orientering i svenska samhället. Nackdelen är att guiden endast ges ut på svenska och 
teckenspråk. 163 
 
Internet som kanal tas i utredningen upp som en kanal som ger nya förutsättningar. Man ser 
fördelar i att kunna samla information, distribution och slippa trycka upplagor. Man 
poängterar dock att svårigheterna och behovet av löpande uppdateringar återstår. 
Utredningen har funnit att kommuner och myndigheters informationskanaler via Internet 
riktar sig till svensktalande och att introduktionsenheternas hemsidor främst beskriver 
organisationen av mottagandet och mycket lite övrig samhällsinformation. Statliga 
myndigheters information på andra språk kan vara svår att hitta och ingen enhetlighet av 
informationen finns. De åtgärder som nyanlända invandrare föredrar såsom kortfattad 
information, begreppsförklaringar och enhetlig översättningspolicy saknas ofta.164  
 
Ansvar och samverkan 
Utredningen resonerar kring ansvaret för samhällsinformationen och konstaterar att 
kommuner och myndigheter har en skyldighet att erbjuda samma service till samtliga 
medborgare. Men kommunernas och myndigheternas självständiga ställning gör att en god 
kvalitativ samhällsinformation ofta prioriteras bort på grund av bristande resurser. 
Utredningen ser det som nödvändigt att mål och strategier formuleras. Utan ett väl definierat 
ansvar för de samverkande parterna anser utredningen det ekonomiskt och praktiskt omöjligt 
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att genomföra en bra samhällsinformation. Rapporten lägger fram två förslag 
standardiseringskrav på hemsidor eller institutionaliserad samverkan där varje myndighet 
ansvarar för information på ett särskilt område.165 
 
Myndigheters arbete med att ge information till nyanlända likvärdig den som infödda 
svenskar får kritiseras i utredningen. Många myndigheter har kompletterat sina tidigare 
informationskanaler med till exempel webbsidor på internet som ger både information och 
erbjuder tjänster. Även om myndigheter erbjuder informationsmaterial på lätt svenska och de 
största invandrarspråken var det få som tog hänsyn till att den nyanlända kan ta emot och 
förstå informationen.166 
 
Utredningen lyfter fram Riksrevisionsverkets revision från 2002 där myndigheter, i synnerhet 
arbetsförmedlingen, för fram en kritik att deras arbete att ge information inom deras område 
är problematisk. Arbetsförmedlingen menar att de nyanlända invandrarna inte alltid har en 
tillräcklig grundläggande samhällskunskap för att kunna ta till sig den fördjupade 
områdesinformationen.167  
 
Inom Migrationsverkets organiserade verksamhet har samhällsinformation erbjudits 
asylsökande i mycket varierande omfattning beroende på geografisk enhet.168 
 
 
3.3.2. SOU 2003:77 Vidare vägar och vägar vidare – svenska som andraspråk för 
samhälle och arbete 
 
Parallellt med SOU 2003:75 Etablering i Sverige genomfördes en utredning om hur SFI 
kunde förnyas och organiseras samt samhällsinformationens roll i utbildningen. Eftersom SFI 
2003 innehöll samhällsinformation presenteras de viktigaste slutsatserna även från denna 
utredning.  
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Utredningen har valt begreppet samhällslivsorientering men för en dialog kring olika begrepp 
och presenterar följande definitioner: 
1. Samhällsinformation kommer ofta från stat, landsting och kommun men kan även komma 
från andra avsändare. Samhällsinformationen ska dels underlätta för medborgaren att ta del av 
rättigheter och uppfylla skyldigheter, dels ska den göra det möjligt för medborgaren att göra 
sin röst hörd och påverka den demokratiska processen. 
2. Samhällskunskap är ett ämne inom skolvärlden som behandlar kunskap om samhället ur 
olika perspektiv. 
3. Samhällsorientering är ämnen som innefattar samhällskunskap, historia, religion och 
geografi. Ofta använder man dock samlingsbegreppet samhällsorientering för att syfta på det 
innehåll som ska prägla svenskundervisningen. 
4. Samhällslivsorientering syftar till att ge en handlingsberedskap för att leva, orientera sig 
och vara delaktig i det svenska samhället och arbetslivet.169 
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Utredningen lyfter fram olika beståndsdelar i samhällslivsorienteringen: 
1. Fakta/information (om till exempel samhällets uppbyggnad) 
2. Normer, värderingar och kulturella uttryck 
3. Strategier för att lära sig fakta och orientera sig i olika samhälleliga kontexter 
4. Ord och begrepp170 
 
Pedagogik och kanaler 
Utredningen förespråkar en integrerad SFI och samhällslivsorientering. Utbildningen ska även 
ge en interkulturell kompetens och eleverna ska kunna jämföra sina upplevelser från det 
svenska samhället. Man trycker också på direktkontakt med de miljöer som tas upp i 
utbildningen. Möjlighet att erbjuda samhälls- och arbetslivsorientering på modersmålet inom 
SFI ska införas i skollagen. En viktig faktor som lyfts fram är att målgruppen är heterogen 
och bland annat skiljer sig i utbildningsbakgrund och vistelsetid i Sverige till skillnad om 
informationen gavs inom introduktionsprogrammet.171  
 
Utredningen presenterar olika förslag kring hur man arbetat både inom både SFI och 
Introduktion. Som grund ligger att ta fram gemensamma mål och innehåll för lärare och 
utarbetat material på svenska och på olika modersmål. Lärandeformerna har varierat mellan 
föreläsningar, studiecirklar, problembaserade individuella uppgifter att lösa i samhällsmiljö, 
använda de nyanländas egna erfarenheter och mentorskap. Samverkan med 
invandrarorganisationer kring kulturer, normer och värderingar har varit viktig. Liksom 
samverkan med olika myndigheter som informerat, företrädare från näringslivet, skolor, 
etniska organisationer och trossamfund och olika integrationsprojekt.172 
 
Lärdomar som presenteras är att utgå ifrån där människor befinner sig och finna det som 
engagerar, att språk och kulturkompetens är mycket viktigt, att skapa en mångfald av kanaler 
för att nå målgruppen, att värderingar och normer tas bäst upp i dialogforum med välutbildade 
lärare och att samhällslivsorienteringen lätt kan uppfattas som för teoretisk173 
 
Examination av faktakunskap kan testas genom rätt eller fel. Uppföljning av normer och 
värderingar består av diskussioner där eleverna ska förhålla sig till olika frågor.174 
 
Ansvar och samverkan 
Utredningen går inte djupare in på vem som bär ansvaret för olika områden utan konstaterar 
att SFI (Kommunen) ska ansvara för samhällslivsorientering.175 
 
 
3.3.3. SOU 2008:58 Egenansvar - med professionellt stöd 
 
Utredaren framför att ”kunskap om det nya landets lagar, traditioner och synsätt är en 

förutsättning för att kunna integreras. Kunskap och orienteringsförmåga är också 

nödvändiga för att kunna tillvarata sina rättigheter och fullfölja sina skyldigheter. 
176  

 

                                                 
170 SOU 2003:77, s 138 
171 SOU 2003:77, s 137-138 
172 SOU 2003:77, s 139-140 
173 SOU 2003:77, s 140 
174 SOU 2003:77, s 144 
175 SOU 2003:77, s 140-145 
176 SOU 2008:58, s 76 
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Utredningen lägger fram ett förslag där ”samhällskunskap för nyanlända ska vara en 
obligatorisk del i introduktionen och ha en egen kursplan. Undervisningen ska genomföras av 
behöriga lärare inom den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Regeringen bör uppdra åt 
Skolverket att ta fram en kursplan inom området. Huvudman för utbildningen bör vara 
kommunen. Nyanlända ska ha tillgång till undervisningen inom en månad från det att 
anmälan inkommit till kommunen. En samhällskunskapspeng ska följa den nyanlände.” 
Utredningen anser att ett kommunalt huvudmannaskap till utredningen ger tyngd. Man ser 
inte några skäl till att betygsätta men att närvarointyg ska utfärdas. Inom lärarkåren anses 
kompetensen finnas för att informera nyanlända invandrare. 177 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Dagens lagsystem har lett till mänger av olika introduktionssystem. Fördelen är att kommuner 
har kunnat lära av varandras goda exempel men den stora nackdelen som nämns i flera andra 
utredningar är otydligheten och oförmågan att samarbeta med olika aktörer. Kvaliteten i 
samhällsinformationen är ojämn och utredningen ser därför ett stort behov att säkerställa både 
innehåll som omfattning på informationen.178 
 
Utredningen föreslår att målet ska vara att den nyanlända ska ha ”fått sådan information att 
hon kan förstå sitt nya hemland och dess kultur”.179 
 
Samhällsinformationen är medlet för samhällets uppdrag att stödja nyanlända att förstå och 
acceptera det nya samhälle hon eller han befinner sig i. Det mest grundläggande är att den 
nyanlända invandraren ska kunna ta tillvara sina rättigheter, fullfölja sina skyldigheter och 
inte begå lagbrott. Att de nyanlända ska värdesätta det nya samhällssystemet är bra men inte 
nödvändigt så länge kunskap om rättigheter finns och skyldigheter efterlevs. Värderingar kan 
ta generationer att förändra. Utredningen tar upp två samhällsinformationsbehov men 
särskiljer dem inte tydligt i sitt resonemang. Det första är behovet av kunskap för att kunna 
förstå det samhället den nyanlända kommit till och känna en delaktighet. För det andra en 
orienteringsförmåga för att veta var man ska vända sig med aktuella frågor.180  
 
Vad undervisning av samhällskunskap för nyanlända invandrare skulle innehålla samt 
omfattning anser utredningen att skolverket bör bestämma.181  
 
Pedagogik och kanaler 
Hur människor tar till sig information är individuellt. Utredningen menar att en av de 
viktigaste förutsättningarna är att skapa goda förutsättningar för de nyanlända invandrarna att 
få kunskap om det svenska samhället och om hur man fortlöpande kan hålla sig informerad. I 
utredningen har man kommit fram till att samhällsinformation måste upprepas och ske i olika 
former. Rätt information måste snabbt sättas in i rätt skede med attraktiva och lättillgängliga 
metoder. Utredningen lyfter fram att man bör utnyttja de nya möjligheter av 
informationsvägar som finns. Till exempel på detta ges Internet och film. Man anser även att 
man bör utveckla undervisningens kulturrelativistiska kompetens och synsätt.182  
 

                                                 
177 SOU 2008:58, s 208 + 211-212 
178 SOU 2008:58, s 64 + 209 
179 SOU 2008:58, s 59 
180 SOU 2008:58, s 210-211 
181 SOU 2008:58, s 212 
182 SOU 2008:58, s 209-210 
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Utredningen föreslår ett 020-nummer som ska fungera som de tidigare invandrarbyråerna men 
telefonbaserad. Information ska kunna ges på de största språken bland nyanlända. 
 
Samhällsinformation togs ut ur SFI-undervisningen och man nämner två huvudsakliga skäl. 1, 
man lyckades inte att nå alla i målgruppen och 2, man ansåg att samhällsinformationen 
behövde ske i ett tidigare skede.183 
 
Ansvar och samverkan 
Utredningen konstaterar att kommunerna har ansvar för samhällsinformationen och har 
därmed möjlighet att välja utformning. Att vissa kommuner väljer att samarbeta med 
myndigheter och andra aktörer medan andra kommuner inte tar sitt ansvar för att ge 
samhällsinformation.184 
 
Utredningen lyfter upp att huvudansvaret för introduktionen ofta har uppfattats vara ett 
kommunalt ansvar. Detta har i sin tur bidragit till att myndigheter överlåtit arbetsuppgifter till 
kommunen som har utfört ett uppdrag med mer arbetsuppgifter än vad som ligger i uppdraget. 
Utredningen är tydlig med att varje enskild myndighet, men även andra aktörer ska anpassa 
sin information. Här skiljer man också på att informationen måste anpassas efter språk och 
kulturbakgrund.185 
 
Förlag på att samhällskunskap ska bli en obligatorisk del i introduktionsprogrammet läggs 
fram. Enligt förslaget ska kommunen ansvara för att undervisningen organiseras på samma 
sätt som SFI-undervisning men som eget ämne.186 
 
Utredningen lyfter fram asylsökandes rätt till samhällsinformation som i många andra 
utredningar glöms bort. Utredningen lyfter upp att delar av samhällsinformationen redan bör 
påbörjas under asyltiden. Under asyltiden har Migrationsverket ansvaret för att informera och 
utredningen framhåller vikten av att detta ansvar tas. Påbörjat arbete under asyltiden kommer 
att underlätta och förkorta introduktionstiden. Samhällsinformation redan under asyltiden 
förbereder de asylsökande på ett effektivt inför framtiden och genomförs när de är nya och 
fortfarande nyfikna på Sverige. Utredningen nämner distansundervisning som en metod att 
låta även asylsökande ta del av undervisningen.

187 
 
 
3.4 UTREDNINGAR OCH RAPPORTER  
 
Nedan finns presenterat ett antal aktuella utredningar och rapporter som berör 
introduktionsverksamheten och samhällsinformation till nyanlända invandrare. 
 
3.4.1. Introduktion av nyanlända – kartläggning av hinder 
 
En rapport från Sveriges kommuner och landsting. 
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184 SOU 2008:58, s 209 
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Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Det är viktigt att samhällsinformationens mål lätt ska kunna förstås av den nyanlände 
invandraren. I samråd med introduktionshandläggaren ska målen hjälpa till att synliggöra 
vilka insatser som behövs för att uppnå målen. Målen ska också vara möjliga att uppnå. 
Integrationsverkets uppsatta mål på delaktighet i samhällslivet och kunskap i svenska 
samhället anser man inte vara tydliga eller mätbara. Målen önskas kunna anpassas efter 
individens förutsättningar. Till sist är det viktigt att det finns en resursplanering som är 
anpassad till målen.188 
 
Pedagogik och kanaler 
Sveriges kommuner och landsting konstaterar att många kommuner har någon form av 
samhällsinformation. Samhällsinformationen kan ligga före eller parallellt med SFI. 
Samhällsinformationen kan genomföras på svenska, med tolk eller på modersmålet beroende 
på kommun. För de individer som av olika skäl har svårt att följa den ordinarie SFI-
verksamheten finns i några kommuner exempel på kommuner som arrangerar kurser som är 
en kombination av vardaglig svenska och samhällsinformation.189 
 
Ansvar och samverkan 
Rapporten diskuterar kring beslutet att lyfta ur samhälls- och arbetsorienteringen ur SFI. Man 
konstaterar att regeringen anser att kommunerna ska ha ett fortsatt ansvar för 
samhällsinformation. Att svenskundervisning och samhällsinformation är tätt 
sammankopplade och stödjer varandras läroprocesser ser man som ett skäl till att 
samhällsinformationen ska vara sammankopplad med SFI.190 
 
Rapporten presenterar erfarenheter från lokala och regionala överenskommelser som tagits 
fram utifrån den centrala överenskommelsen. Det är tydligt att det förekommer variationer i 
överkommelsernas utformning. Överenskommelserna kan vara mycket vaga till mycket 
konkreta. Efterlevnaden sträcker sig från bra till inte alls. Man konstaterar att man i få 
kommuner har en samsyn på uppdraget. Detta beror ofta på olika grunduppdrag och olika 
ekonomiska förutsättningar. Rapportens rekommendationer är att överenskommelserna måste 
vara konkreta så att de kan ge ett stöd i det praktiska arbetet och att samverkan och 
resursinsatserna ska vara förpliktigande. Man lyfter som utvecklingsområde fram samverkan 
och helhetssyn inom kommuner, mellan kommuner och med nya externa aktörer.191  
 
Rapporten tar upp värdet av att se över samordning av samhällsinformation till asylsökande 
redan under asylperioden. Man anser att det finns ekonomiska vinster för kommun och stat 
men även en tidsvinst för den nyanlända som precis fått sitt tillstånd i Sverige.192 
 
 
3.4.2. Introduktion av nyanlända – förslag till mål och modeller 
 
Sveriges kommuner och landsting presenterar i rapporten förslag till en ny modell inom 
introduktionsverksamheten. De förslag som lagts fram kring samhällsinformation kommer att 
presenteras nedan. 
 

                                                 
188 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 22 + 31  
189 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 18 
190 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända,  s 19-20 
191 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 23-25, 32 
192 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 25 
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Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
För att mål för delaktighet i samhället ska vara relevanta krävs att det ska gå att mäta dem. 
I rapporten lyfter man upp problematiken kring att mäta delaktighet. Man lyfter bland annat 
frågan hur man mäter att man förstått och agerar efter demokratiska värderingar. Det sätt som 
rapporten löser detta på är att rekommendera att man mäter tillägnad kunskap. Förslagsvis 
skulle ett sådant prov kunna läggas upp som körkortsutbildningens teoretiska prov och att det 
bör vara möjligt att utfärda ett intyg för detta. Syftet med provet ska vara att mäta kvaliteten i 
undervisningen som ger möjlighet för den nyanlända att komplettera sin kunskap om 
kunskapen ej tillägnats. Rapporten förtydligar att detta mål dock inte garanterar en delaktighet 
i samhället utan endast att kunskaperna är tillägnade.193  
 
Det är viktigt att välja ett innehåll som är relevant för den nyanlände invandraren. Man ser en 
risk i att informationen kan bli svår att förstå eller för abstrakt. Följande delmoment anser 
rapporten att den nyanlände invandraren bör ha tillägnat sig efter prov: 
- människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
- jämlikhet mellan könen 
- barns rättigheter 
- vårt sätt att organisera och styra samhället, bland annat via demokratiska val 
- kunskap om samhället i övrigs såsom arbete, boende, skola, utbildning, hälso- och 
sjukvård.194 
 
Pedagogik och kanaler 
Tanken är att introduktionsprogrammet ska vara individuellt. Kommunerna har ofta blivit 
kritiserade för att inte lyckas med detta. För att en underlätta en förändring läggs ett förslag på 
en introduktionsfas och en etableringsfas. I en kort intensiv introduktionsfas ska deltagaren 
tillsammans med sin introduktionshandläggare planera för etableringsfasen. På detta sätt vill 
man också stärka den nyanländas roll i planeringen. Rapporten för fram vikten av att alltid 
planera in tid som behandlar värdet av delaktighet.195 
 
Introduktionsfasens syfte är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper om Sverige för att 
kunna bestämma vad hon eller han ska göra efter Introduktionen. Fasen rekommenderas 
innehålla en orienteringskurs, samhällsorientering samt arbets- och studieorientering. 
Etableringsfasen syfte är att förbereda och underlätta att nå sysselsättningsmålet. Fasen 
rekommenderas innehålla fördjupande samhällsorientering samt arbets- och 
studieorientering.196 
 
Rapporten tar upp målet att introduktionsprogrammet ska vara individuellt. Man avfärdar 
möjligheten och ibland även värdet av en helt individuell introduktion. En helt individuell 
introduktion skulle vara mycket dyr och svår att samordna. Det finns exempel på aktiviteter 
som är positivt att genomföra kollektivt då deltagarna kan lära sig av varandra. Samhälls- och 
arbetslivsorienteringen nämns som exempel på aktiviteter som fungerar bra att genomföra 
kollektivt. Man lyfter även upp att andra aktiviteter eller delar av aktiviteter är viktiga att 
genomföra individuellt. Vilka aktiviteter som ska genomföras individuellt respektive 
kollektivt bör noteras i introduktionsplanen.197  
 

                                                 
193 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 11-12 
194 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 11-12 + 16 
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196 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 16 
197 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 16 
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Ansvar och samverkan 
Rapporten lyfter upp vikten av att olika aktörer ingår i introduktionsprogrammet och att 
aktörernas olika roller ska vara tydliggjorda.198 
 
Samarbete mellan kommuner är komplicerat och rapporten rekommenderar att samverkan 
endast rör introduktionsverksamheten där samhällsinformation ingår. Samverkan skulle 
underlätta möjligheterna att utgå från den nyanländas behov istället för kommunens 
möjligheter. En förutsättning är att målgruppen är tillräckligt stor i antal och Stockholm 
nämns som en av de regioner som skulle kunna samverka mer. En viktig faktor för framgång 
anser man att inledande diskussioner kring ambitionsnivå är.199 
 
