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1. INLEDNING 
 
 
ÄMNESPRESENTATION  
 
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, där Stockholms läns kommuner 
ska samarbeta för att uppnå en bättre introduktion. Ett av dessa projektet är ”Regional 
samhällsinformation”. Förstudien ska ligga till grund för ett genomförande av projektet. 
Genomförandeprojektet har beviljats §26-medel och medel från flyktingfonden. 
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. 
 
 
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. 
 
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.” 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. Samhällsinformationens kvalitet beror delvis på vilket värde 
kommunen lägger på samhällsinformation och på enskilda individers intiativtagande. 
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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 omfatting beroende på förkunskap hos individen. Förkunskapen 
beror bland annat på vistelsetid 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. En annan svårighet är begränsade ekonomiska resurser. 
 
 
MÅL 
 
Målet med förstudien är att 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. 
 
 
SYFTE  
 
Syftet med förstudien är att kartlägga hur samhällsinformationen ser ut i Stockholms läns 
kommuner. Definiera begreppet och målen för samhällsinformation. Utreda olika förslag 
på innehåll och verktyg. Till sist lämna ett förslag på hur samhällsinformation i 
Stockholms län kan ges.
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2. RAPPORT OCH ANALYS 
 
Förstudien har tagit del av teoretisk kunskap, normativa synsätt samt empirisk erfarenhet 
för vad samhällsinformation ska innehålla och hur den ska bedrivas. Nedan följer den 
diskussion och analys som ligger till grund för framtagandet av en gemensam 
samhällsinformationsmodell i Stockholms län. Fokus i detta resonemang kommer att utgå 
från individens behov och sedan hur kommuner och andra aktörer kan samverka för att ge 
varje individ den samhällsinformation han eller hon behöver. 
 
Målgrupp 
En viktig fråga 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.” 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 modellen så att alla 
deltagare får samma möjligheter till relevant information. 
 
 
DEFINITIONSANALYS 
 
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”. 
 
Enligt proposition 1997/98:16 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”.  
 
Enligt propositionen räcker det inte bara med fakta och information. 
Samhällsinformationen innehåller en djupare och komplexare förståelse för Sveriges 
mångkulturella samhälle. Nyanlända ska ”värna om samhällets grundläggande 
demokratiska värden som till exempel jämlikhet” och förstå ”outtalade normer och 

sociala koder”. Individuella och sociala nätverk är begrepp som ofta förekommer, och 
förtydligar vikten av fokus på individuella behov. Traditionell utbildning kan inte 
uppfylla kraven på samhällsinformationens mål fullt ut, då erfarenhet och möjlighet till 
deltagande ses som en viktig del av processen. 
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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). 
 
Samhällsinformation 
Definitioner av samhällsinformation återfinns i många utredningar och rapporter om 
introduktion. Definitionerna är i allmänhet mycket kortfattade och vaga och ingen 
reflekterar djupare över vad innehållet bör vara. Ett antal tendenser återfinns. Ur ett top-
down perspektiv kan man förstå att ”samhällsinformation är information som ges främst 

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

 
Samhällsinformation beskrivs både som ett medel och som ett mål. Som medel uttrycks 
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”. Som mål beskrivs 
samhällsinformation som ”resultatet av informationsinsatser som har till syfte att 

meddela oss om rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället”. 
 
Samhällskunskap 
Samhällskunskap beskrivs höra hemma i skolans värld, som ett ”ämne inom skolvärlden 

som behandlar kunskap om samhället ur olika perspektiv”. Den nya statliga offentliga 
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utredningen Egenansvar 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”. 
 
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”. 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”.
  

 
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, 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. 
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Önskvärd definition av samhällsinformation 
 
Utifrån alla givna förslag, vad är en önskvärd definition för samhällsinformation i 
Stockholms län? Definition, innehåll och mål bör utgå från lagtexter och proposition. 
Utifrån dessa ska definitionen specificeras. Detta görs med stöd av Sveriges kommuner 
och landstings rekommendationer samt Stockholm läns kommuner, deltagare och andra 
aktörers önskemål. 
 
Det är lätt att vardagsbegrepp och vetenskapsbegrepp blandas samman. Vardagsbegrepp 
som etablerats genom människors handlingar, samspel och språk över tid måste 
respekteras av vetenskapen. Begreppet bör uppfattas som logiskt av de personer som 
arbetar med samhällsinformation i vardagen, som till exempel introduktionshandläggare. 
 
Samhällskompetenserna 
I litteraturen går det går att urskilja fyra olika ”samhällskompetenser” som definierar en 
önskvärd samhällsinformation.  Deltagaren ska ha 1. Kunskap, 2. Förståelse, 3. Kunna 
orientera sig och 4. Delta i samhället. Dessa samhällskompetenser uppfyller de krav som 
förordningen och propositionen sätter på samhällsinformation. 
 