Ska nya aktörer vara engagerade i arbetet rekommenderar rapporten att dessa aktörer bör ta på 
sig verksamheter och inte bara ansvar. Man betonar vikten av att bra avtal blir gjorda och att 
verksamheten följs upp. Det krävs arbete för att alla aktörer ska nå gemensamma värderingar 
och helhetsperspektiv.200 
 
 
3.4.3. Yrkesidentitet före etnicitet – Att synliggöra nyanländ kompetens 
 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram Yrkesidentitet före etnicitet för att ge 
underlag till förändring inom området för nyanlända invandrare. Syftet till detta är att det 
fortfarande finns många strukturella hinder som leder till att många nyanlända inte deltar i 
arbetsmarknaden eller i samhället. Rapporten kommer fram till att det behövs en mer 
formaliserad samverkan i form av avtal mellan de olika aktörerna där ansvar och resurser över 
tid definieras201. Rapportens fokus ligger på arbetsmarknad men det finns resonemang som är 
viktiga och påverkar samhällsinformationen.202 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Det övergripande introduktionsmålet från propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden, 
från invandrarpolitik till integrationspolitik” är att den nyanlända ska nå en egen försörjning 
och delaktighet i samhället. Integrationsverket har i sin tur definierat målet: 
”Efter avslutad introduktion ska individen kunna ta del av och bidra till det generella utbudet 

inom svenskt arbets- och samhällsliv. Detta förutsätter kunskaper om det svenska samhället, 

arbetslivet och språket. Kunskaperna ska relateras till individens kompetens, livssituation och 

förutsättningar för egen försörjning”. 
Rapporten anser att detta är kunskapsmål som är svåra att följa upp. Man förespråkar istället 
sysselsättningsmål eftersom kunskapsmålen inte ger kommunen eller den nyanlända någon 
vägledning i vad introduktionen ska innehålla. Enligt rapporten ska målen uppfylla följande 
kriterier: 1. Den nyanlända kan förstå och identifiera sig med målen, 2. Innehållet i 
introduktionen kan utformas efter målen och 3. Målen kan följas upp.203 
 
När det handlar om mål om delaktighet i samhällslivet anser man att det är viktigt att dessa 
går att följa upp trots att man konstaterar att det är svårt att mäta delaktighet. Förslaget som 
lyfts fram är att mäta tillägnad kunskap i form av teoretiska prov. Rapporten poängterar dock 

                                                 
198 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s16 
199 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s21 
200 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s20 
201 Bakshi Arjun, Lindberg Leif & Melchert Roy (2007) Yrkesidentitet föreetnicitet, s 7 
202 Bakshi Arjun, Lindberg Leif & Melchert Roy (2007) Yrkesidentitet före etnicitet, s 5 
203 Bakshi Arjun, Lindberg Leif & Melchert Roy (2007) Yrkesidentitet före etnicitet, s 15 
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att dessa prov har till syfte att mäta kvalitet i undervisningen och ge möjlighet att komplettera 
undervisningen. Följande förslag på mål lämnas: 
Efter introduktionen skall den nyanlände ha kunskap om det svenska samhällets 
grundläggande demokratiska värderingar beträffande: 
- Människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
- Jämställdhet mellan könen och barns rättigheter. 
- Sveriges sätt att organisera och styra samhället, bl.a. via demokratiska val samt 
- Att ha handlingsberedskap och att vid behov söka kunskap om samhället i övrigt såsom 
arbete, boende, skola och utbildning, hälso- och sjukvård.204 
 
Pedagogik och kanaler 
Rapporten lägger ett förslag om att dela upp introduktionen i två faser en introduktionsfas och 
en etableringsfas. Syftet till detta är att synliggöra syftet med introduktionen men också 
tydliggöra ansvaret mellan aktörer.205 
 
Ytterligare förslag på förändring läggs då man vill avskaffa SFI som undervisningsform och 
istället integrera språkundervisningen i introduktionsprogrammet. Språkutbildningen skulle 
vara anpassad mot det yrke eller framtida studier som är introduktionens mål. I det 
integrerade introduktionsprogrammet skulle även samhällsinformation ingå.206 
 
Ansvar och samverkan 
Kommunerna ska fungera som samordnare för introduktionen men ansvaret är tänkt att delas 
mellan stat och kommun. Men Sveriges kommuner och landsting presenterar en bild där 
Sveriges kommuner fått tagit ett ansvar för alla säråtgärder utan stöd från statliga myndigheter 
eller andra aktörer. I framtiden ser man gärna andra aktörers medverkan för en effektivare 
introduktion, exempelvis branschorganisationer. Man menar att oförmågan till flexibilitet och 
samverkan har bidragit till att introduktionen ibland blivit ett hinder istället för möjlighet. 207 
 
Sveriges kommuner och Landsting trycker i rapporten på att kommunerna måste samverka i 
regioner för att kunna erbjuda en bra kvalitativ introduktion. Regional samverkan skulle leda 
till effektivitet och möjlighet att ge en mer individuell introduktion efter individens behov. 
Men i och med samverkan måste de olika aktörerna oavsett kommunal, statlig eller privat 
aktör få en tydlig ansvarsfördelning.208 
 
En problematik i introduktionssystemet är enligt rapporten att staten inte ersätter kommunerna 
ordentligt för de insatser som behövs genomföras. Därmed försvåras kommunernas möjlighet 
att förbereda de nyanlända så att de kan ta del av statliga myndigheters generella system. För 
att kunna använda de generella systemen krävs bland annat ett språk systemet behärskar ock 
kunskaper om svenskt arbets- och samhällsliv. När inte dessa krav uppfylls skapas säråtgärder 
och målgruppen går miste om att ta del av de generella systemens möjligheter.209 
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Sveriges kommuner och Landsting vill uppnå en helhet från asyltid till introduktion för att 
inte förlora tid och man vill gärna se över möjligheterna för kommunen att ta över den 
organiserade verksamheten under asyltiden.210 
 
 
3.4.4. Talking about integration  
– Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden. 
 
Rapporten har som utgångspunkt att som norska forskare utifrån kunna granska den svenska 
integrationspolitiken olika diskurser.  Man har funnit tre huvuddiskurser. Strukturell 
diskriminering, socialliberal och socialdemokratisk diskurs. Forskarna lyfter fram 
arbetsmarknaden som den avgörande faktorn för att integrationen som helhet ska fungera.211 
 
Strukturell diskriminering: Diskriminering byggda på rasistiska fördomar hos den svenska 
majoriteten har genomsyrat svenska institutioner och myndigheter genom regler, normer, 
attityder och beteende. Den kan vara synlig eller osynlig och ske både medvetet och 
omedvetet. Diskrimineringen har skapat ojämlikhet mellan olika kulturella grupper i Sverige 
där man skiljer på svenskar och invandrare. Man menar att Sverige i praktiken byggts på en 
assimilationspolitik. Istället för att enbart fokusera på lika rättigheter vill man också fokusera 
på lika möjligheter. Det är strukturer, institutioner och individuellt beteende hos den 
svenskfödda befolkningen som är orsak till att invandrare ej deltar i arbetsmarknad och 
samhälle i önskad utsträckning.212 
 
Socialliberal diskurs: Arbete är den viktigaste faktorn för att nå integrering, både för individen 
och för samhället som helhet. Alla ska bli behandlade som individer med lika värde. 
Egenmakt är ett viktigt begrepp och man tar avstånd från omhändertagande som gör individen 
passiv. Diskriminering spelar en roll i den ojämlika arbetsmarknaden. Integrationen bygger på 
tre element. Karaktären på arbetsmarknaden, arbetstagaren och arbetsgivaren. Det är dessa 
element som påverkar om invandrare deltar i arbetsmarknad och samhälle i en önskad 
utsträckning.213 
 
Socialdemokratisk diskurs: För att nå integration måste samhället ingripa och reglera. Att 
försvaga exempelvis arbetstagares rättigheter är ingen bra lösning. Centrala begrepp är 
jämlikhet, valfrihet och samverkan. Begreppet mångfald tar sin startpunkt här men 
innebörden är fortfarande oklar och uppmanar till likhet och olikhet på samma gång. Fokus 
låg på att integrera invandraren. Diskursen har sedan setts som orsak till uppdelandet i vi och 
dom. Orsaker diskuterades på ett fördjupande sätt utan övergången från arbetsinvandring till 
flyktinginvandring ansågs vara en avgörande faktor.214 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Integrationen kan ses som både en process och ett mål. Rapporten beskriver definitionen av 
integration som en ömsesidig anpassning av minoritetsbefolkning och majoritetsbefolkning i 
ett land. I praktiken betyder detta samma rättigheter och skyldigheter för alla oavsett kulturell 
tillhörighet. Forskare lyfter fram att assimilation är ett tillstånd man i Sverige politiskt strävar 
bort ifrån men att det på arbetsmarknaden i praktiken existerar ett assimilerande tankesätt. Ett 
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hinder som tas upp är att begreppsbetydelse inom integrationsområdet är ständigt utsatt för 
diskussioner och att detta hindrar beslutsfattare att jämföra olika ståndpunkter. 215 
 
Pedagogik och kanaler 
Rapporten lyfter fram att man på lokal nivå vanligen fokuserar på grupper istället för 
individer, tvärt emot den politiska viljan. Man intresserar sig bland annat för hur individer 
med olika kulturell och religiös bakgrund tar till sig det svenska samhället och arbetslivet. På 
samma sätt utgår det lokala arbetet ofta utifrån ursprungsland istället för att fokusera på till 
exempel ålder, utbildning och yrke. Rapporten kritiserar flera myndigheter för att man inte 
lyckats konkretiserat regleringsbreven så att tjänstemän på lokal nivå kan uppfylla de 
nationella målen. Detta har lett till att man ser två diskurser. En på nationell och en på lokal 
nivå.216 
 
Ansvar och samverkan 
Rapporten nämner inte mycket kring ansvar och samverkan men lyfter som tidigare nämnts 
att myndigheter har varit otydliga i att konkretisera de mål som ska uppnås på 
integrationsområdet. Klara mål är ett krav för att uppnå den åsyftade politiken.217 
 
 
3.4.5. Europeiskt medborgarskap för alla? 
 
Nationalstaten med en territoriell etnisk och språklig enhet har förändrats. Behovet av en 
social sammanhållning och gemensam värdegrund ökar i dagens Europa. NTG Asyl & 
integration gav ut skriften för att introducera begrepp och frågeställningar som dominerar i 
Europa.218 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
Idag finns det ingen direkt vedertagen definition av medborgarkunskap. Med 
medborgarkunskap menas i skrift en form av organiserad aktivitet för personer med utländsk 
bakgrund. I skriften menas med medborgarkunskap alla olika verksamheter som syftar till att 
förmedla kunskap om ett samhälle.219 
 
Begreppet medborgarkunskap översätts i skriften som ”de kunskaper och färdigheter som kan 

behövas för att leva och verka i samhället och arbetslivet”. Begreppet beskrivs vidare som 
”en mer omfattande och ambitiös form av samhällsinformation, ofta med inslag som rör 
samhällets värden, normer och koder”. Begreppet hänvisar inte i första hand till 
medborgarskap utan till alla samhällsmedborgare.220 Medborgarkunskap påminner om 
begreppet interkulturell dialog. Europarådet har definierat interkulturell dialog som ”…ett 

öppet och respektfullt åsiktsutbyte mellan individer och grupper från olika kulturer som leder 

till en fördjupad förståelse för den andras världsuppfattning”. 
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Medborgarkunskap kan ses som ett medel eller verktyg för att uppnå demokrati. 
Medborgarkunskap ska ge deltagarna den kunskap och information om samhället som 
möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.221 
 
För att styra politiken i praktiken har Europeiska integrationsfonden avsatt medel som stöder 
insatser i enlighet med grundprinciperna. Exempel på stödberättigande åtgärder är program 
med syfte att informera nyanlända om värdlandet genom grundläggande kunskaper i 
värdlandets språk, historia, institutioner, socioekonomiska särdrag, kulturliv samt 
grundläggande normer och värderingar.222 Alla Europas stater arbetar med att hantera ökad 
kulturell och social mångfald. När EU-kommissionen listade 8 nyckelkompetenser för ett 
livslångt lärande nämndes social och medborgerlig kompetens som en nyckelkometens. 
Kompetensen ska hjälpa individen att delta i det mångkulturella samhälls och arbetslivet på 
ett effektivt och konstruktivt sätt. I detta ingår bland annat sociala koder och kunskap om den 
europeiska integrationen och unionens värden. Målet är att alla personer ska erhålla förståelse 
och respekt för gemensamma värden som är nödvändiga för att säkerställa sammanhållning 
inom gemenskapen. Nyckelkompetenserna är avsedda för alla medborgare, inte bara 
nyanlända och kan ges i olika typer av utbildningar.223 
 
Det talas mycket om vikten av en gemensam värdegrund. Skriften lyfter frågan vad som 
skiljer en svensk, europeisk och universell värdegrund och hur värden normer och koder ska 
definieras. Genom att studera medborgar- och integrationstester fann man att samtliga gör 
anspråk på mänskliga rättigheter som nationella värden även om de är att betrakta som 
universella. En definition av samhällets värdegrund är svår att ge idag när samhället 
individualiseras alltmer, skriften definierar den som minsta gemensamma nämnare av 
värderingar som minst majoriteten av befolkningen ställer sig bakom. Definitionen av den 
svenska värdegrunden återfinns i läroplanen: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla." I 

överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.” Hänvisningen till kristen tradition och västerländsk humanism har 
ifrågasatts.  En svaghet med definitionen är att den inte ger vägledning för praktisk 
tillämpning. 224 
 
Pedagogik och kanaler 
Skriften lyfter att samhällsinformationen inte längre ges i SFI´s regi. En motivering är att 
språkläraruppgiften och inte vägledarrollen är det centrala, en annan att 
samhällsinformationen bör ges på invandrarens modersmål eller språk som behärskas väl. 
Man trycker på vikten att inte bara nås av informationen utan även förstå den.225 
 
Flera av EU:s stater använder sig av kunskapstester för nyanlända invandrare. Syftet med 
testerna uppges vara att nyanlända ska lära sig mer om samhället. I praktiken har testerna 
kritiserats för att vara en kontrollmekanism och ett verktyg för assimilation. Skriften lyfter 
fram att Sveriges kommuner och Landsting föreslagit inrättandet av ett prov för att under 
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introduktionen kunna mäta deltagarnas tillägnande av kunskap om det svenska samhället och 
grundläggande demokratiska värderingar.226 
 
Samverkan och ansvar 
Som tidigare nämnts ska information i form av särskilt riktade insatser inom introduktionen 
ges till nyanlända av kommuner och berörda myndigheter.227 
 
Migrationsverket nämns som den aktör som ska ge asylsökande begränsad 
samhällsinformation inom den organiserade verksamheten. Samhällsinformationen är främst 
inriktad på asylprocessen och de rättigheter och skyldigheter man har som asylsökande i 
Sverige. Alla asylsökande deltar inte i den organiserade sysselsättningen.228 
 
 
3.4.6. Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar 
 
Skriften är en sammanställning av resultat och slutsatser från utredningar på området från 
Nationella temagruppen Asyl & Integration inom EU-programmet Equal. Skriftens syfte är att 
identifiera de huvudsakliga bristerna inom introduktionen. Man konstaterar att 
introduktionsverksamheten är väl utredd och att det finns en samstämmighet kring de brister 
som finns. Som huvudproblem nämns den långsamma etableringen på arbetsmarknaden och 
att introduktionens innehåll inte följer de satta introduktionsmålen. Det framkommer också att 
detaljerad kunskap om introduktionens resultat på kommunal nivå saknas.229 
 
Definition – Mål och innehåll i samhällsinformationen 
I enlighet med propositionen nämner skriften att ”orientering om svenska 

samhällsförhållanden” ska ingå i introduktionsprogrammet. Man konstaterar att 
introduktionens innehåll ser olika ut i kommunerna och att var personen bor är avgörande om 
man får en individanpassad och arbetsmarknadsnära introduktion.230 
 
Ett antal perspektiv där introduktionen brister lyfts fram. Hälsoperspektivet anses behöva 
stärkas eftersom bristande hälsa är en av de vanligaste anledningarna till att introduktionen 
avbryts. Jämställdhetsperspektivet anses också behöva lyftas fram då kvinnor får färre och 
sämre insatser än män och därmed tar det längre tid för kvinnor att etablera sig än män.231  
 
Pedagogik och kanaler 
Avsaknaden av samverkan har lett till att introduktionsprogrammets olika aktiviteter skett 
efter varandra eller samtidigt istället för parallellt.232 
 
Ansvar och samverkan 
NTG Asyl & Integration behandlar introduktionens ansvarsfördelning. Man konstaterar att 
kommunens huvudmannaskap inte tar bort ansvar från myndigheter. Myndigheter har en 
skyldighet att anpassa verksamheten till sina kunders särskilda behov. Myndigheter ska ge en 
likvärdig service till flyktingar och nyanlända invandrare som till svenska medborgare. Enligt 
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SOU-utredningen som genomfördes 2003, Etablering i Sverige framhölls det att statliga 
myndigheter inte tagit ansvar eller anpassat sin verksamhet till flyktingar och nyanlända 
invandrare. En annan SOU-utredning 2007, Socialbidragsutredningen, fann bristen att 
flyktingar och nyanlända invandrare inte får ta del av statliga insatser. Integrationsverket lyfte 
regelbundet upp svagheter i att kommuner arbetade mycket ensamma och utan samsyn och 
samverkan med andra myndigheter. Kommunernas ansvar har uppfattats som ett totalansvar 
och inte ett samordningsansvar. Trots att många kommuner lagt ner resurser på att utveckla 
samverkan har detta i många fall inte fungerat bra i praktiken. Komplexiteten ligger i olika 
regelsystem som gör samverkan svår att genomföra om inte stort engagemang finns hos 
samverkansparterna. Man framhåller dock vikten av att en tidig samverkan mellan kommun 
och statliga myndigheter för att underlätta övergången till den generella politiken.233 
 
De myndigheter som i sina regleringsbrev har i uppdrag att medverka i introduktionen är 
Arbetsmarknadsverket (Idag Arbetsförmedlingen), Migrationsverket, Skolverket och 
myndigheten för skolutveckling.234 
 
 
3.5 EXEMPEL FRÅN ANDRA KOMMUNER 
 
Förstudien har valt att titta på Göteborg och Malmö eftersom det är de två regioner i Sverige 
som kan jämföras med Stockholm. Södertälje har nyligen tagit fram en kvalitetssäkrad 
samhällsinformationsmodell som också presenteras. 
 
 
3.5.1. Göteborg: Samhällsinformationscentrum 
 
I Göteborg genomfördes 2007 en utredning som skulle lägga ett förslag på vad 
samhällsinformationen i Göteborgs stad skulle innehålla och hur den skulle organiseras. 
Sammanfattat kom utredningen fram till att en samordnad samhällsinformation skulle 
kvalitetssäkra, skapa enhetlighet, kontroll på information som ges och en större möjlighet att 
uppdatera information. Informationen ska ta hänsyn till olika språkgrupper, funktionshinder, 
analfabetism och dyslektiksi. 
 
Organisation: En samhällsinformation i 3 steg 
1. Grundläggande samhällsinformation ges vid 6 tillfällen på 6 timmar under 4 veckor i grupp 
med maximalt 20 personer utefter språk och utbildningsnivå. Detta steg är obligatoriskt inom 
introduktionsprogrammet och intyg utfärdas efter kursen. 
2.Värderingsdialog ges vid 8 tillfällen på 4 timmar under introduktionstiden. Detta kommer 
att ske i SFI-skolorna med särskilda samtalsledare. Man bör ha bott i Sverige en tid för att 
tillgodogöra sig informationen. 
3. För att ge aktörer med ansvar för information en naturlig arena ska workshops med olika 
teman ordnas. Exempelvis vidare värdegrundsdialog, studiebesök och samtalsgrupper. 
 
Innehåll och teman 
Den grundläggande informationen ska ge en helhetsbild om hur det är att leva i Sverige. 
Informationen ska klargöra kommuners ansvar och hur myndigheter fungerar samt den 
enskilde individens rättigheter och skyldigheter. Exempel på innehåll: Historia, Demokrati, 
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Jämställdhet. Regler och lagar, utbildningssystem, arbetsmarknad, hushållsekonomi, hälso- 
och sjukvård.  
 
Samordna och därmed kvalitetssäkra 
Ett skriftligt material samt internetbaserad samhällsinformation som stöd för muntlig 
samhällsinformation ska tas fram på Göteborgs stads offentliga webbplats. 
 
Från Information till värderingsdialog 
Man har valt att förmedla samhällsinformation genom värdegrundsdialog istället för 
traditionella undervisningsmetoder. Stort utrymme ska ges till att reflektera över kulturella 
likheter och skillnader för att öka interkulturell kompetens. Detta sker genom 
värderingsövningar ledd av en samtalsledare. 
 
Inordna de olika aktörerna i samhällsinformationen 
Genom att samordna och göra samhällsinformationen enhetlig skapar man en naturlig arena 
för olika aktörer med informationsansvar till befolkningen. Olika aktörer ska kunna utbilda 
samtalsledare som sedan ger information till nyanlända i steg 1. Aktörernas informatörer kan 
sedan ge vidare information i steg 2 och 3. Som aktörer nämner man kommunala 
verksamheter, statliga myndigheter, privat näringsliv. 
 
Förslag  
Centrum för samhällsinformation. Centrumet ska ge service till hela Göteborgs stad och 
utgöra en samordnande bas för den grundläggande samhällsinformation och värderingsdialog 
med särskilt utbildade samtalsledare. Centrumets huvuduppgift är att utveckla, samordna och 
kvalitetssäkra samhällsinformation och höja kompetens inom introduktions- och 
integrationsarbete i Göteborgs stad. Centrumet ska erbjuda utbildning och 
kompetensutveckling.235 
 
 
3.5.2. Malmö: Pilotprojekt för nyanlända med stöd av brobryggare 
 
Malmö genomförde ett pilotprojekt för att bredda och fördjupa den redan existerande 
samhällsinformationen som skedde under en veckolång mottagningskurs. Under den redan 
existerande samhällsinformationen informerades de nyanlända om faktabaserad 
basinformation av en informatör. Orsaken till projektets uppkomst var att man upptäckte att 
vissa teman i basinformationen såsom kvinnors rättigheter, familj och skola ibland ledde till 
känslor som var i behov av djupare förklaringar och diskussioner.236 
 
Målet 
”Att öka nyanländas orientering i samhället och skapa en förståelse för den värdegrund som 

samhället och dess institutioner bygger på och därigenom underlätta och påskynda deras 

introduktionsprogram”.
237 

 
”Att underlätta de nyinvandrades introduktion och integration i det nya landet genom 

samhällsinformation på det egna språket av lärare som invandrat från samma kulturområde 

som de själva…”
238 
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Organisation 
Kursen pågår under 3 veckor med undervisning 3 timmar varje dag. Cirka 2 kurser startar 
varje månad innan deltagarna påbörjat SFI. Varje kurs består av cirka 15 deltagare. 
Deltagarna hade olika kön och utbildningsbakgrund.  Deltagarna hade varit olika länge i 
Sverige, några hade kommit till Sverige genom anknytning och deltagarnas tidigare kontakter 
med västvärlden varierade. Kursledaren består av en man och en kvinna. Båda födda i Irak 
men boende i Sverige sedan lång tid tillbaka. Utvärderarna konstaterar att omfattningen av 
kursen är lämplig. Vidare anser man att det är bra att påbörja kursen innan SFI och utnyttja 
det tidsglapp som ofta blir. Man anser inte att det är lämpligt att integrera kursen med SFI 
eftersom de teman som behandlas i kursen tar mycket tid och energi i sig. De heterogena 
grupperna har både fördelar och nackdelar. Positivt är att det berikar diskussionerna och 
negativt är finns ett tak för hur svår information som kan ges.239 
 
Innehåll och teman 
Varje dag på kursen har ett tema. Exempel på teman: Lagar och bestämmelser, Utbildning, 
arbetsmarknad och arbete, Familjens roll i samhället och barn, ungdomar, kvinnor och 
mansrelationer i familjen, Jämlikhet, rättigheter, kvinnor och deras roll, Hälsa, kost och 
motion, Stress och depression, Demokrati, Föreningsliv, Invandrarfrågor, kulturkrockar och 
traditioner samt Integration och segregation.240 
 
Utvärderingen har konstaterat att två huvudområden som varit viktiga moment i kursen. Det 
första huvudområdet har berört familj och barn. Det har funnits ett stort behov att diskutera 
jämställdhet, familjen och uppfostran. Behov av hur den individuella ”frigjordheten” i Sverige 
ska hanteras, speciellt när detta gäller döttrar, har tydligt framkommit. Det andra 
huvudområdet rör utbildning och arbete. Det är speciellt de deltagarna som varit länge i 
Sverige som anser att det är viktigt att tidigt få korrekt information på området. På grund av 
att deltagarna i grupperna har haft olika utbildnings- och arbetsbakgrund har deltagarna fått en 
bred bild av systemet i Sverige. Några har dock önskat sig mer detaljerad information.241 
 
I utvärderingen har deltagare uttryckt önskemål om 3 nya teman, boenden geografi och 
psykologi. Utvärderarna föreslår även en historisk orientering. Det geografiska temat skulle 
kunna visa att det går att bo och leva utanför storstadsregionerna. Det historiska temat skulle 
kunna ge en förståelse för hur demokratin har utvecklats och hur kultur och seder har 
förändrats. Det psykologiska temat skulle ge stöd i den psykologiska migrationsprocess de 
nyanlända genomgått och hjälp att hantera traumatiska händelser. Några deltagare har även 
föreslagit gästföreläsare. Utredningen konstaterat att de teman som används varit bra men kan 
justeras efter deltagarnas önskemål och fokuseras efter de områden där skillnaderna är 
stora.242 
 
Fokus på diskussioner 
När man kommer ny till ett land är det viktigt att få faktainformation. Men med projektet 
synsätt krävs utrymme för frågor och diskussioner för att ta in och förstå 
faktainformationen.243 
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Mycket av tiden ägnas åt diskussioner mellan deltagare och kursledare. Tyngdpunkt ligger på 
skillnaden mellan svenska samhället och hemlandets samhälle. Verktyg hur man som 
nyanländ kan förhålla sig till att underlätta anpassning till att leva i svenska samhället.244 
 
Diskussionerna har flera fördelar. Den förklarar fördjupande tidigare faktainformation men 
ger också utrymme till att reflektera över hur man ställer sig till informationen och hur man 
kan anpassa sig till det nya samhälle man lever i. Diskussionerna hindrar att människor 
isolerar sig med sina tankar och funderingar kring informationen man fått. Här har också de 
heterogena grupperna varit till hjälp för att se saker ur olika perspektiv.245 
 
En framgångsfaktor anser utredarna att det ges mycket stor plats för diskussioner. Kursledare 
och gästföreläsare har presenterat olika teman men fokus har legat på diskussioner. 246 
 
Kursledare som brobyggare 
Kursledare med samma kultur och språk som deltagarna kan dela med sig av erfarenheter som 
en svensk kursledare inte kan förmedla. Utvärderingen lyfter fram kursledarens erfarenhet och 
kunskap om de två kulturerna samt integrationsprocessen. Kursledaren blir också en förebild 
som ger hopp. Deltagare känner också ett högt förtroende för kursledaren som kan associera 
till hemlandet. Utvärderingen lyfter vilka krav som bör finnas på kursledare som brobyggare. 
Det viktigaste är inte en speciell brobyggarexamen eller expertkunskap. Det viktigaste 
konstaterar man att förankringen i de båda kulturerna är tillsammans med en god 
allmänkunskap och lätt att kommunicera med människor. Utredarna lyfter dock att en ”kurs 
för kursledare som brobyggare” skulle kunna göra utbildningen bättre.247 
 
Många av kursdeltagarna har särskilt uppskattat att lärarna har haft samma kulturella 
ursprung. Den stora fördelen har varit att man talat samma språk och därmed kunna gå in på 
djupet och orkat ta in mer kunskap. En annan stor fördel som nämns är den gemensamma 
kulturella basen mellan kursledare och deltagare. Kursledaren har kunnat göra jämförelser 
med hemlandet och det nya landet. Kursledaren har även kunnat stärka deltagarna genom sina 
egna erfarenheter i integrationsprocessen. Att kursen ges på hemspråk utan tolkning och att 
lärarna har samma kulturbakgrund anser utredare är mycket viktigt och en framgångsfaktor 
som inte ska ändras på.248 
 
Resultat från utvärdering och förslag inför framtiden 
På grund av deltagarnas olika erfarenheter med svenska samhället har det funnits skillnader i 
informationsbehov. De som fått information om samhället sedan tidigare, till exempel genom 
släktingar och vänner, har tyckt att kursen varit ett bra komplement. De som varit länge i 
Sverige har uppgett att de i början kunde få fel information och att kursen ger möjlighet till 
korrekt information på sitt hemspråk.249 
 
Kursdeltagarna har varit överens om att det är bra att få börja kursen så fort som möjligt efter 
ankomsten men längden på kursen har det funnits olika åsikter om.250 
 

                                                 
244 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 7-9 
245 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 48 
246 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 44-46 
247 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 47-48 
248 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 39+45-47 
249 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 9 
250 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 42 
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Pedagogiskt har utvärderarna ansett det klokt att inte använda mycket obligatorisk 
kurslitteratur på grund av deltagarnas varierande utbildningsbakgrund. Man har använt sig av 
den arabiska utgåvan av Sverigeboken. Utvärderarna rekommenderar att kortare videoinslag 
skulle kunna användas som informationsunderlag till kursen. Studiebesök lämnas också som 
förslag på komplement. Fördelen är att deltagarna på plats kan få reda på vad de kan få hjälp 
med där. Föreningslivet nämns som intressanta aktörer vid studiebesök. 251 
 
Obligatorium av kursen är inte självklart men rekommenderat utav utredarna. Utredarna 
resonerar att obligatoriet kan vara ett omyndighetsförklarande av vuxna och diskriminerande 
mot de språkgrupper som inte får kursen men kommer fram till att det är rimligt att kräva att 
nyanlända som vill bli medborgare här på samma villkor som de som fötts och uppfostrats här 
sätter sig in i vad som gäller i det nya samhället innan de kan begära full frihet. Av de 
personer som ej önskat deltaga i kursen finns två kategorier. Första kategorin har bestått av de 
som ansett sig veta allt de behöver. I andra kategorin återfinns de personer som anser sig vara 
i sådan psykisk dålig kondition att de ej kan ta till sig innehållet i kursen. Utredarna anser att 
obligatoriet ska nyttjas med förnuft och dispenser.252 
  
 
3.5.3. Södertälje: OCN-metoden 
 
I Södertälje arbetar man efter OCN-metoden (Open College Network). OCN är en metod för 
att kvalitetssäkra utbildningar och verksamheter som idag inte är formell och att ge 
erkännande för varje individs lärande. OCN arbetar med att värdera, erkänna och 
kvalitetssäkra utbildningar och verksamheter som sker utanför den formella skolan. Det 
livslånga lärandet kräver att individen ska inhämta kunskap av olika slag i många olika 
former. OCN ger erkännande till lärande som sker på till exempel arbetsplatser, föreningar 
och utbildningsorganisationer.253 
 
Metoden skiljer på 3 sorters lärande.  
1. Formellt lärande (Ges av t.ex. skola och myndigheter) 
2. Informellt lärande (Ges genom t.ex. konferenser och utbildningar) 
3. Icke-formellt lärande (Erhålls genom att samtala och livserfarenhet)

254
 

 
OCN är ett verktyg som bland annat visar verksamhetens mål, resurser och förutsättningar för 
kvalitet. En programplan upprättas och till den hör kursmoduler som är en detaljbeskrivning 
av de mål som satts upp och av det lärande som sker. Kvalitetssäkringen av det individuella 
erkännandet av lärandet erhålls efter fullgörande av en kursmodul. Viktigt att lyfta fram är att 
deltagaren själv är aktiv i att visa att lärande skett. På detta sätt säkrar OCN inte bara lärandet 
som ges utan även att inlärning skett. Metodens legitimitet handlar om erkännande från 
samhällets olika aktörer genom OCN-nätverket. Utbildningen presenteras först för en panel 
där representanter från nätverkens aktuella samhällssektorer samlas för att granska och 
eventuellt utveckla utbildningen. Panelmedlemmarna granskar utbildningen, verksamheten 
utifrån dess förutsättningar för kvalitet till både struktur och innehåll.255 
  
 

                                                 
251 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 49 
252 Liedholm, Marianne & Lindberg, Göran (2008) s 39+51-52 
253 www.ocn.se 
254 Intervju Margareta Forselius (2008-05-15) Södertälje 
255 www.ocn.se 
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Samhällsorientering 
I Södertälje har Samhällsinformationen erbjudits arabisktalande. Utbildningen har skett i 
grupper med kontinuerliga starter. Grupperna har varit blandade med individer med olika 
bakgrund.256 
  
Utbildningsinnehållet har utgått från minsta gemensamma nämnare utifrån vad man bedömt 
är relevant för deltagarna att kunna och vad de behöver för att ta sig vidare i svenska 
samhällslivet. Utbildningen har genomfört genom en föreläsnings- och en övnings- och 
diskussionsdel inom varje ämnesområde. Erkännandet av utbildningen har skett på 3 nivåer. 
1. Kännedom. 2. Kunskap och 3. Tillämpa, nyansera och analysera.257 
 
Samhällsorienteringen har delats upp i 6 moduler. Som ett komplement till 
samhällsorienteringen erbjuds även en Arbetsmarknadsorientering med 4 moduler. 
1. Att bo i Sverige 
2. Arbete och Försörjning 
3. Familj, barn, ungdomar  
4. Hälso- och sjukvård 
5. Demokrati, lag och rätt 
6. Kultur och fritid258 
 
Till utbildningen samhällsorienteringen finns följande material: 
1. Faktamaterial som används av både handledare och deltagare.  
2. OH-material som utbildningen utgår ifrån. 
3. Matris och övningar som fungerar som bevis för kvalitetssäkring. 
4. Extramaterial för fördjupningar.259 
 
 
3.6 INTRODUKTION OCH SAMHÄLLSINFORMATION I STOCKHOLMS LÄN  
 
3.6.1. Kartläggning av flykting- och introduktionsverksamhet i Stockholms Län 
 
På uppdrag av Länsstyrelsen fick SWECO Eurofutures i uppdrag att kartlägga 
introduktionsverksamheten i Stockholms län. Nedan presenteras en sammanfattning av de 
delar av rapporten som bedöms viktiga för utvecklingen av samhällsinformation i länet.  
 
Målgruppen 
Antal 5524 i Stockholms län 
Folkbokförda i Stockholms län den 31 december 2006 
Ålder 20-64 
PUT under 2005 eller 2006 
 
96 procent anvisade direkt från Migrationsverket. Övriga procent består av främst 
familjeanknytningar. 
 
Hemländer 

                                                 
256 Intervju Margareta Forselius 
257 Intervju Margareta Forselius  
258 Intervju Margareta Forselius 
259 Intervju Margareta Forselius 
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Totalt finns över 100 länder representerade men Irak är det land som står för 42 procent av 
alla tillstånd. Majoriteten, 90 procent, kommer från Asien och Afrika. Fyra länder, Irak, 
Afghanistan, Somalia och Eritrea står för 62 procent av alla tillstånd. Andra stora grupper är: 
Uzbekistan, Iran, Syrien, Azerbaijan, Ryssland, Etiopien, Bangladesh, Libanon, Bolivia, 
Kazakstan, Vitryssland och Egypten som samtliga har över 40 personer med tillstånd. 
 
Man kan se bosättningsmönster i länets kommuner. Stockholm, Södertälje, Botkyrka, 
Huddinge och många norrkommuner har tagit emot nyanlända från Irak. De kommuner som 
tagit emot många nyanlända har också många från Irak. Stockholms söder- och västerort har 
en hög koncentration av nyanlända från Afghanistan. I Stockholms västerort har två av tre 
somalier bosatt sig. I de södra Stockholm har många från övriga världen, inklusive Europa 
bosatt sig.  
 
Boende 
93 procent bodde i eget boende (EBO) under asyltiden. 
 
Av Stockholm läns 26 kommuner är det 4 kommuner, Stockholm stad, Södertälje, Botkyrka 
och Huddinge, som tar emot 75 procent av de nyanlända. De 10 kommuner som tog emot 
minst nyanlända tog tillsammans emot cirka 3 procent. Det finns en centrering av mottagna i 
Stockholms läns södra kommuner. När kommunerna blir tillfrågande angående trångboddhet 
visar det sig att det varierar mycket mellan kommuner. 12 av 22 kommuner upplever 
trångboddhet som ett ganska stort eller mycket stort problem. 
 
Tillståndsskäl 
Av de nyanlända som bosatt sig i Stockholm län fick 25 procent tillstånd på grund av 
skyddsbehov, 60 procent av humanitära skäl och 15 procent av familjeskäl. 
 
Antal som fått tillstånd på grund av skyddsbehov, humanitära skäl eller familjeanknytning 
kan variera mellan kommunerna. Till exempel den grupp som ofta är i behov av extra 
hälsoinsatser, tillstånd av humanitära skäl, varierar mellan 43 procent till 74 procent. 
 
Kön och ålder 
Av de nyanlända är 62 procent män och 38 procent kvinnor. Av de nyanlända är 58 procent 
mellan 20-34 år, 34 procent mellan 35-49 år och 7 procent mellan 50 och 64 år. Den stora 
gruppen mottagna nyanlända består till 60 procent av unga män mellan 20 och 34 år.  
 
Familjebild 
Huvuddelen, 51 procent, av de nyanlända är ensamstående utan barn. Statistiken är dålig över 
familjebild på de som har barn. Enligt rapporten lever 37 procent i gifta förhållanden men 
anger inte hur många av dessa som har barn. Cirka 11 procent lever som ensamstående eller 
sambo med barn. Familjebilden varierar i Stockholms kommuner, i Stockholms innerstad 
återfinns många av de ensamstående. 
 
Utbildning 
Statistiken på utbildningsnivån är till 40 procent okänd hos de ny nyanlända i Stockholms län. 
Av de nyanlända med registrerad utbildningsbakgrund har 16 procent förgymnasial 
utbildning, 19 procent gymnasial utbildning och 23 procent eftergymnasial utbildning. Män 
har i genomsnitt en högre utbildningsbakgrund än kvinnor. 
 
 



 57 

SFI och inkomstbringande arbete 
I Stockholms län har enbart cirka 31 procent deltagit i SFI. Andelen som har haft någon form 
av inkomst låg på 17 procent. Noterbart är att 8 av 10 med inkomstbringande arbete var män. 
 
Kommuners åsikter och kommentarer 
Av de kommuner som svarat på frågan vilka olika aktiviteter som erbjuds inom 
introduktionsprogrammet svarar 18 av 21 kommuner att de genomför samhällsinformation. 
Detta är den näst vanligaste aktiviteten efter SFI. 5 av 21 kommuner genomför socialt 
förebyggande insatser. Vad detta innebär nämns inte specifikt men som andra aktiviteter 
nämns samarbete med Röda korset, fadderverksamhet och föräldracirklar.260 
 
 
3.6.2. Studie av Kommunförbundet Stockholms län 
 
Kommunförbundet Stockholms län genomförde under år 2007 telefonintervjuer för att ta reda 
på hur Stockholms kommuner arbetar med introduktionsverksamhet. 
Introduktionsverksamheterna ligger organiserade under socialförvaltning, utbildning och 
arbetsmarknadsförvaltning eller kommun/stadsdelscentralt. Introduktionsprogrammens längd 
varierar mellan maximalt 1,5 år till 3,5 år beroende på kommun i Stockholms län.261  
 
Av Stockholms läns kommuner uppger 17 kommuner att de anordnar en strukturerad 
samhällsinformation. I majoriteten av kommunerna är samhällsinformationen obligatorisk. 
Exempel på detta kan vara föreläsningar, seminarier och studiebesök. Några kommuner 
arrangerar fördjupningar i form av föräldrautbildning eller samtalsgrupper om mans- och 
kvinnorollen. Antalet tillfällen varierar mellan 5 och 30 beroende på kommun. 
Samhällsinformationen sker ofta i samarbete med externa aktörer. Arbetsförmedlingen är den 
part som samarbete sker mest konsekvent med. Migrationsverket och Försäkringskassan hör 
till de myndigheter som flera kommuner har samarbete med. Samarbete men Landstinget 
nämns som frånvarande av många kommuner. 19 kommuner uppger att de har samarbete med 
frivilligorganisationer eller föreningar. Exempel är Röda korset, Swera, Rotary, Rädda 
barnen, pensionärsföreningar, invandrarföreningar och lokala idrotts och kulturföreningar. 
Frivilligorganisationer hjälper bland annat till med språkliga, kontaktskapande och sociala 
verksamheter. Bland flera kommuner lyfts önskemålet att lyfta samarbetet med organisationer 
och föreningar till en regional nivå för att stärka arbetet på områden som till exempel 
samhällsinformation. Samhällsinformation nämns som en av de frågor man prioriterar högt 
och vill samarbeta kring mellan kommuner.262  
 
Av Stockholms läns kommuner vill 13 samarbeta kring samhällsinformation. Som en orsak 
till detta nämns att underlätta för de nyanlända som flyttar mellan kommuner under 
introduktionstiden.  Som förslag på samarbete nämns gemensamma modeller. 
Samhällsinformationssamarbete över kommungränserna sker mellan kommuner i norra 
Stockholm, där man även kommit överens om generella riktlinjer för samhällsinformation.263 
 
 
 
 

                                                 
260 SWECO Eurofutures (2008) 
261 Wahlgren, Karin (2008) s 3-5 
262 Wahlgren, Karin (2008) s 5-12 
263 Wahlgren, Karin (2008) s 12 
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3.6.3. Länsstyrelsens enkätstudie 
 
Länsstyrelsen genomförde under 2007 en enkätstudie som riktade sig till kommuner och ett 
antal utvalda myndigheter. Nedan presenteras i korthet slutsatserna kring 
samhällsinformation. 
 
På frågan hur viktig samhällsinformation är för nyanlända flyktingar på en skala 1-5 där 1 är 
inte alls viktigt och 5 väldigt viktigt svarar 74 procent av respondenterna att 
samhällsinformation är väldigt viktigt. Hela 97 procent svarar någonstans 3-5 på skalan. Ingen 
tycker att det inte alls är viktigt. 
 
På frågan om samhällsinformation är av vikt finns tillgänglig för de nyanlända svarar 30 
procent ja, 42 nej och 28 vet inte. 
 
Angående vilken information som är viktigast anser många att arbete, språk och bostad är lite 
viktigare än hälsa och annan samhällsinformation. Både för asylsökande och efter 
uppehållstillstånd. 
 
 
3.6.4. Resultat av förstudiens genomförda enkäter och intervjuer 
 
Nedan redovisas den information, tankegångar, tendenser och synpunkter som kommit fram 
vid enkäter och intervjuer med olika aktörer som delats in i fyra kategorier. 
 
Kommuner 
I enlighet med föregående undersökningar konstateras att samhällsinformation främst ges 
genom föreläsningar och individuellt av handläggare. Men även studiebesök och 
gruppdiskussioner/seminarium är vanligt förekommande.  Cirka 1 av 4 av kommunerna i 
Stockholms län har en person som särskilt arbetar med samhällsinformation. När 
kommunerna får frågan om hur de skulle önska att samhällsinformationen gavs om andra 
förutsättningar fanns är preferenserna olika. Det är tydligt att man ser behov av olika kanaler. 
 
Det informationsområde som anses extra viktigt att informera om arbete (yrkes- och 
branschinformation, a-kassa och fack), följt av svenska samhällets uppbyggnad, lag och rätt, 
hälsa, studier och familj och omsorg. De informationsområden som kommunen ser som i 
huvudsak deras ansvar att informera om är familj och omsorg, studier, bostad, 
kommuninformation, ekonomi och svenska samhällets uppbyggnad. Informationsområden 
som tydligt markeras som andra myndigheter eller organisationers ansvar är arbete, hälsa, 
trafik och anknytningsärenden. 
 
Nästan alla kommuner har ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Sedan varierar 
myndigheterna som kommunerna samarbetar med men Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Polisen, Skatteverket och Landstinget är några av de myndigheter som nämns. 
 
Över 60% samarbetar med Röda korset. Andra organisationer och föreningar som nämns är 
Rotary, Swera, Rädda Barnen, ALMI, SISU, Brottsofferjouren, fackföreningar och svenska 
kyrkan. 
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Det klart tydligaste incitamentet till att samarbeta regionalt för kommunerna är att öka 
myndigheternas deltagande. Men även bättre kvalitet och kvalitetssäkring och underlätta de 
sekundärflyttar är fördelar kommunerna ser med ett regionalt samarbete. 
 
Av de kommuner som svarat på enkäten svarar cirka 3 av 4 att de skulle medverka i den 
regionala samhällsinformationen samtidigt som man i kommunen skulle ge en kommunal 
samhällsinformation anpassat till det regionala arbetet. Ingen har uppgett att de skulle 
fortsätta som idag och inte medverka i den regionala samhällsinformationen. Några få 
kommuner ställer sig tveksamma till hur de kommer att agera vid ett eventuellt 
genomförande. 
 
Över 85% av kommunerna anger att de kan tänka sig att anmäla deltagare till programmet och 
använda sig av det regionala material som tas fram. Över 50% kan tänka sig att arrangera 
”temainformationsträff” eller ”informationsträff på valt språk” om andra kommuner tar på sig 
ansvaret för andra teman/språk. 
 
Över 85% av alla kommuner föredrar en skriftlig överenskommelse. På frågan om kostnader 
uppger cirka en fjärdedel att de kan och vill betala för regional samhällsinformation. En 
fjärdedel uppger att de vill men ser svårigheter i att betala, och cirka hälften kan inte svara på 
frågan i dagsläget. 
 
För att ett samarbete ska fungera anser kommunerna att det är viktigt att någon aktör ytterst 
ansvarar för samhällsinformationen. En majoritet av kommunerna anser att samverkan skulle 
leda till ett effektivt resursutnyttjande och förtydligande av olika aktörers ansvarsområden. 
 
Myndigheter 
Nästan alla myndigheter som svarat upplever att det finns ett behov av extra insatser i form av 
samverkan med kommuner för att nå nyanlända med information. Många myndigheter 
samarbetar redan med kommuner i olika former och ställer sig positiva till ett samarbete kring 
samhällsinformation. Ingen myndighet har svarat att de inte vill samarbeta men ett mindre 
antal ställer sig tveksamma. 
 
Många har information på olika språk, både i informationsmaterial och på hemsidan men det 
är bara cirka hälften som har information på lätt svenska. 
 
Cirka hälften av myndigheterna har en informatör som kan ge information till nyanlända 
invandrare. Lika många kan ta emot studiebesök eller hålla informationsträffar i egna lokaler 
men ytterligare fler myndigheter har möjlighet att åka ut och informera i andra lokaler. Vid 
studiebesök begränsas antalet besökare ofta till maximalt 25 besökare åt gången. Få 
myndigheter uppger att de kan arrangera regelbundna studiebesök eller informationsträffar 
men många uppger möjlighet att göra det vid behov. 
 
De myndigheter som svarat på enkäten är överens om att samverkan kring 
samhällsinformation skulle innebära ett effektivt resursutnyttjande  och många myndigheter 
anser att det även skulle förtydliga ansvarsområden. Viktigt att poängtera är att alla 
myndigheter är överens om att en aktör måste ha det yttersta ansvaret för 
samverkanssamarbetet om det ska fungera. 
 
Deltagare 
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På frågan varifrån deltagarna fått sin nuvarande kunskap om samhället svarade 78% att de fått 
samhällsinformationen av sin handläggare. Andra kanaler för samhällsinformation har varit 
SFI-lärare (44.4%), direkt från myndighet (22.2%) och landsmän (16.7%) och 
invandrarförening (11.1%). Ingen uppger att de har fått sin samhällsinformation genom 
internet.  
 
På frågan hur deltagarna vill ha få sin samhällsinformation svarar majoriteten (72.2%) att de 
vill ha det genom sin introduktionshandläggare. Men även 62% kan tänka sig att få det genom 
sin sfi-lärare. Flera (27%) vill ha sin information genom en informationsbroschyr av något 
slag. Ett mönster är att alla deltagare föredrar att få informationen på olika sätt, till exempel 
frivilligorganisationer, invandrarförening, medborgarkontor, guide/mentor, internet, landsmän 
eller direkt från myndighet. 
 
 Inom ett samhällsinformationsprogram föredrar majoriteten (88.9%) att få sin information 
genom föreläsning. Andra kanaler såsom föreläsning av myndighet, 
gruppdiskussioner/seminarium, studiebesök och skriftligt material föredrogs av cirka en 
femtedel vardera. Ingen valde internet som informationskanal. 
 
Vad är viktigt att få information om? 
Alla (100%) har svarat att Arbete, yrkes- och branschinformation är viktigt att få information 
om. Andra högt prioriterade informationsområden är Bostad (88.9%), Hälsa och sjukvård 
(83.3%), Lag och rätt, rättigheter-skyldigheter (66.7%), Studier (61%) och 
Anknytningsärenden och medborgarskap (55.6%). Informationsområden som inte rankas högt 
och som prioriteras bort är abstrakta informationsområden som politik, sport och fritid, 
jämställdhet, interkulturell kommunikation och information om Stockholms län. Av 
deltagarna anser dock 88.9% av deltagarna att interkulturell kommunikation är lika viktig som 
faktakunskap. Deltagarna värderar information om kommunen högre än information om länet.  
 
På frågan om vad som är annorlunda gentemot hemlandet och vad som kan vara bra att 
informera om nämndes bland annat: demokrati, jämställdhet, barnuppfostran, äldrevård, 
beställa tid hos läkare, skaffa bostad och arbete, vädret och att passa tiden. 
 
För deltagare med universitetsutbildning är det viktigt med information om hur man får sina 
betyg översatta och hur de kan arbeta inom sitt yrke i Sverige. Deltagare med högst 
gymnasieutbildning visade intresse för information om vidare studievägar och yrken. Men 
även om regler, studiemedel och återbetalning. 
 
Oavsett ålder och kön svarade anser deltagarna att studier, arbete och fritidsaktiviteter är 
viktiga informationsområden. Deltagare runt 30-40 år visade även ett intresse för information 
kring barnuppfostran. Kvinnor visade generellt ett större intresse för familj och 
barnuppfostringsfrågor. 
 
När och hur bör informationen ges? 
En klar majoritet (72.2%) föredrar att få samhällsinformationen parallellt med sfi-studier 
och/eller andra aktiviteter under de första 6 månaderna på introduktionsprogrammet. Endast 
5.6% föredrar att få informationen intensivt första månaden innan alla andra aktiviteter drar 
igång och endast 22.2% föredrar att få informationen efter det första halvåret. Om deltagarna 
skulle arbeta skulle 55.6% vilja ha möjlighet till att få samhällsinformation på kvällstid. 
 
Internet och media 
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Cirka 3 av 4 (77.8%) deltagare uppger att de kan använda internet. Av de som deltog i studien 
har 61 procent dator/internet hemma och endast 1 person anger att han/hon inte använder 
dator. Hälften tycker att det är svårt att hitta information som han/hon behöver om samhället 
på internet och 61% skulle vilja ha information om svenska samhället samlat på en hemsida. 
Majoriteten av deltagarna använder sig av svenskspråkiga medier såsom tv, tidning, radio och 
internet.  En betydande del (44.4%) använder internationella nyhetsprogram på sitt hemspråk.  
 
Språk 
Av deltagarna föredrar över hälften (55.6%) att få samhällsinformation på både på sitt 
modersmål och på svenska. Jämfört med 22.2 procent som bara vill ha informationen på sitt 
modersmål. 
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4. RAPPORT OCH ANALYS 
 
4.1 INLEDNING 
 
Att ta fram en gemensam samhällsinformationsmodell i Stockholms län är en lång process. 
Förstudien har tagit del av teoretisk kunskap, normativa synsätt samt emirisk erfarenhet för 
vad samhällsinformation bör innehålla och hur den bör bedrivas. Nedan följer en diskussion 
och analys som ligger till grund för framtagandet av en gemensam 
samhällsinformationsmodell i Stockholms län. 
 
En viktig fråga som är viktig att ta hänsyn till är vilka som ska omfattas av 
samhällsinformationsmodellen. Definitionen, pedagogiska verktyg och aktörers roll påverkas 
av detta. Enligt Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande ska ett 
introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år innehålla ”orientering om svenska 

samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv.”
264

 Det ses därför som lämpligt att alla 
personer som är över 16 år och inskivna vid en Introduktionsenhet i Stockholms län bör 
erbjudas samhällsinformation. Undantag kan göras för personer mellan 16-20 som deltar i 
gymnasiskola och erhåller sin samhällsinformation därifrån. En målgruppsanalys bör göras 
för att tillgodose olika behov. Arbetsgruppen har identifierat ålder, kön, utbildningsbakgrund 
samt språklig och kulturell bakgrund som viktiga att ta hänsyn till. Ett jämställdhetsperspektiv 
är viktigt att ta med sig in i moellen så att alla deltagare får samma möjligheter till relevant 
information. 
 
 
4.2 DEFINITIONSANALYS 
 
Analysen av definitionen för samhällsinformation utgår ifrån propositionen och gällande 
förordning. Enligt propositionen bör ett introduktionsprogram för vuxna innehålla 

”Orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt arbetsliv samt information om 

vardagslivet i en kommun”.  Vidare anges vikten av att ”nyanlända invandrare ges möjlighet 

att få svenska kontakter”. Ett annat övergripande mål går att läsa i propositionen är att; ”Alla 

ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är därför viktigt att alla nyanlända 

invandrare är medvetna om dessa övergripande mål”. Detta mål är grundläggande för alla 
medborgare i Sverige och projektet bör ta detta mål i beaktande när samhällsinformationens 
innehåll bestäms. Ett annat mål samhällsinfomationen kan bidra till är propositionens mål att 
”samhällsutveckling ska kännetecknas av en ömsesidig respekt och tolerans och som alla 

oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för”. Delaktighet är ett 
återkommande och centralt ord inom samhällsinformationen. Propositionen ger även stöd för 
att kommunens arbete ska ge ”stöd till individers delaktighet i samhället”, ”verka för 

kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter” nämns som viktiga element, liksom att 
”värna om samhällets grundläggande demokratiska värden som till exempel jämlikhet” och 
förstå ”outtalade normer och sociala koder”. Det räcker inte bara med fakta och information. 
Samhällsinformationen innehåller en djupare och komplexare förståelse för Sveriges 
mångkulturella samhälle. Andra begrepp som framkommer som viktiga är ”individuell”. 
Individens egna behov står i fokus och samhällsinformationen ska utformas så att varje indivit 
upplever informationen som betydelsefull. Uttryck som ”arbete sätter den nyanlända 

invandraren i ett större sammanhang, både i samhället och socialt” och ”sociala nätverk som 

är betydelsefullt på många sätt” visar på att kunskap och förståelse genom traditionell 

                                                 
264 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
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utbildning inte lyckas uppfylla kraven på samhällsinformationens mål. Erfarenhet och 
möjlighet till deltagande ses också som en viktig del av processen.265 
 
I Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. under paragraf 11, 
stycke 2 regleras de aktiviteter ett introduktionsprogram ska innehålla. Där berörs 
samhällsinformation enligt texten ”orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt 

samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun och andra liknande 

förhållanden”. 
 
 
4.2.1. Begrepp, definitioner och innebörder 
 
Efter en kartläggning av befintlig litteratur och samtal med olika aktörer kan konstateras att 
det finns många olika begrepp med olika definitioner och innebörder. Litteraturen som berör 
ämnet om samhällsinformation till nyanlända invandrare innehåller till exempel begreppen 
Samhällsinformation, Samhällskommunikation, Samhällskunskap, Samhällsorientering, 
Samhällslivsorientering, Medborgarkunskap/medborgardeltagande (Civic education) att 
presenteras. 
 
Samhällsinformation 
Definitioner av samhällsinformation återfinns i många utredningar och rapporter som 
introduktion. Definitionerna är i allmänhet mycket kortfattade och vaga och ingen reflekterar 
djupare över vad innehållet bör vara. Ett antal tendenser har funnits. Ur ett top-down 
perspektiv där ”samhällsinformation är information som ges främst från stat, landsting och 

kommun” 266, men kan även komma från annan aktör. Deltagarna ses som mottagare av 
information som samhället bör ge dem om framförallt rättigheter och skyldigheter267

. Ett 
exempel är Nationalencyklopedin som definierar samhällsinformation som ”offentlig 

information till medborgarna om myndighetsbeslut och aktuella samhällsfrågor”
268

. 
 Andra lyfter fram ett down-top perspektiv där samhällsinformation ses som ett verktyg för 
deltagaren för att kunna ta del av utbudet i svenskt samhälls- och arbetsliv. Här nämns också 
uttryck som; orienteringsförmåga, hantera situationer och veta var man ska vända sig269. 
 
Även innehållet kan ses i ett top-down och down-up perspektiv. I perspektivet ovanifrån 
beskrivs innehållet som ”fakta av teman” och ”veta rättigheter och skyldigheter”. I ett 
perspektiv underifrån bör innehållet istället fokusera på ”vardagliga samhällsfrågor som 
nyanlända kommer i kontakt med” och ”hur samhället fungerar och dess grundläggande 
värderingar”. I begreppet samhällsinformation ligger fokus på kunskap om samhället och var 
man ska vända sig, i andra hand och ofta i ett senare skede, lyfts vikten av ”demokratiska 
systemet, mänskliga rättigheter och värderingar”. Detta uttrycks tydligt i statliga utredningen 
Egenansvar – med professionellt stöd där den nyanlände ska ”kunna ta tillvara sina 

rättigheter, fullfölja sina skyldigheter och inte begå lagbrott. Att de nyanlända ska värdesätta 

det nya samhällssystemet är bra men inte nödvändigt så länge kunskap om rättigheter finns 

och skyldigheter efterlevs. Värderingar kan ta generationer att förändra.
 270

” 

 

                                                 
265 Proposition 1997/98:16, s 1-30, 45-46, 74-87 
266 SOU 2003:77, s 136 
267 www.sverigesinformationsforening.se 
268 Nationalencyklopedin. Uppslagsord ”Samhällsinformation” 
269 SOU 2008:58, s 210-211 
270 SOU 2008:58, s 210-211 
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Samhällsinformation beskrivs både som ett medel och som ett mål. Medel uttrycks som en 
”kommunikationsprocess som sker mellan sändare och mottagare av budskap i samhället” 
eller som ”medlet för samhällets uppdrag att stödja nyanlända att förstå och acceptera det 

nya samhälle hon eller han befinner sig i
271

”. Som mål beskrivs samhällsinformation som 
”resultatet av informationsinsatser som har till syfte att meddela oss om rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter i samhället”. 272 
 
Samhällskunskap 
Samhällskunskap beskrivs höra hemma i skolans värld, som ett ”ämne inom skolvärlden som 

behandlar kunskap om samhället ur olika perspektiv”.
273 Den nya statliga offentliga 

utredningen lämnar förslag på att samhällskunskap bör ingå i nyanlända invandrares 
introduktionsprogram, men lämnar definitionen till Skolverket genom att skriva vad 
samhällskunskap för nyanlända invandrare skulle innehålla. Även omfattning anser 
utredningen att skolverket bör bestämma. 
 
Samhällsorientering 
Samhällsorientering beskrivs också som ett begrepp som hör hemma i skolvärlden. 
Samhällsorientering innehåller ”ämnen som innefattar samhällskunskap, historia, religion 

och geografi”
 274. 

 
Samhällslivsorientering 
Samhällslivsorientering beskrivs som ett vidare begrepp av samhällsorientering. 
Kännetecknande för begreppet är att det omfattar flera ämnesområden men även en spännvidd 
mellan formell och informell kunskap. Samhällsorienteringen beskrivs syfta till ”att ge en 

handlingsberedskap för att leva, orientera sig och vara delaktig i det svenska samhället och 

arbetslivet” 275. Samhällslivsorienteringen innehåller fakta och information men även Normer, 
värderingar och kulturella uttryck. Målet är inte bara att orientera sig i samhället utan även 
mellan olika samhälliga kontexter. 
 
Samhällskommunikation 
Begreppet samhällskommunikation ses här som ett medel med ett tydligt top-down perspektiv 
med fokus på kommunikationen till medborgarna. Kommunikation är processen för 
människors kontakt med varandra, information är innehållet i processen. Kommunikation är 
allt det som sker när budskapet produceras, överlämnas och tolkas. Samhällskommunikation 
beskrivs som en ”verksamhet som syftar till att identifiera, etablera, bibehålla eller avveckla, 
samt utveckla kommunikation mellan samhällsorgan och deras omgivning”

 276
.
  

 
Medborgarkunskap 
Medborgarkunskap lyfts ofta upp i en europeisk kontext. Här finns ett tydligt ”down-up” 
perspektiv som syftar till att rusta deltagarna med ”kunskaper och färdigheter som kan 

behövas för att leva och verka i samhället och arbetslivet” och ”kunskap och information om 

samhället som ska ge möjlighet till ett aktivt deltagande i samhället”. Att deltagaren ska 
uppnå aktivitet och deltagande är tydligt i begreppet medborgarkunskap. En beskrivande 
definition som finns att hitta är ”mer omfattande och ambitiös form av samhällsinformation, 

                                                 
271 SOU 2008:58, s 210-211 
272 Udd, Stefan (2006), s 10 
273 SOU 2003:77, s 136 
274 SOU 2003:77, s 136 
275 SOU 2003:77, s 136 
276 Udd, Stefan (2006) s 10 
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ofta med inslag som rör samhällets värden, normer och koder”. Det är tydligt att 
medborgarkunskap ska fungera som ett politiskt medel att uppnå målet om integration i 
samhället. 
 
Medborgardeltagande 
Medborgardeltagande påminner mycket om medborgarkunskap men fokuserar mer på 
”känslan av tillhörighet” och att ”nyanlända ska delta aktivt i samhället”. Här är den 
praktiska kunskapen viktigare än fakta och information. 
 
 
4.2.2. Veta, praktiskt kunna och ta kloka beslut  
 
Vetande - teoretisk, objektiv kunskap 
Som nämndes under teoriavsnittet kan vetande delas in i förklaring och förståelse. Förståelse 
på ett djupare plan kan leda till insikt. Flera begrepp innehåller vikten om att veta saker om 
samhället. Samhällsinformationen talar om hur deltagaren ska ha ”kunskap om samhället” och 
”veta sina rättigheter och skyldigheter”. Fokus hamnar på så kallad faktakunskap samt lagar 
och regler. Både samhällskunskap och samhällsorientering talar om kunskap. Förståelse som 
ord tas inte direkt upp i definitionerna. Förståelse återfinns dock i vissa begrepp mellan 
raderna men inte uttryckligen. I förklaring av samhällsinformationen beskrivs ”behovet av 
kunskap för att förstå det samhälle den nyanlända kommit till och känna en delaktighet” och 
vikten att ”förstå och acceptera det nya samhälle hon eller han befinner sig i”. Insikt är inget 
ord som går att hitta i definitionerna. Den tolkning som kan göras är att ”känslan av 
tillhörighet” som nämns under medborgardelaktighet inte kan nås förrän insikt är uppnådd. En 
orsak till att detta inte omnämns kan vara att det är svårt att sätta som mål och mäta.  
 
Kunnande - praktisk, teknisk kunskap 
Den praktiska kunskapen är något som omnämns i många förklaringar. Vi kräver ett teoretiskt 
kunnande för att kunna hantera problem vi möter och praktiskt lösa dem. Den praktiska 
kunskapen leder till att kunskapen producerar något åt oss. Flera förklaringar handlar om att 
ge deltagaren ett praktiskt verktyg att ”hantera olika situationer”, ”orientera sig i svenska 
samhället”, ”orientera sig i olika samhälleliga kontexter” eller erhålla en ”orienteringsförmåga 
för att veta var man ska vända sig med aktuella frågor”. Det är främst samhällsinformation 
och samhällslivsorientering som lyfter den praktiska nyttan. Andra uttryck för praktisk 
kunskap är till exempel ”delta aktivt i samhället” och ”verka i samhället och arbetslivet” som 
återfinns i medborgarkunskapen. 
 
Klokhet - praktisk, etisk kunskap eller praktisk klokhet. 
Deltagarnas deltagande i det sociala, politiska eller kulturella livet nämns ofta som en viktig 
faktor i introduktionen. Men det talas lite om att den inlärda teoretiska och praktiska 
kunskapen ska användas på ett klokt sätt i olika sammanhang. I medborgarkunskapen hittas 
undertoner om att fostra kloka medborgare. I samhällsinformationen beskrivs värdet av att 
kunskapen ger möjlighet till att ”göra sin röst hörd och påverka den demokratiska processen”. 
Kunskap om ”outtalade normer och värderingar” gör det lättare för deltagaren att navigera i 
samhället och underlättar och förbättrar mötet men sina medmänniskor.  
 
Att landstingets inte lyckats nå fram med sin kunskap samverkansarbetet syns här. Det talas 
lite om deltagarnas hälsa och välbefinnande i definitionerna. I förklaringen av 
medborgardeltagande beskrivs vikten av ”känslan av tillhörighet” som en viktig del för 
välbefinnandet. 
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4.2.3. Önskvärd samhällsinformation 
 
Utifrån alla givna förslag, vad är en önskvärd definition för samhällsinformation i Stockholms 
län? Definition, innehåll och mål bör utgå från proposition och lagtexter. Utifrån dessa ska 
definitionen specificeras. Detta görs med stöd av Sveriges kommuner och landstings 
rekommendationer samt Stockholm läns kommuner, deltagare och andra aktörers önskemål. 
Hänsyn måste också att tas till den senaste SOU-utredningen. Förstudien ämnar till att lyfta 
fram de gemensamma nämnarna till ett gemensamt förslag på en regional modell. 
 
Definition 
Det är lätt att vardagsbegrepp och vetenskapsbegrepp blandas samman. Vardagsbegrepp som 
etablerats genom människors handlingar, samspel och språk över tid måste respekteras av 
vetenskapen.277 När en definition av ett begrepp tas fram måste hänsyn tas till vetenskap och 
vardagens praktik. Begreppet bör uppfattas som logiskt av de personer som arbetar med 
samhällsinformation i vardagen, som till exempel introduktionshandläggare. Av den orsaken 
känns det lämpligt att bibehålla begreppet samhällsinformation som samlingsnamn. 
Samhällsinformation beskrivs därför lämpligen som ett resultat för de informationsinsatser 
som syftar till att orientera om svenska samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt 
information om vardagslivet i en kommun och andra liknande förhållanden enligt lagstadgad 
gällande förordning. 
 
Arbetsgruppen avsatte tid åt att diskutera definitionen av samhällsinformation utifrån vad som 
framkommit i förstudien. Definitionerna under medborgarkunskap föredrogs av gruppen 
eftersom definitionerna uppfattades som heltäckande. De innehåller både kunskap och 
information, färdigheter som kan behövas i samhällslivet, inslag av normer, värden, koder och 
möjlighet till deltagande i samhället. Arbetsgruppen underströk också vikten av att 
samhällsinformationen ska ha ett deltagarperspektiv och handla om ämnen nära vardagen.278 
 
Samhällsinformationens mål 
Vuxenpedagogikens fyra mål stämmer väl in även för samhällsinformation. 
Samhällsinformationen ska bidra till introduktionsprogrammets yttersta mål om 
självförsörjning, det ekonomiska målet. Samhällsinformationens mål på lång sikt ska leda till 
en bättre ekonomi, både för individen och samhället i stort. Men samhällsinformationens 
primära mål hamnar inom det politiskt demokratiska målet och det kulturellt humanistiska 
målet. I samtliga texter beskrivs målet med samhällsinformation som att kunna leva i 
samhället tillsammans.  
 
Enligt propositionen ska Introduktionsprogrammen vara konkreta och uppföljningsbara och 
målen måste vara tydliga.279 I de tidigare målen har delaktighet varit viktigt, men 
hälsoperspektiv och jämställdhetsperspektiv har saknats trots att dessa perspektiv är viktiga 
faktorer till om deltagare når sina mål med introduktionen. Hälsa är den vanligaste orsaken till 
att deltagare avbryter sin introduktion och det tar i genomsnitt längre tid för kvinnor än för 
män att få arbete.280 Sveriges kommuner och landsting har kritiserat Integrationsverkets mål 
för att vara otydliga och att de inte går att mäta delaktighet på ett enkelt sätt. Sveriges 
kommuner och landsting rekommenderar därför att målen ska synliggöra vilka insatser som 

                                                 
277 Sundgren, Gunnar (1996) s 89 
278 Minnesanteckningar Arbetsgruppen 2008-08-26 
279 Proposition 1997/98:16, s 12 
280 Emil Henriksson (2008) s 21 
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behövs för att uppnå målen och att målen ska vara möjliga att uppnå för individen.281 Sveriges 
kommuner och landsting rekommenderar därför att man mäter tillägnad kunskap. Dessa mål 
garanterar inte en delaktighet i samhället utan endast att kunskaperna är tillägnade. 282 
 
Definition av Samhällskompetenserna 
Det går att urskilja fyra olika ”samhällskompetenser” som definierar en önskvärd 
samhällsinformation.  Dessa samhällskompetenser uppfyller de krav som propositionen och 
förordningen sätter på samhällsinformation. Varje ”samhällskompetens” bygger på ett 
problem som samhällsinformationen syftar till att lösa. Definitionen av problemet ska ge 
möjlighet att sätta prioriteringar.283 
 
1. Tillägna sig kunskap om svenska vardagslivet, samhället och arbetsmarknad. 
Problem: Den nyanlände saknar kunskap om sitt nya värdsamhälle. 
Mål: Delta i samhällskunskap för att tillägna sig teoretisk och objektiv kunskap om svenska 
samhället. 
 
2. Kunna orientera sig i svenskt samhälls- och arbetsliv. 
Problem: Den nyanlände vet inte var han eller hon ska vända sig med sina frågor. 
Mål: Delta i samhällsinformation för att tillägna sig praktisk och teknisk kunskap för att 
kunna orientera sig i samhället och veta var man ska vända sig med olika frågor. 
 
3. Delta i samhällets sociala nätverk 
Problem: Den nyanlände har svårt att komma i kontakt med svenskar och i ett socialt 
sammanhang. 
Mål: Erbjudas en kontakt i samhällslivet och genom ett praktisk, etisk kunskap utveckla ett 
handlande som skapar delaktighet, bättre mänskliga förhållanden och välbefinnande. 
 
4. Fördjupad samhällsförståelse och förmågan att uppfatta outtalade normer och värderingar 
Problem: Den nyanlände har inte kunskap eller förståelse om de underliggande värderingar 
och normer som existerar i sitt nya värdsamhälle. 
Mål: Delta i seminarium och genom praktisk, etisk kunskap utveckla en fördjupad förståelse 
för olika världsuppfattningar och den svenska värdegrunden, utveckla förmågan att uppfatta 
outtalade normer och värderingar och tillämpa sin allmänna kunskap och erfarenhet på ett sätt 
som passar i enskilda fall vid deltagande i det svenska samhället. 
 
Samhällsinformationens innehåll 
Samhällsinformationens innehåll bör utgå från två perspektiv. 284 
1. Medel för stat, landsting, kommun och andra samhällsaktörer att lämna information till 
nyanlända invandrare om rättigheter, skyldigheter och samhällsservice. 
2. Medel för den nyanlände invandraren att tillägna sig kunskap för att tillvara sina rättigheter, 
fullfölja sina skyldigheter och inte begå lagbrott, kunna orientera sig och delta i samhället och 
kunna förstå sitt nya hemland och dess kultur. 
 
Båda pespektiven återfinns i de offentliga utredningarna som genomförts. På senare år finns 
en tendens att större vikt bör läggas ur den nyanlände perspektiv men med utgångspunkten att 
båda perspektiven är uteslutande beroende av varandra. 

                                                 
281 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s 22 + 31  
282 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s11-12 
283 Migration Policy Group (2006) s 74 
284 Sundgren, Gunnar (1996) s 101 
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EU uppmuntrar samhällsinformationsprogram som innehåller information om värdlandet, 
institutioner, historia, socioekonomiska särdrag, kulturliv samt grundläggande normer och 
värderingar. 285 
 
I de statliga offentliga utredningarna resonerar samtliga om balansen mellan fakta och 
kunskap i relation till normer och värderingar. SOU 2003:77, Vidare vägar och vägar vidare,  
lyfter fram olika delar fakta/information, normer, värderingar och kulturella uttryck, strategier 
för att lära sig fakta och orientera sig i olika samhälleliga kontexter samt ord och begrepp. 
SOU 2003:75, Etablering i Sverige, vill att samhällsinformationen ska innehålla  
fakta om teman där nära och vardagliga samhällsfrågor tas upp för att ge grundläggande 
kunskaper om samhället och dess grundläggande värderingar. I ett senare skede bör det 
innehålla ett moment om det demokratiska systemet, mänskliga rättigheter och värderingar. 
SOU 2008:58, Egenansvar med professionellt stöd, anser att innehållet bör fokusera på lagar, 
traditioner och synsätt. Det viktiga är att deltagaren vet sina rättigheter och skyldigheter och 
inte begår lagbrott.  
 
Sveriges kommuner och landsting ser en risk med att informationen kan bli svår att förstå 
eller för abstrakt. Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar att kunskap om 5 
delmoment bör ha tillägnats efter samhällsinformation. 
1. Vårt sätt att organisera och styra samhället, bland annat via demokratiska val 
2. Kunskap om samhället i övrig såsom arbete, boende, skola, utbildning, hälso- och sjukvård 
3. Människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
4. Jämlikhet mellan könen 
5. Barns rättigheter286 
 
I de exempel från andra kommuner som granskats har samtliga delat upp innehållet i teman 
eller ämnen. Samtliga program innehåller både faktakunskap samt normer och värderingar.  
Samtliga kommuner täcker in Södertäljes 6 ämnesområden; Att bo i Sverige, Arbete och 
Försörjning, Familj, barn & ungdomar, Hälso- och sjukvård, Demokrati, lag och rätt och 
Kultur och fritid. Andra exempel på intressanta teman är Studie och utbildningssystem, 
Historia, Jämställdhet, Hushållsekonomi, Stress och depression, Hälsa, kost och motion, 
Föreningsliv, Kvinnor och mansrelationer i familjen, kulturkrockar och traditioner. I 
utvärderingar har deltagare önskat mer kunskap om geografi, något som även skulle kunna 
påverka viljan till flytt från storstadsregionerna. Men hur man valt att arbeta med 
värderingsfrågor skiljer sig. I Göteborg sker ett speciellt värdegrundsdialogsforum utöver 
faktainformationen. I Malmö innehåller vissa teman speciellt värdegrundsfrågor och i 
Södertälje implementeras värdegrundsfrågorna när fakta diskuteras i modulerna. 
 
När deltagarna genom enkät och intervju fick lämna önskemål på innehåll svarade alla att 
arbete, yrkes- och branschinformation är viktigt att få information om. Andra högt 
prioriterade informationsområden är bostad, hälsa och sjukvård , lag och rätt, rättigheter-
skyldigheter, studier, anknytningsärenden och medborgarskap. Vi kan snabbt konstatera att 
detta är ämnen som direkt berör den nyanländas vardag. Abstrakta informationsområden som 
politik, sport och fritid, jämställdhet och interkulturell kommunikation känns inte lika viktigt. 
Att så många som 88.9% av deltagarna anser att interkulturell kommunikation är lika viktigt 
som faktakunskap tolkas som att även abstrakta ämnen bör ingå i samhällsinformationen, men 
först när behovet av vardagsinformation är tillfredställt. Kommunerna presenterade en bild av 
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viktiga informationsområden som påminner om deltagarnas. Det tyder på att kommunerna har 
en god kunskap om de nyanländas behov och önskemål. Kommunerna anser det viktigt att 
informera om arbete, svenska samhällets uppbyggnad, lag och rätt, hälsa, studier samt familj 
och omsorg.  
 
Det talas mycket om värderingar, normer och oskrivna koder. Men vad betyder då dessa 
begrepp och vad är en värdegrund? Definitionen av den svenska värdegrunden återfinns i 
läroplanen: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla." I överensstämmelse med den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” Hänvisningen till kristen tradition 
och västerländsk humanism har ifrågasatts.  En svaghet med definitionen är att den inte ger 
vägledning för praktisk tillämpning. Genom europeiska studier har man kommit fram till 
värdegrund oberoende av land hänvisar till de mänskliga rättigheterna.287 
 
I samband med värderingar, normer och oskrivna koder talas mycket om social kompetens 
och interkulturell kompetens. Enligt Gillis Herlitz kan social kompetens bindas till olika 
kulturer. Detta betyder att en person som uppfattas som socialt kompetent i ett annat land inte 
behöver uppfattas som socialt kompetent i Sverige. Miljön påverkar individers sociala 
kompetens beroende hur mycket man övas i det, speciellt under uppväxten.288 
 
 
4.3 PEDAGOGISK ANALYS 
 
4.3.1. Pedagogiska metoder och modeller 
 
Flera av utredningarna konstaterar att kommunerna i Sverige arbetar mycket olika i sina 
samhällsinformationsprogram. Det som ofta lyfts fram är bland annat föreläsningsprogram 
och cirkelformer med värderingsdiskussioner.289 I en enkätundersökning bland kommunerna i 
Stockholms län konstateras att samhällsinformation ges i föreläsningar i olika former, 
studiebesök, gruppdiskussioner/seminarium och individuellt av handläggare. Cirka 1 av 4 av 
kommunerna i Stockholms län har en person som särskilt arbetar med samhällsinformation.290  
 
Mycket av samhällsinformationen sker inom traditionell undervisning där läraren fungerar i 
första hand som faktaförmedlare och deltagarnas inflytande är begränsat. Det är vanligt att 
föreläsare från olika myndigheter gästföreläser men då ofta i samma traditionella form. Ett 
flertal kommuner arbetar i former av seminarium eller studiecirkel som ger möjlighet till 
flervägskommunikation. I dessa studieformer arbetar man med värdegrunder, normer, hälsa 
och social samvaro. 
 
Några kommuner i Stockholms län har utmanat det traditionella sättet att arbeta och 
samarbetar över kommungränserna. Två kommuner samarbetar till exempel genom att en 
kommun står för en föreläsningsserie och en kommun står för seminarium med 
värdegrundsfrågor. 
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Förslag på modell från Sveriges kommuner och landsting 
Sveriges kommuner och landstings förslag på en samhällsinformationsmodell baseras på en 
introduktionsfas och en etableringsfas. Introduktionsfasens syfte är att deltagaren ska få 
grundläggande kunskaper om Sverige för att kunna bestämma vad hon eller han ska göra efter 
Introduktionen. Etableringsfasen syfte är att förbereda och underlätta att nå 
sysselsättningsmålet med fördjupande samhällsorientering samt arbets- och 
studieorientering.291 Detta förslag ska ge en del grundläggande kunskap och en del 
fördjupande kunskap som även främjar möjligheten till arbete.  Förstudien ser gärna att den 
fördjupande kunskapen också tar hänsyn till individualisering. Den grundläggande 
samhällsinformationen bör läggas tidigt och ett samarbete med Migrationsverket kan vara av 
vikt att se över för att kunna individualisera i ett tidigt skede.  
 
 
4.3.2. Önskvärda pedagogiska metoder och modeller 
 
När kommunerna får frågan om hur de skulle önska att samhällsinformationen gavs är 
preferenserna olika. Det är tydligt att man ser behov av flera kanaler. 292 
 
Lärandestrategier 
I utbildningen måste man välja strategi för hur lärandet ska ske: 
1. Metodorienterade strategi fokuserar på processen som lär deltagaren att orientera sig i 
samhället. 
2. Deltagarorienterade strategi anpassar innehållet efter deltagaren, till exempel studiecirkel. 
3. Ämnesorienterade strategi lär ut ett ämnesinnehåll men inte hur det används, exempel 
föreläsning.293   
 
När det talas om metoder kring samhällsinformation så är det få som avvisar den traditionella 
undervisningen i form av föreläsningar helt. Både kommuner och myndigheter utövar den 
och deltagare efterfrågar den. Många är dock överens om att detta inte är en ultimat läroform, 
men fungerar väl då faktabaserad information ska ges till ett större antal personer.294 
Seminarium i någon form är vanligt men finns endast i de kommuner som satsar extra 
resurser på samhällsinformation. Fördelen med en lärarledd mindre grupp är att det finns 
möjlighet att ställa frågor av mer personlig karaktär och också diskutera ämnen som väcker 
funderingar och frågor. 295 Studiecirklar utförs också i mindre grupper och är lämpade för 
diskussioner. Studiecirkeln är mer flexibel och kan anpassas efter deltagarnas behov. Formen 
bidrar till deltagarens åsiktsbildning och individuella handlingsförmåga samt deltagande i den 
sociala samvaron.296 I grupparbeten kan deltagarna få stöd av varandra i läroprocessen men 
man bör vara noga med sammansättningen för att den ska fungera väl. Något som kan vara 
komplext med nyanlända som heterogen grupp. Självständigt arbete med handledning av till 
exempel en introduktionshandläggare kan stödja processen att utveckla deltagarens egna 
handlingsförmåga. Deltagaren kan utveckla nya angreppssätt som karaktäriseras av förståelse 
av det hon eller han gör.297 Distansutbildning ska fungera lika bra som vanlig utbildning utan 
att studieresultatet påverkas.298 Problembaserad inlärning (PBL) skulle kunna fungera som 
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metod i samhällsinformation. Det är det skilda behovet av kunskap som gör problembaserad 
inlärning intressant. Deltagaren lär sig samtidigt att orientera sig i samhället för att lösa 
problem.299 Studiebesök är en metod som inte uppmärksammats men känns viktig att lyfta 
fram. Genom studiebesök får deltagaren geografiskt orientera sig i samhället och lär sig på 
samma gång information om aktören där besöket sker. 
 
Individuell samhällsinformation 
Enligt propositionen tas ofta inte hänsyn till individuella behov och alltför ofta sker kollektiva 
lösningar. Det är önskvärt att individen är med i planeringen. 300 När deltagaren är med i 
planeringen lyfts de problem som deltagaren behöver finna en lösning på. Detta tydliggör 
individens ansvar och att myndigheterna ska fungera som stöd för individen. För att kunna 
göra goda val i sin introduktion krävs att samhällets alla aktörer kan ge den vägledning som 
behövs. 
 
EU:s handbok rekommenderar olika undervisningsmetoder anpassade efter förkunskaper och 
utbildningsbakgrund. Att individuellt informera varje deltagare om det hon eller han har 
behov av att veta är en dyr och ineffektiv process. Genom att arbeta med olika metoder och 
grupp och nivåindelningar kan deltagaren få en bättre anpassad information.  
Introduktionshandläggaren utgör en viktig roll i att utforma programmet individuellt och ge 
kompletterande individuell information.   
 
SOU (2003:77) Vidare vägar och vägen vidare, tar upp som ett intressant individperspektiv 
med ”problembaserade individuella uppgifter att lösa i samhällsmiljö”. Detta lär deltagaren 
att själv lösa problem och orientera sig i samhället. Detta följer väl propositionens önskan om 
att ta mer hänsyn till individuella behov och individens ansvar tydliggörs tydligare.301 
 
Sveriges kommuner och landsting tar upp målet med att introduktionsprogrammet ska vara 
individuellt men konstaterar att det kan finnas fördelar av att genomföra samhällsinformation 
kollektivt då deltagarna kan lära sig av varandra. En helt individuell introduktion skulle vara 
mycket dyr och svår att samordna.302 
 
När samhällsinformation ska utformas bör man reflektera över deltagarens roll i 
undervisningen. Beroende på kunskap och metod kan deltagarna påverka sitt eget lärande. 
Med ett elevdemokratiskt perspektiv kan innehållet inte påverkas särskilt mycket och 
perspektivet passar bra för information som baseras på fakta, lagar och regler. Det 
fenomenologiskt-didaktiska perspektivet ger deltagaren möjligheter att initiera och fullfölja 
kunskapsprocessen. Perspektivet för kunskap av lite mer fördjupande karaktär. Fokus ligger 
på hur deltagaren effektivt kan lära sig innehållet och omvärldsförståelsen ökar. Om fokus ska 
lligga på hur deltagaren ska orientera sig i samhället kan ett reformpedagogiskt perspektiv 
nyttjas. Deltagaren lär sig då framförallt hur kunskap inhämtas.303 
 
Något att ta hänsyn till när samhällsinformationen utformas är deltagarens avsikter med 
studier. Det finns de deltagare som ser positivt på att lära känna sitt nya värdland och ser 
möjligheterna att utvecklas. För andra kan det vara en mötesplats. Att få träffa landsmän eller 
andra i samma situation. Många deltagare har en tillvaro utan fast boende och med mycket 
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oro för familjen. Utbildningen kan då ge en struktur i vardagen. Vissa deltagare är inte särskilt 
intresserade men deltar eftersom det kan vara en förutsättning för ekonomisk ersättning. För 
ytterligare en grupp av deltagare handlar det om lärande och meriter för att kunna ta sig 
vidare. För dessa personer kan ett intyg på utbildningen vara viktigt.304 
 
Beroende på hur mycket vikt man lägger på deltagares erfarenheter bör metoderna anpassas. 
Om erfarenheter i sammanhanget anses personliga och irrelevanta för undervisningsprocessen 
passar föreläsningsformer av olika slag. Men när erfarenheter beaktas som viktiga bör 
grupperna minskas. När erfarenheter av det levda livet är av betydelse passar metoder som 
seminarier eller studiecirklar bra. Problembaserade metoder är intressanta när det önskas 
fördjupning och individbaserad samhällsinformation. Där ges också deltagaren möjlighet till 
en aktiv roll.305 
 
Flexibelt och parallellt 
Samhällsinformationsmodellen bör utformas parallellt med SFI då många deltagare föredrar 
detta. Det finns också ett intresse för alternativa former som till exempel kvällskurser och 
distanskurser.306 Deltagarnas önskemål stämmer väl överens med rekommendationerna ur 
EU:s handbok. Handboken lyfter upp vikten av flexibilitet och parallellitet för introduktionens 
aktiviteter. För att nyanlända snabbt ska bli klar med introduktionsprogramet bör 
aktiviteterna, inklusive samhällsinformation, genomföras parallellt istället för i en serie. 
Genom att erbjuda kurser på flera nivåer och i olika format med olika metoder uppnås en 
effektiv undervisning för nyanlända invandrare med olika utbildningsbakgrund och 
förkunskaper om språket och landet. 307 Vikten av att utveckla metoder som deltidskurser, 
distanskurser och internetbaserad undervisning möjliggör också att den nyanlände kan delta 
samtidigt som han eller hon försörjer sig själv. På detta sätt undviks att deltagare avslutar 
programmet innan de slutförts på grund av att de fått ett arbete. Det är viktigt att anpassa 
programmens form efter de personer som är ute i arbetslivet.308 
 
Sveriges kommuner och landsting förespråkar parallellitet och önskar i framtiden integrerade 
introduktionsprogram där samhällsinformation skulle ingå tillsammans med exempelvis SFI 
och praktik. 309 
 
Verktyg och kanaler 
En stor majoritet av deltagarna föredrar, i den genomförda enkätundersökningen, att de 
föredrar att få sin samhällsinformation genom sin introduktionshandläggare, men även sin sfi-
lärare. Att nyanlända föredrar att få information muntligt stöds av tidigare utredningar gjorda 
av Integrationsverket310. En tolkning är att det finns möjlighet att ställa individuella frågor 
som berör den nyanländes egen vardag till sin handläggare. Deltagare föredrar att få 
informationen på många olika sätt. Inom ett samhällsinformationsprogram föredrar 
majoriteten att få sin information genom föreläsningar men även här visar det sig att vilka 
kompletterande kanaler deltagarna föredrar är individuellt. Värt att notera är att ingen 
föredrog internet som informationskanal och endast vart tredje vill ha sin information genom 
en informationsbroschyr av något slag. Om detta beror på att många idag tyckte att det var 
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svårt att hitta samhällsinformationen på internet eller om det har andra orsaker bör undersökas 
närmare. Material bör vara både på lätt svenska och modersmål enligt deltagarnas egna 
önskemål. 311

 

 
Propositionen anger att det utöver den allmänna samhällsinformationen finns behov av 
särskilda informationsinsatser för att tillgodose nyanlända invandrares behov av 
samhällsinformation.312 Under första tiden i Sverige har nyanlända ett liknande 
kunskapsbehov. En utmaning är att också hitta en metod som passar bra till målgruppen och 
kunskapen som ska läras in. 
 
Enligt propositionen bör fokus ligga på kunskap om närsamhället eller studie- och arbetsliv. 
För att kunna bli delaktig i samhället nämns också vikten av förståelsen för outtalade normer 
och sociala koder. Denna typ av kunskap bedöms endast kunna tillgodogöras genom 
kommunikation med andra människor. Här spelar föreningslivet en stor roll. Kommunen ska 
uppmuntra och ge möjlighet för den nyanlända invandraren att skaffa sig svenska kontaktytor. 
Kommunen måste informera om föreningslivet.313 SOU (2003:77) Vidare vägar och vägen 
vidare spinner vidare på propositionens idéer om samverkan med invandrarorganisationer, 
företrädare från näringslivet, skolor, etniska organisationer och trossamfund, samt olika 
integrationsprojekt om lärandet kring kulturer, normer och värderingar.314 SOU (2008:58) 
Egenansvar trycker däremot mer på faktakunskapen och att hitta en metod där deltagaren själv 
fortlöpande kan hålla sig informerad. Men även denna utredning anser att 
samhällsinformation ske i olika former. 315 Både proposition, statliga utredningar och andra 
rapporter betonar vikten av samarbete med organisationer och föreningar. I Stockholms län 
finns mentorskap mellan individer men få samarbeten mellan organisationer och föreningar. 
Några kommuner har samarbete, främst med Röda korset316. 
 
Material 
Det finns behov av ett etablerat och fungerande system för att löpande framställa, uppdatera 
och producera samhällsinformation på olika språk och i ett format som är anpassat för 
nyanlända invandrare.317 Material är förknippat med kostnader och arbetstid för skapande och 
uppdatering. Informationsbrosyrer eller handböcker ges som exempel i EU:s handbok på hur 
information kan ges. Detta kan ske i flera former som publiceras i tryck, på internet eller som 
hörböcker. Oavsett omfattning krävs utan undantag att resurser anslås. 318  
 
Propositionen tar upp att informationstekniken används mer och mer till informations och 
kunskapsspridning. Tekniken ger nya möjligheter men det är viktigt att den blir tillgänglig för 
alla.319 Internet som kanal tas i utredningen upp som en kanal som ger nya förutsättningar. 
Man ser fördelar i att kunna samla information, distribution och slippa trycka upplagor. Man 
poängterar dock att svårigheterna och behovet av löpande uppdateringar återstår. Något ur den 
senaste statliga utredningen som man bör ta fasta på är att använda attraktiva och 
lättillgängliga metoder och utnyttja de nya informationsvägar som finns, till exempel film.320 
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Internet borde kunna användas i större utsträckning än idag. Användningsområdena är många. 
En stor fördel som arbetsgruppen lyft fram är att informationsmaterial kan laddas ner och man 
slipper problemet med att trycka upplagor. Alternativa kanaler som talar genom bild borde 
undersökas mer eftersom målgruppen inte har svenska som modersmål. 
 
Bra samhällsinformation med hög kvalitet ska vara lättillgänglig och anpassad efter lokala 
förutsättningar. Samhällsinformationen måste också vara anpassad efter förutsättningar hos 
målgruppen och individen. För att nå deltagaren bör samhällsinformation enligt Rune 
Pettersson vara integrerad med den sändande myndighetens verksamhet, planerad och 
formgiven av professionell hand och distribuerad i lämpliga medier.321Ett grundmaterial är av 
stor vikt för att kvalitetssäkra verksamheten. Ett gemensamt utarbetat material på svenska och 
på olika modersmål säkerställer att lärare arbetar lika och uppfyller målen.322 
 
Orsaken till att få kanaler hållit över tid beror på att ingen verksamhet har haft ett långsiktigt 
uppdrag med ekonomiskt stöd för att underhålla detta. Organisationers minskade roll i 
samhällsinformationen bedöms bero på förändringar i organisationsstödet.323 Sveriges riksdag 
producerar samhällsguiden som varje år efter uppdatering ges ut i bokform och finns att 
hämta hem på Internet. Samhällsguiden ska fungera som vägledning för orientering i svenska 
samhället. Nackdelen är att guiden endast ges ut på svenska och teckenspråk. 324,325 
Samhällsguiden är ett välarbetat och löpande uppdaterat material om svenska samhället som 
samhällsinformationen borde kunna utgå ifrån. 
 
Språk och tolkar 
Enligt propositionen har nyanlända invandrare behov av och rätt till att få information på lätt 
svenska eller på sitt eget språk. Grundläggande samhällsinformation till nyanlända invandrare 
bör ske på invandrarens eget språk. Tolkservice ska finnas för de invandrare som har behov 
av detta.326 Handboken lyfter fram vikten av att använda utbildade tolkar. Speciellt i frågor 
som rör religion och kultur är detta av stor vikt då man även kan ta hjälp av särskilda 
rådgivare i dessa frågor. 327 Det idealiska vore språkkunniga lärare som kan informera på 
modersmålet eftersom tolkning innebär språk och tidsförluster.328 
 
Språksvaghet hos nyanlända invandrare är den största gemensamma nämnaren som måste 
bemötas på ett bra sätt. Språksvaghet ska inte vara ett hinder för samhällsinformation i ett 
tidigt skede. Informationsmetoder som kräver lite diskussioner är lämpliga i början av 
programmet. Vid enkätundersökningen konstaterades att deltagarna vill ha 
samhällsinformationen på lätt svenska och sitt modersmål329. På detta sätt bidrar också 
samhällsinformationen till språkinlärningen.   
 
Mätning av mål och examination  
Diskussionerna kring examination i form av kunskapstester som flera av EU:s stater använder 
sig av bör uppmärksammas. Om det är ett bra verktyg för att nyanlända ska lära sig mer om 
samhället måste följas upp. Kritiken att testerna är en kontrollmekanism och verktyg för 
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assimilation kan minskas genom att göra testerna frivilliga. Fokus ligger på individens 
lärande. 
 
Sveriges kommuner och Landsting följer metoden som många europeiska stater använder sig 
av och lämnar förslaget att mäta tillägnad kunskap i form av teoretiska prov. Detta är ett 
resultat av svårigheten att mäta till exempel delaktighet. Syftet är enligt Sveriges kommuner 
och landsting att mäta kvalitet i undervisningen för att ge möjlighet att komplettera 
undervisningen. Fokus på förslaget kan därmed ses som individfokuserat. Förslaget på en 
utformning liknande körkortsutbildningen.330  
 
SOU (2008:58) Egenansvar menar att ett kursintyg som är utformat på ett välkänt sätt för 
arbetsgivare har visat sig öka den nyanländas möjligheter till arbete. Man bör ta hänsyn till att 
kursens innehåll och utbildningsmetoder anses som attraktivt för arbetsgivare. Med 
arbetslinjen som råder är detta ett bra förslag. Att inte kursen ska betygsättas men att ett 
närvarointyg ska utfärdas fortsätter på samma linje att kursen är till för individen.331 
 
Examinationens vara eller inte vara är komplex. Mätningen kan vara ett sätt för staten att 
kontrollera att den nyanlände lärt sig det som avsetts men också ett instrument för den 
nyanlände att öva. Man har pratat om vikten att skapa intyg som är väl kända hos samhällets 
olika aktörer. Håller kursen god kvalité kan intyget bli ett stöd när deltagaren ska gå vidare i 
samhället.  
 
Examination av faktakunskap kan testas genom rätt eller fel. Uppföljning av normer och 
värderingar består av diskussioner där eleverna ska förhålla sig till olika frågor.332 Det finns 
flera olika examinationssätt. Ett exempel är salsskrivning för att testa fakta. Med 
hemskrivning eller i seminarium får deltagaren en möjlighet att resonera och reflektera över 
vad som lärts in, individuellt eller i grupp. Med grupparbeten övas i att arbeta med andra. 
Själv- och kamratexamination är en bra metod när man ska tillvarata tidigare kunskap och 
erfarenheter. Det ger också en möjlighet att rätta till sina misstag och lära. Denna 
examineringsmetod påminner om Södertäljes kvalitetssäkring där intygen sparas som bevis 
för att kunskapen gåtts igenom. 
 
Utvärdering och kvalitet 
Utvärderingar av verksamheters kvalitet kan göras på flera olika sätt. När flera aktörer är 
inblandade bör konsensus finnas om målen. Men både mål och målfri utvärdering behövs för 
att utvärdera lärande på ett bra sätt. Mål- och produktinriktade modeller utgår ifrån vad 
deltagaren ska uppnå efter samhällsinformationens slut. Målfri och processinriktad modell 
utgår ifrån de kriterier som kan mäta kvalitet i samhällsinformationen.333 
 
 
4.4 ANSVAR OCH SAMVERKANSANALYS 
 
4.4.1. Inledning 
 
Behovet av regional samverkan har blivit alltmer tydligt. I Sveriges alla län har samarbete 
vuxit fram och etablerats mellan staten, landstinget och kommunerna kring regionala 

                                                 
330 Sveriges kommuner och Landsting (2007) s 11-12 
331 SOU 2008:, s 208 + 211-212 
332 SOU 2003:77, s 144 
333 Myndigheten för skolutveckling (2005), s 90 
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utvecklingsfrågor. Arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor har varit de frågor som anses 
viktiga att samverka kring.334 
 
Propositionen lyfter fram att det måste utvecklas arenor för mångfald. För att omsätta målen i 
konkret handling krävs tydlig regional och lokal förankring och samordning.335 
 
I flera av SOU-utredningarna på konstateras det att kommunernas och myndigheternas 
samverkan inom samhällsinformation prioriteras bort på grund av resursskäl. Att formulera 
mål, strategier och väl definierat ansvar för de samverkande parterna presenteras som en 
lösning på problemet. Förslag på standardiseringskrav på hemsidor eller institutionaliserad 
samverkan där varje myndighet ansvarar för information på ett särskilt område läggs fram.336 
Förstudien genomförs med syfte att definiera samhällsinformation, kartlägga strategier och 
metoder och olika aktörers ansvar i det regionala arbetet. 
 
Sveriges kommuner och Landstings ståndpunkt är att kommunerna måste samverka i regioner 
för att kunna erbjuda en bra kvalitativ introduktion. Regional samverkan skulle leda till 
effektivitet och möjlighet att ge en mer individuell introduktion efter individens behov. Men i 
och med samverkan måste de olika aktörerna oavsett kommunal, statlig eller privat aktör få en 
tydlig ansvarsfördelning.337  
 
Fördelar av nätverksamverkan (Network performance) 
Skapandet av samverkan mellan olika aktörer skulle ge två stora fördelar. Det första och 
kanske viktigaste är möjligheten att erbjuda en samhällsinformation som bättre matchar 
deltagarens behov. Samhällsinformationen kan också genom samverkan ge en bättre helhet. 
Den andra fördelen är att samverkan ger de olika aktörerna en större förståelse och kunskap 
om varandras verksamheter. 
 
 
4.4.2. Identifierade aktörers uppdrag och ansvar 
 
Som nämns i den europeiska handboken är det viktigt att fastställs vilka som är berörda  
aktörer, och att skilja på beställare och genomförare. Vilka aktörer som är direkt berörda och 
vilka som är indirekt berörda.338  De aktörer som har identifierats som berörda aktörer 
redovisas nedan. 
 
Förutsättningarna för hur samverkan lyckas beror mycket på förutsättningar hos aktörerna och 
samverkansformen. En formell organisation har egna mål och kan åsidosätta medlemmars 
intressen för helhetens bästa. I en formell organisation finns förutsättningar att arbeta 
långsiktigt och med en helhetssyn.339 I en informell organisation, bildas istället ett nätverk 
som hålls samman av ett ömsesidigt beroende, som i detta fall behov att samordna 
samhällsinformation. Nätverket baseras på frivillighet och med få regleringar. 340 Samverkan 
kring samhällsinformation kan inte ske i en formell organisation eftersom framförallt 
myndigheter och kommuner styrs av regelverk de inte kan kompromissa med. 

                                                 
334 SOU 2000:85, s 100 
335 Proposition 1997/98:16, s 25 
336 SOU 2003:75, s 125-26 
337 Bakshi Arjun, Lindberg Leif & Melchert Roy (2007) Yrkesidentitet före etnicitet, s 7 
338 Migration Policy Group (2006)  s 73 
339 SOU 2000:85, s 138 
340 SOU 2000:85, s 138 
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Samverkansformen i nätverk begränsar därmed handlingskraft och fokus bör ligga på frågor 
där aktörernas intressen är lika. För att göra samverkansformen så stark som möjligt bör alla 
aktörer förankra arbetet i den egna verksamheten och reglera på tydligt sätt. 
 
Nästan alla myndigheter som svarat på enkäten upplever att det finns ett behov av extra 
insatser i form av samverkan med kommuner för att nå nyanlända med information. Många 
myndigheter samarbetar redan med kommuner i olika former och ställer sig positiva till ett 
samarbete kring samhällsinformation. Ingen myndighet har svarat att de inte vill samarbeta 
men ett mindre antal ställer sig tveksamma.341 
 
Kommuner 
Enligt propositionen är kommunen skyldig att ordna huvuddelen av 
introduktionsprogrammets aktiviteter och ett särskilt ansvar för att samverkan mellan olika 
aktörer uppnås. 342 Majoriteten av Stockholms läns kommuner tar ett stort ansvar för 
samhällsinformationen och har en stor samlad kompetens på området. Även om 
samhällsinformationen nyligen togs bort från SFI finns en stor erfarenhet och kompetens 
inom vuxenutbildningen. 
 
Arbetsförmedlingen 
Står nämnd som en viktig aktör i propositionen. Propositionen går även in på formen av 
samverkan genom att konstatera att informationen kan ske kollektivt under 
introduktionsprogrammets inledningsskede men att det bör bli mer individuellt inriktat i 
slutskedet av introduktionsprogrammet. 343 I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2008 har 
Arbetsförmedlingen ett uppdrag att samverka med andra aktörer kring nyanlända och enligt 
Arbetsförmedlingens agenda över framgångsrik samverkan nämns tydliga och gemensamma 
mål och samverkan över kommungränserna som viktiga.344 
 
Migrationsverket 
Enligt propositionen är Migrationsverkets främsta ansvar på samhällsinformationsområdet att 
förbereda individen inför kommunens introduktionsprogram och överföra verkets kunskap om 
individen till kommunen.345 Migrationsverket är den aktör som ska ge asylsökande inledande 
samhällsinformation inom den organiserade verksamheten. Samhällsinformationen är främst 
inriktad på asylprocessen och de rättigheter och skyldigheter man har som asylsökande i 
Sverige. Alla asylsökande deltar inte i den organiserade sysselsättningen.346 
 
Sveriges kommuner och Landsting tar upp värdet av att se över samordning av 
samhällsinformation till asylsökande redan under asylperioden. Man anser att det kan finnas 
ekonomiska vinster för kommun och stat samt en tidsvinst för den nyanlända som precis fått 
sitt tillstånd i Sverige.347 
 
Landstinget 
I propositionen omnämns att Landstinget har en viktig roll att påverka de nyanländas 
möjligheter att tillgodogöra sig en introduktion om hälsohinder finns.348 Det är viktigt att 
                                                 
341 Enkät till Stockholms läns myndigheter 
342 Proposition 1997/98:16, s 78-81 
343 Proposition 1997/98:16, s 80-81, 86-91 
344 www.arbetsformedlingen.se 
345 Proposition 1997/98:16, s 89-90 
346 NTG Asyl & Integration (2007) s 33-34 
347 Sveriges kommuner och Landsting (2007) s 25 
348 Proposition 1997/98:16, s 80-81, 86-90 
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landstinget kommer in i ett tidigt skede och inte när konsekvenserna av ohälsa 
uppmärksammas.  
 
I olika kartläggningar och projekt har det visat sig att formell samverkan saknas. Synsätten på 
behov av mer samverkan skiftade mellan olika verksamheter. Några såg inga behov medan andra 
efterfrågade mer samverkan. Man fann också att existerande samverkan ofta utgick från 
myndigheter och professionella aktörer istället för individen. Transkulturellt centrum genomförde 
2002 en kartläggning som gav förslag till förbättringar. Till exempel lotsfunktion, mötesplatser, 
stödgrupper utanför sjukvården, utbildning i egenvård för nyanlända, samt informationsutbyte och 
utbildningar för personal som arbetar med gemensam målgrupp. 
 
Ytterligare utvecklingsmöjligheter som Transkulturellt centrum lyfter fram efter projektet VIS är 
att kommun och landsting genom samverkan kan öka individens möjligheter att själv ta ansvar för 
sin hälsa. De skriver att Landstinget bör ta ansvar för att nå ut med kunskaper om egenvård till 
nyanlända. Förslaget om Lotsfunktion där genom samverkan vårdbehov uppmärksammas tidigare 
och individen kan lotsas rätt och att vården bör organiseras så att vårdbehov som uppstår under 
introduktionstiden omedelbart uppmärksammas och kan åtgärdas. Man lyfter också att tydlighet 
och klara rutiner i många fall kan vara tillräckligt för att individen skall orka igenom processen. 
Det är därför viktigt att kommun och landsting har en gemensam syn på individens väg genom 
introduktionsprogrammet.349Många nyanlända upplever att det är svårt att nå vården och många 
tar hjälp av släkt och vänner. Man upplever det svårt att använda telefon och är orolig för att bli 
missförstådd.350 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar, en servicemyndighet, 
och en överklagandeinstans. Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får 
genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.351 
 

Enligt regleringsbrevet ska Länsstyrelsen bland annat följa upp: 
– hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer bedrivits och utvecklats 
för att genomföra introduktionsprogram som leder till snabbare arbetsmarknadsetablering. 
– om nya angreppssätt eller metoder har prövats för att öka engagemanget i länet för att ta 
emot och introducera nyanlända invandrare. 
– hur samverkan mellan länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen har 
utvecklats och eventuella behov av förändringar. 
 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 
KSL är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar och därmed 
uppdragsgivare. KSL kan bara ta beslut om alla kommunerna är överens. KSL ska företräda 
kommunerna i förhandlingar och överläggningar, representera kommunerna i vissa regionala 
organ, skapa samverkan mellan kommunerna och vara samordnare då kommunerna önskar 
det. KSL ska också bevaka vad som händer i omvärlden och i dialog med kommunerna i länet 
komma fram till gemensamma slutsatser.352 
 
KSL har under 2008 arbetat med att få till stånd en samverkansöverenskommelse som ska 
vara grunden för kommunernas samarbete med andra statliga myndigheter och organisationer. 
Undertecknande parter ska verka för att samtliga tar sitt ansvar i en sammanhållen 

                                                 
349 Ginsburg, Bengt-Erik (2008) s 12-13 
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introduktion. KSL arbetar även med en gemensam vuxenutbildningsregion där bland annat en 
länsgemensam hemsida för all vuxenutbildning tas fram.353 
 
Organisationer och Föreningar 
Propositionen lyfter fram föreningslivet som viktig i introduktionen. Framförallt när det 
handlar om att etablera socialt nätverk. Delaktighet i samhället och förstå de outtalade normer 
och sociala koder, bedöms enligt propositionen endast kunna tillgodogöras genom 
kommunikation med andra människor. Därför behövs föreningslivet för att kunna uppnå ett 
komplett introduktionsprogram.354 
 
Internationellt sett är Sverige inte ett land där frivilliga organisationer har någon central roll i 
introduktion och integrationssammanhang. Organisationer och föreningar intresserar sig i 
olika utsträckning för introduktion och integrationsfrågor. Det finns organisationer och 
föreningar vars mål är att främja integrationen av invandrare.355 
 
 
4.4.3. Länsövergripande samverkan 
 
Faktorer bakom regional samverkan 
Det kan finnas olika skäl till att samverka i en region eller ett län. Inom 
samhällsinformationen finns det ett starkt sakpolitiskt behov av att organisera politik på 
regional nivå för att lyckas med de nationella intentionerna att öka myndigheternas 
medverkan och att individualisera introduktionen. Genom att kommunerna samverkar kan 
man också skapa en bättre balans med statliga myndigheter. Samverkan kan också ses som ett 
indirekt resultat av EU–medlemsskapet där regionernas roll markeras och en önskan om att 
öka det samhälliga engagemanget bland nyanlända.356 
 
Kommunal regional samverkan 
Kommunal samverkan är viktig då detta kan förbättra sammansättning av deltagargrupper, 
men också då olika pedagogiska metoder kan användas. Regeringen anser i propositionen att 
en kommunal samverkan skulle individualisera och förbättra introduktionen.357 
 
Sveriges kommuner och landsting ser positivt på samarbete mellan kommuner men de 
konstaterar samtidigt att samverkan är komplicerat. De rekommenderar en samverkan kring 
samhällsinformation eftersom samverkan skulle underlätta möjligheterna att utgå från den 
nyanländas behov istället för kommunens möjligheter. Sveriges kommuner och Landsting 
konstaterar att en förutsättning är att målgruppen är tillräckligt stor i antal. Stockholm nämns 
som en av de regioner som skulle kunna samverka mer. En viktig faktor för framgång är 
inledande diskussioner kring ambitionsnivå.358 I Stockholm finns en stor målgrupp och man 
bör kunna dra många fördelar ur samverkan. Men trots att underlaget är stort bör hänsyn tas 
till att målgruppen också kan variera mycket i perioder med stort och litet antal som erhåller 
uppehållstillstånd. Samverkan kan leda till att kommunerna blir mindre konjunkturberoende 
och gemensamt kan parera svackor och toppar. 
 

                                                 
353 www.ksl.se 
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Regional samverkan med statliga myndigheter 
Många myndigheter har information på olika språk, både i informationsmaterial och på 
hemsidan men det är bara cirka hälften som har information på lätt svenska. 359 
 
Cirka hälften av myndigheterna har en informatör som kan ge information till nyanlända 
invandrare. Lika många kan ta emot studiebesök eller hålla informationsträffar i egna lokaler 
men ytterligare fler myndigheter har möjlighet att åka ut och informera i andra lokaler. Vid 
studiebesök begränsas antalet besökare ofta till maximalt 25 besökare åt gången. Även om 
inte alla myndigheter kan arrangera regelbundna studiebesök eller informationsträffar uppger 
många att de har möjlighet att göra det vid behov. 360 
 
De myndigheter som kommunerna uppger att de samarbetar mest med är Arbetsförmedlingen 
(92%), Försäkringskassan (44%), Migrationsverket (32%), Polisen (28%), Skatteverket (24%) 
och Landstinget (20%), CSN (16%) och Kronofogdemyndigheten (12%). Ingen av 
kommunerna hade samarbete med till exempel Konsumentverket, Brandförsvaret eller 
Valmyndigheten.361 Om man tittar på de informationsområden som deltagarna anser viktigast 
är det områden som tillhör myndigheter som ofta förknippas ha ett viktigt uppdrag i 
nyanländas introduktion. Migrationsverket, Arbetsförmedling, Landsting, CSN är 
huvudaktörer i informationsområden av stort intresse för deltagarna.362 
 
Regional samverkan med andra aktörer än kommuner och myndigheter 
Branschorganisationer, fackföreningar, frivilligorganisationer, idrottsföreningar, 
invandrarföreningar och intresseföreningar har alla nämnts som viktiga aktörer i den 
nyanländes introduktion. Den organisation som kommunerna samarbetar överlägset mest med 
är Röda korset (64%). Andra organisationer och föreningar som nämns är Swera (16%), 
Rotary (24%), Rädda barnen (8%) och enskilda kommuner har samverkat med Svenska 
kyrkan, ALMI, Brottsofferjouren och fackföreningar.363 
 
 
4.4.4. Huvudman för samhällsinformation 
 
Principer för uppgiftsfördelning och ansvar 
Vid samverkan i en samhällsinformationsmodell måste en ansvarsfördelning mellan de olika 
aktörerna ske. Ansvarsfördelningen bör vara praktisk och logisk. Huvudmannaskapet bör 
hamna där lokal och regional hänsyn kan tas. Ansvaret bör ligga på staten för att utföra 
nationella mål och när enhetlighet är av värde för att uppnå rättssäkerhet. Det vill säga 
garantera att alla individer får likvärdiga förutsättningar. Staten bör även ha ansvaret om 
ekonomiska medel finns avsatta för att styra en verksamhet. Lokalt och regionalt ansvar 
passar bättre när en verksamhet ska tillhandahålla tjänster som kräver samordning och en 
effektiv resursanvändning utefter lokala och regionala förutsättningar. 364 
 
Propositionen anger att kommunen har ett särskilt ansvar att uppnå samverkan mellan olika 
aktörer. Introduktionen ska vara individuell och ska ske i samverkan med olika aktörer. 
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Kommunen är huvudansvarig för individens introduktion. Huvudman bör vara någon som kan 
representera kommunerna på länsnivå. 
 
I projektet att genomföra en samhällsinformationsmodell är det tydligt att huvudmannaskapet 
bör ligga lokalt eller regionalt. Samhällsinformation är visserligen ett nationellt mål, men 
målet för individen är inte samma för alla utan tvärtom förespråkas individualisering efter 
behov. Regionalt kan man både kan få en överblick över de resurser som behövs för att 
tillgodose individens behov. Ett regionalt huvudmannaskap kan också gynna en effektiv 
resursanvändning genom att nyttja redan befintlig organisation, lokal och kompetens. 
I Stockholm står Kommunförbundet Stockholm Län bakom många av initiativen till 
samverkan. Syftet är att ge utvecklingsarbetet en regional demokratisk förankring. I ett 
kommunalförbund kan majoritetsbeslut fattas. Beslut kan således fattas i en fråga även om 
någon part motsätter sig beslutet. Staten får inte ingå i ett kommunalförbund och det finns 
ingen offentligrättslig form för samverkan mellan stat och kommun som möjliggör ett 
gemensamt beslutsfattande.365 
 
 
4.4.5. Utformning av samverkan 
 
Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar att överenskommelserna måste vara 
konkreta så att de kan ge ett stöd i det praktiska arbetet och att samverkan och 
resursinsatserna ska vara förpliktigande. Man lyfter som utvecklingsområde fram samverkan 
och helhetssyn inom kommuner, mellan kommuner och med nya externa aktörer.366  
 
Framgångsfaktorer 
Flera faktorer spelar en viktig roll för hur samverkansarbetet ska lyckas. Huvudaktörens roll 
och kapacitet är avgörande liksom nätverkets ledarstruktur. Projektägaren Botkyrka kommun 
är som enskild kommun inte en huvudaktör med kapacitet att genomföra projektet utan sina 
medaktörer. Därmed blir ledarskapet i projektet enormt viktigt. Kommunförbundet i 
Stockholms län och Länsstyrelsen ger den tyngd till projektet som behövs. En styrgrupp bör 
skapas med huvudaktörernas deltagande. Förankring är en av framgångsfaktorerna och det är 
viktigt att en struktur skapas som gynnar detta.  
 
För att lyckas med projektet krävs stöd från beslutsfattare. Det är viktigt att projektet är väl 
förankrat hos alla aktörer och att beslut om deltagande i samhällsinformationsmodellen har 
tagits på lämplig beslutsnivå. Alla aktörers åtagande måste dokumenteras i en 
överenskommelse. Det måste skapas forum för kommunikation mellan alla aktörer som 
samverkar. Det krävs för att modellen ska kunna utvecklas och förbättras. 
 
Överenskommelse 
Överenskommelsen ska fungera som en garanti för att alla aktörer i samverkan fullgör sina 
åtaganden. Överenskommelser har av erfarenhet visat sig inte alltid vara en garanti för att alla 
aktörer gör detta. Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar ett upplägg som ska 
bidra till att alla aktörer känner sig delaktiga och fullgör sitt uppdrag. Upplägget går ut på att 
de aktörer som ska samverka bör ta på sig verksamheter och inte bara ansvar. Man betonar 
vikten av att bra överenskommelseavtal blir gjorda på ett grundligt sätt och att verksamheten 
följs upp. Det krävs arbete för att alla aktörer ska nå gemensamma värderingar och 
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helhetsperspektiv.367 Samverkan kring samhällsinformation i Stockholms län kommer att 
kräva en bra grund att stå på. Tid bör läggas på att samla aktörer och skapa en 
överenskommelse som kan bli ett verktyg i genomförandet. 
 
Inom olika informationsområden som kommunen, myndigheten eller annan aktör tar på sig att 
informera om bör en planering för vem som informerar om vad skapas. Men det är varje 
aktörs åtaganden som bör vara fokus i överenskommelsen. 
 
 
4.5 SAMMANFATTANDE ANALYS 
 
Målet är, som nämndes inledande i förstudien, att förstudien ska ge en god grund till att ta 
fram en sammanhållen samhällsinformationsmodell i Stockholms län utefter individens behov 
som är oberoende av kommun eller aktör. Fokus i detta resonemang kommer därför först utgå 
ifrån individens behov och sedan hur kommuner och andra aktörer kan samverka för att ge 
varje individ den samhällsinformation han eller hon behöver. 
 
Eftersom utgångspunkten i propositionen är att endast vidta säråtgärder specifikt mot 
invandrare under invandrarens introduktionsfas i Sverige är det synnerligen viktigt att 
insatserna är utformade på ett tillfredställande sätt.368 
 
Förstudien har presenterat en spännvidd av definitioner, pedagogiska tillvägagångssätt och 
olika sätt att samverka. Vad studien har kommit fram till är att samhällsinformation behöver 
ge deltagaren flera kompetenser för att uppnå de mål som önskas. Deltagaren ska erhålla 
kunskap och förståelse om sitt nya samhälle. Men ska även kunna orientera sig och delta i 
samhället. 
 
Samhällsinformationens mål är att deltagaren ska: 
 

• Kunskap om svenska vardagslivet, samhället och arbetsmarknaden  
• Fördjupad samhällsförståelse genom ökad kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar och sina egna och andras värdegrunder, normer och koder 
• Orientera sig i svenskt samhälls- och arbetsliv 
• Delta i samhällets sociala nätverk 

 
Samhällsinformationens möjligheter till mätning av mål 

 
• Erbjudande, närvaro och deltagande 
• Tillägnad kunskap genom test 
• Deltagrens egen uppfattning genom enkät 

 
Samhällsinformationens olika metoder: 
 

• Föreläsningsform 
• Seminarium/studiecirkel 
• Studiebesök 
• Aktivitet 

                                                 
367 Sveriges kommuner och Landsting (2007) Introduktion av nyanlända, s20 
368 Proposition 1997/98:16, s 19 
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Samhällsinformationens olika verktyg: 
 

• Gemensamt undervisnings och studiematerial. Materialet ska finnas på lätt svenska 
och de vanligaste invandrarspråken. Materialet ska kunna gå att hämta ner på en 
webbsida. 

• Nätverk av myndigheter och andra samhällsaktörer som erbjuder studiebesök 
• Nätverk av samhällsaktörer som erbjuder aktivitet 
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5. SLUTSATSER, FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER 
 
 
5.1 FÖRSLAG PÅ MODELL 
 
Med utgångspunkt i proposition, lagtexter och Stockholm läns kommuners arbete med 
samhällsinformation idag, lämnas ett förslag på en samhällsinformationsmodell. Att som 
nyanländ erhålla kunskap, orientera sig, delta och förstå ditt nya samhälle är inget som sker 
med en metod på kort tid. Förstudien har hela tiden utgått ifrån en helhetssyn och kommer 
inte att presentera en ”quick-fix”-modell. Förslaget presenterar ingen radikal förändring utan 
tar tillvara på de goda exempel som finns. Det innovativa med modellen ligger i försöket att ta 
ett helhetsgrepp på samhällsinformationen i länet. Både geografiskt, innehålls- och 
metodmässigt och med stöd från aktörer på alla samhällsnivåer. Förstudiens förslag följs upp i 
ett genomförandeprojekt med stöd av medel från flyktingfonden. Målet är i 
genomförandeprojektet att tillhandahålla en modell som ska utveckla en samsyn kring 
samhällsinformation och ge introduktionshandläggaren ett bra redskap att utföra sitt arbete. 
Målet är att majoriteten av Stockholms läns kommuner ska använda modellen. 
Genomförandeprojektets uppgift blir att i samråd med kommuner, myndigheter och andra 
aktörer förhandla fram vilka delar i förstudiens förslag som är rimliga att genomföra inom 
projektets ramar och i vilken omfattning.  
 
 
5.1.1 Definition för samhällsinformation i Stockholms län: 
 
Förstudien definierar samhällsinformation som de aktiviteter en kommun anordnar som 
syftar till att ge kunskap om det svenska samhället enligt rådande lagtext till flyktingar och 
nyanlända invandrare. Idag gällande lagtext är Förordning (1990:927) om statlig ersättning 
för flyktingmottagande m.m. där aktiviteterna ska syfta till ”orientering om svenska 
samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun 
och andra liknande förhållanden.” 
 
Förstudien rekommenderar Stockholms läns kommuner att specificera Samhällsinformation i 
Stockholms län som de aktiviteter som ingår i Stockholms läns överenskomna 
samhällsinformationsprogram för flyktingar och nyanlända invandrare. 
Samhällsinformation för flyktingar och nyanlända invandrare i Stockholms län består av:  
 
1. En föreläsningsserie där deltagaren ska tillägna sig kunskap om svenska vardagslivet, 
samhället och arbetsmarknaden. 
2. En seminariumserie för att förstå den tillägnade kunskapen och grundläggande 
demokratiska värderingar och sina egna och andras värdegrunder, normer och koder. 
3. Studiebesök för att orientera sig i svenskt samhälls- och arbetsliv. 
4. Erbjudas delta i aktivitet genom någon av samhällets sociala nätverket. 
 
Måldefinition 
Deltagaren ska delta och tillägna sig kunskap om svenska vardagslivet, samhället och 
arbetsmarknaden och delta i seminarium om grundläggande demokratiska värderingar och 
sina egna och andras värdegrunder, normer och koder. Deltagaren ska orientera sig i svenskt 
samhälls- och arbetsliv och ska vid önskemål erbjudas delta i någon av samhällets sociala 
nätverk. 
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5.1.2 Samhällsinformationsmodell 
 
Del 1: Kunskap om svenska vardagslivet, samhället och arbetsmarknaden 
Varje nyanländ invandrare bör få en grundläggande information om svenska samhället. 
Kursen bör utgå ifrån samhällsguiden och utgå ifrån målgruppens minsta gemensamma 
nämnare. Den information som är viktigt för alla nyanlända. Kurserna sker i 
föreläsningsform, men bör använda sig av informationsteknik för att göra föreläsningen 
lättsammare. 
 
I ett första skede, eller om ekonomiska resurser begränsar, rekommenderas att projektet tar 
fram ett gemensamt undervisningsmaterial och studiematerial som kan laddas ner från en 
webbsida. Förslag på material kan vara en OH-presentation som utbildarna kan använda sig 
av, övningar, film och bilder. På detta sätt säkerställs att alla nyanlända får en 
grundinformation oavsett vilken kommun i Stockholm de bor i. Utbildningen bör ges med 
tolk eller flerspråkiga personer i ett tidigt skede av introduktionsprogrammet. 
 
Om man önskar att utveckla kursen kan man diskutera ett samarbete mellan kommuner för att 
t.ex. fokusera på olika språkgrupper eller utbildningsnivåer. Även om inte ett regional 
samverkan sker i regionen bör det gemensamma materialet underlätta och uppmuntra 
delregionala samarbeten. Studiematerialet skulle även kunna anpassas för olika förkunskaper. 
Om kursen delas in två delar där en del är anpassad för nyanlända utan förkunskap och en del 
för nyanlända med förkunskap kan med fördel den förstnämnda även hållas på 
Migrationsverket för asylsökande.  
 
Finns viljan hos kommunerna att göra en stor satsning på samhällsinformation krävs en 
ekonomisk insats. Finns viljan att dela på kostnaden för ett gemensamt 
”samhällsinformationscenter” med anställda samhällsinformatörer som alla kommuner kan 
anmäla sina deltagare till ses det som ett alternativ där även kunskap och kompetens kan 
samlas.  
 
Del 2. Fördjupad samhällsförståelse genom ökad kunskap om den svenska, sin egna och 
andras värdegrunder, normer och koder 
Varje nyanländ invandrare bör få en möjlighet att reflektera över och förstå sitt nya samhälle. 
Kursen bör ske i små grupper i seminarie- eller studiecirkelform. Även här bör ett 
cirkelledarmaterial finnas. Men det är viktigt att mycket utrymme finns för individuella frågor 
och problem. Kursen bör ske i ett senare skede av introduktionsprogrammet när individerna 
har en bättre språklig förmåga och kan dela med sig av sina egna erfarenheter. 
  
Här krävs kunniga cirkelledare. Gärna med mångkulturell och/eller flerspråkig bakgrund. 
Förstudien rekommenderar projektet att fundera över hur kompetensen kan ombesörjas. 
Aktörer och samverkan kring denna del ska bero på hur kompetensförsörjning kan ske. Stor 
kunskap kring detta och intresse finns hos studieförbund och frivilligorganisationer.  
 
Del 3: Orientera sig i svenskt samhälls- och arbetsliv 
Varje nyanländ invandrare bör kunna orientera sig i samhället för att kunna lösa sina problem 
och få svar på sina frågor. Genom studiebesök lär sig den nyanlände att orientera sig bland 
samhällets olika aktörer, både ämnesmässigt och geografiskt. Studiebesöket ska också ge 
deltagaren en möjlighet att fördjupa sig inom de områden där deltagaren har ett stort behov 
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eller intresse av mer information. På detta sätt ges möjlighet till en mer individuellt anpassad 
samhällsinformation. 
 
Förstudien rekommenderar ett nätverk av olika aktörer i Stockholms län som kan erbjuda 
studiebesök till nyanlända. I detta nätverk bör centrala myndigheter och landstinget ingå men 
även andra aktörer i samhället såsom organisationer, idrott och intresseföreningar, 
branschorganisationer, fackföreningar och företag. 
 
Genom en mall där alla studiebesök ingår kan den nyanlände tillsammans med sin 
handläggare besluta vilka studiebesök som är av vikt för den enskilde individen. Vissa 
studiebesök bör vara obligatoriska, till exempel Arbetsförmedling, Landstinget och 
Försäkringskassan. Andra studiebesök kan utgå efter behov och intressen. 
 
Del 4: Delta i samhällets sociala nätverk 
Ett önskemål från många håll är att den nyanlända ska delta i samhället. Deltagandet kan ses 
som beviset på att den sociala integrationen har lyckats. Deltagande är något som måste 
komma från individen. Men för deltagaren kan både språket och ett svagt socialt nätverk vara 
hinder till att delta i sociala aktiviteter. Kommunen bör dock leva upp till sitt ansvar och 
erbjuda deltagaren bättre möjligheter för deltagande i samhället.  
 
På samma sätt som studiebesöken rekommenderas ett nätverk av privata och ideella 
samhällsaktörer som kan erbjuda aktiviteter där nyanlända kan delta. Aktiviteterna bör utgå 
från individens intressen. För samhällsaktörerna blir det ett nytt och enklare sätt att komma i 
kontakt med målgruppen. Genom introduktionshandläggaren ska den nyanlände kunna få 
kontakt med samhällsaktören för en aktivitet. Om deltagandet sedan fortsätter är upp till 
individen. Förstudien ser inga hinder att den nyanlände deltar i fler aktiviteter. 
 
 
5.1.3. Mål och mätning 
 
Att mäta de uppsatta målen om kunskap, förståelse, orientera sig och deltagande är inte helt 
enkelt. Kunskap är möjligt att mäta genom test medan förståelse ställs inför en mer godtycklig 
bedömning. Att orientera sig och delta i samhället är ofta komplicerat att mäta. En problem att 
ta hänsyn till är när mätningen ska ske. Många deltagare slutar hastigt när de får arbete och 
det finns svårigheter i att nå deltagare efter avslutad introduktion. Ytterligare en faktor att ta 
hänsyn till är administrationen kring statistiken. Finns möjlighet till webbaserad 
statistikinlämning skulle detta vara positivt. Oavsett vad som fastställs ska mätas är det av 
vikt att mäta över tid för att upptäcka förändringar och trender.  
 
Erbjudande, närvaro och deltagande  
- Mät antal som deltagit i programmets fyra olika delar 
Något som är både viktigt och relativt enkelt är att mäta erbjudande, närvaro och deltagande. 
Syftet till detta kan vara att bedöma om samhällsprogrammet används av kommunerna och är 
attraktivt. Om en person deltagit i ett studiebesök verifierar deltagandet att deltagaren hittar 
dit och fått information. I en kompletterande enkät kan man även bedöma om deltagande i 
olika aktiviteter påverkar deltagarens upplevelse av sin roll i samhället. 
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Kunskapstest  
- Mät antal som valt att genomföra klarat kunskapstest 
Ett kunskapstest bör ytterst syfta som ett hjälpmedel för individen. Men det kan också fungera 
som en kvalitetssäkring för genomföraren at deltagarna uppnår uppsatta mål. Till en början 
kan ett test vara intressant att pröva i kombination med en enkät för att se om genomfört och 
godkänt kunskapstest påverkar deltagarens upplevelse av sin roll i samhället. 
 
Enkät 
 - Mät deltagarens upplevelse kring kunskap, förståelse, orientering och deltagande 
Samhällsinformationen bör ha ett individuellt perspektiv. Enkät blir en möjlighet att mäta om 
deltagarna upplever att de fått den samhällsinformation de behöver och inte om deltagarna 
uppnått vad kommun och myndigheter anser att deltagarna behöver. Enkäten kan också mäta 
deltagarnas attityder och inställningar. När mätningen ska ske bör diskuteras. På grund av 
svårigheter att mäta på lång sikt bör en enkät genomföras vid 
samhällsinformationsprogrammets slut eller introduktionsprogrammets slut. 
 
Exempel på frågor: 

• Jag upplever att jag genom samhällsinformationsprogrammet har fått den kunskap jag 
behöver om mitt vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. 

• Jag upplever att jag har fått en ökad förståelse för mina och andras värderingar som 
hjälper mig samhälls- och arbetslivet.  

• Jag upplever att jag vet var jag ska vända mig med mina vanligaste frågor som berör 
mitt vardagsliv. 

• Jag deltar i aktivitet (eller är medlem) hos 
organisation/förening/parti/församling/företag regelbundet 

 
• Jag upplever att jag känner mig trygg i att besöka andra delar av Stockholm utöver den 

stadsdelen jag bor i. 
• Jag upplever att samhällsinformationen kommer att hjälpa mig när jag söker arbete 
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5.1.4. Modellöversikt 
 
Definition/Mål Mäta mål Exempel på 

innehåll 
Pedagogik/Metod 

    
Kunskap om 
svenska 
vardagslivet, 
samhället och 
arbetsmarknad 

Närvaro 
 
Tillägnande av 
kunskap 
 
Deltagarens 
upplevelse 
 

- Svenska 
samhällets 
organisation 
- Demokrati 
- Arbete 
- Utbildning 
- Boende  
- Hälso- och 
sjukvård 

Föreläsning av kommun 
 
Kommungemensamt 
framtaget material 

Fördjupad 
samhällsförståelse 
genom ökad 
kunskap om 
grundläggande 
demokratiska 
värderingar och 
sina egna och 
andras 
värdegrunder, 
normer och koder 

Närvaro 
 
Deltagarens 
upplevelse 
 

- Demokrati 
- Jämställdhet 
- Mänskliga 
rättigheter 
- Värderingar 
- Normer 
- Interkulturell 
kommunikation 

Seminarium/Studiecirkel 
 
Kommungemensamt 
framtaget cirkelmaterial 

Orientera sig i 
svenskt samhälls- 
och arbetsliv 

Närvaro 
 
Deltagarens 
upplevelse 

Fördjupad 
områdes 
information 

Föreläsning/information 
av myndigheter och 
andra aktörer, ex: 
- Migrationsverket 
- Arbetsförmedling 
- Försäkringskassan 
- Landsting 

Delta i samhällets 
sociala nätverk  

Närvaro och 
deltagande i 
aktivitet med 
samhällsaktör 
 
Deltagarens 
upplevelse 

Aktivitet Aktivitet nätverksaktör: 
- mentor/kompis 
- idrott/intresseförening 
- organisation 
- parti 
- församling 
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5.2. REKOMMENDATIONER 
 
Nedan följer några tankar och rekommendationer kring några områden. 
 
Introduktionshandläggaren 
Det är viktigt att Introduktionshandläggaren tar en aktiv roll i samhällsinformationsmodellen. 
Handläggaren ska ha kunkskap om individens individuella behov och i samråd med 
deltagaren ska handläggaren koordinera kursserier, studiebesök och aktiviteter med 
samhällets olika aktörer. För detta krävs ett bra verktyg. 
 
Material 
Är det en del som man bör ta fasta på i samhällsinformationsmodellen så är det 
materialfrågan. Ett gemensamt utbildnings- och studiematerial skulle på ett enkelt sätt 
säkerställa att Stockholm läns kommuner arbetar mer lika med samhällsinformation och 
kvalitetssäkra att alla deltagare får en viss nivå av samhällsinformation.  
 
Genom att lägga upp materialet på en webbsida kan varje aktör eller deltagare ladda hem 
exakt antal materialexemplar. Även deltagare som inte ingår i programmet eller arbetar kan då 
ta del av materialet. Det skulle också underlätta löpande uppdateringar. En rekommendation 
är att materialet ska byggas på samhällsguiden som ges ut varje år.  
 
Materialet som tas fram ska vara vardagligt, kortfattat och anpassat till lokala förutsättningar. 
En rekommendation är att se om alternativ informationsteknik går att ta fram som 
komplement till utbildningsmaterialet. Lärdom kan dras av materialet som redan används i 
kommunerna och expertkunskap bör tas in för att ta fram, utveckla och formge materialet.  
 
Uppdatering 
Det finns behov av regelbunden uppdatering av olika former av material och kontaktuppgifter 
i nätverken på webbsidan. För detta måste en eller flera aktörer få ansvaret. 
 
Webbsida 
När samverkan mellan flera olika aktörer ska ske krävs en plats att samlas kring. En webbsida 
ses som nödvändig för att den rekommenderade samhällsinformationsmodellen ska fungera. 
Funktionen med en webbsida är informativ, ladda hem material och samla kontaktuppgifter 
inom nätverken. Förprojekteringen bör se över möjligheter att samarbeta med den 
länsgemensamma vuxenutbildningswebben som tas fram med stöd av KSL. Där finns 
möjligheter för samhällsinformation att få en egen modul. 
 
Omfattning 
I förstudien har inte omfattningen studerats djupare. Förstudien rekomenderar att 
förprojekteringen i genomförandeprojektet kvantifierar antalet omgångar och timmar som 
modellen rekomenderas omfatta. Detta är viktigt om samhällsinformationen ska handlas upp. 
 
Examination 
Examineringens vara eller icke vara är komplicerat. Finns möjlighet, ses inget hinder att ta 
fram examainationsmaterial som kan vara ett stöd för deltagaren själv att identifiera 
kunskapsluckor och bättra på dem. Webbbaserade övnings/examinationsmoduler kan vara ett 
roligare sätt att lära sig kunskapen. Vid seminarieform bör deltagaren delta i diskussion för att 
examineras. Examinationen kan vara både frivillig och obligatorisk. Om examination föredras 
och examinationsmaterial ska tas fram rekommenderas samarbete med vuxenutbildningen. 
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Närvaro bör i annat fall räcka för att klara kursen.  
 
Intyg 
Oavsett hur samhällsinformationsmodellen kommer att se ut rekommenderas ett intyg för 
genomgången kurs. Intyget bör dock inte ha någon betygskala utan baseras på ett 
dokumenterat intyg på närvaro vid genomgången utbildning. Intyget och närvarorapport bör 
kunna hämtas från en webbsida. 
 
Utbildning av personal 
Inom ramen för projektet rekommenderas utbildningsdagar om undervisningsmaterialet och 
studiematerialet för de personer som kommer att undervisa. Utbildning eller 
informationsresurser behöver även satsas mot de myndigheter som informerar så att deras 
metod och material är anpassat till målgruppen. Informationsinsatser eller utbildning bör 
riktas till introduktionshandläggarna för att modellen ska få genomslagskraft liksom mot 
informatörer på myndigheter och i kommuner. 
 
Överenskommelse 
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) bör stå som huvudman. Kommunerna har ett 
huvudansvar för samhällsinformationen. Om samhällsinformationsarbetet ska lyftas upp på 
regional nivå är KSL en naturlig huvudman. KSL har möjlighet att sluta överenskommelser. 
Samhällsinformationsöverenskommelsen skulle kunna bli ett tillägg till den 
introduktionsöverenskommelsen som just nu arbetas fram av kommunerna med ledning av 
KSL. KSL befinner sig i arbete med att utforma en gemensam webbsida för 
vuxenutbildningen. Webbsidan skulle kunna ge utrymme för en modul för 
samhällsinformation. Detta skulle lösa frågan över vem som ska ansvara för en webbsida samt 
minska driftkostnader.  
 
Finansiering 
Förstudien finner det intressant att vidare utreda möjligheter med finansiering från 
kommunerna för genomförande av samhällsinformation. Enligt enkäten finns en vilja till att 
köpa upp tjänsten men många är tveksamma till om det är möjligt att genomföra i sin egen 
kommun. För att samhällsinformation i samverkan ska fungera på ett tillfredställande sätt 
måste resurser finnas för administration, uppdatering och utveckling..  
 
Kvalitet och uppföljning 
Flera former av uppföljningar bör göras. Dels en uppföljning av antal kommuner som 
använder modellen. Dels måste kvaliteten på samhällsinformationen mätas liksom deltagarnas 
måluppfyllelse. Det bör funderas över hur ett gemensamt system för kvalitetsuppföljning av 
läroprocesserna och samverkan kan genomföras. Kommunerna och myndigheternas 
uppföljning bör ske så att alla aktörer kan ta del av resultatet och utveckla sitt 
introduktionsarbete.  
 
En extern utvärdering av genomförandeprojektet ska utföras. Det är viktigt att den externa 
utvärderingen kommer in tidigt i projektet och får i uppdrag att titta närmare på dessa frågor. 
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