Samhällsinformationens innehåll 
Samhällsinformationens innehåll bör utgå från två perspektiv. Samhällsinformation kan 
vara ett medel för samhällsaktörer som vill ge information till nyanlända invandrare om 
rättigheter, skyldigheter och samhällsservice. Och för nyanlända invandrare som vill 
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. Perspektiven är uteslutande beroende av varandra. 
 
EU uppmuntrar samhällsinformationsprogram som innehåller information om värdlandet, 
institutioner, historia, socioekonomiska särdrag, kulturliv samt grundläggande normer 
och värderingar.  
 
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. 
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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 rättigheter 
 
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 
och skyldigheter, studier, anknytningsärenden samt 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 prioriterades efter de vardagliga ämnena. 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 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.  
 
 
PEDAGOGISK ANALYS 
 
Förstudien konstaterar att Stockholms kommuner arbetar olika med samhällsinformation. 
En enkätundersökning bland kommunerna i Stockholms län visar att samhällsinformation 
ges i föreläsningar i olika former, studiebesök, gruppdiskussioner/seminarium och 
individuellt av handläggare. 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. 
 
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. Flera strategier kan 
användas för lärandet. 1. Metodorienterad strategi fokuserar på processen som lär 
deltagaren att orientera sig i samhället, 2. Deltagarorienterad strategi anpassar innehållet 
efter deltagaren, till exempel genom studiecirkel, och 3. Ämnesorienterad strategi lär ut 
ett ämnesinnehåll men inte hur det används, exempel föreläsning. 
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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 bör kompletteras med seminarium, studiecirklar, grupparbeten, distansutbildning, 
studiebesök samt problembaserad inlärning (PBL) eller problembaserade individuella 
uppgifter att lösa i samhällsmiljö. 
 
Individuell samhällsinformation 
Det är önskvärt att individen är med i planeringen. 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. 
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 samt 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.   
 
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, distanskurser och internetbaserad undervisning som möjliggör att den 
nyanlände samtidigt försörjer sig själv. Det är viktigt att anpassa programmens form efter 
de personer som är ute i arbetslivet. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har lämnat ett förslag på en modell som bygger 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 sin introduktion. Etableringsfasen syfte är att förbereda och underlätta att nå 
sysselsättningsmålet med fördjupande samhällsorientering samt arbets- och 
studieorientering. Sveriges kommuner och Landsting vill se att aktiviteter sker parallellt.  
Den grundläggande samhällsinformationen bör läggas tidigt och ett samarbete med 
Migrationsverket kan vara av vikt för att se över.  
 
Verktyg och kanaler 
I den genomförda enkätundersökningen föredrar deltagarna 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 Integrationsverket. En 
tolkning är att det finns möjlighet att ställa individuella frågor som berör den nyanländes 
egen vardag till sin handläggare. Inom ett samhällsinformationsprogram föredrar 
majoriteten av deltagarna att få sin information genom föreläsningar men vilka 
kompletterande kanaler deltagarna föredrar är individuellt. Material bör vara både på lätt 
svenska och på modersmål enligt deltagarnas egna önskemål.  
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Både förordning, proposition och olika utredningar nämner deltagandet som ett viktigt 
mål. Föreningar och organisationer är därför ett viktigt verktyg för att nå målet. 
 
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. Material är förknippat med kostnader och arbetstid för 
skapande och uppdatering. Internet är en kanal som ger nya förutsättningar. Man ser 
fördelar i att kunna samla information, distribution och slippa trycka upplagor. 
Alternativa kanaler som talar genom bild borde undersökas mer eftersom målgruppen inte 
har svenska som modersmål. 
 
Sveriges riksdag producerar samhällsguiden som varje år efter uppdatering ges ut i 
bokform och finns att hämta hem från internet. Samhällsguiden ska fungera som 
vägledning för orientering i svenska samhället. 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. Det idealiska vore språkkunniga lärare som kan informera på 
modersmålet eftersom tolkning innebär språk- och tidsförluster. 
 
Mätning av mål och examination  
Diskussionerna kring examination i form av kunskapstester som flera av EU:s stater 
använder sig av bör uppmärksammas. Huruvida 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 assimilation kan minskas genom att göra testerna 
frivilliga. Fokus ska ligga på individens lärande. Sveriges Kommuner och Landsting 
rekommenderar att mäta tillägnad kunskap i form av teoretiska prov. Detta är ett resultat 
av svårigheten att mäta till exempel delaktighet. Syftet ska vara att mäta kvalitet i 
undervisningen för att ge möjlighet att komplettera kunskaper. Senaste 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.  
 
 
ANSVAR OCH SAMVERKANSANALYS 
 
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 
utvecklingsfrågor. Förstudiens enkäter och intervjuer visar att både kommuner, 
myndigheter och organisationer ser ett behov av samverkan för att nå ut med information 
till nyanlända. Det är viktigt att formulera mål, strategier och ansvarsfördelning för de 
samverkande parterna, för att samverkan ska kunna fungera och hålla över tid.  
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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. 
 
Definierade aktörer 
 
Kommuner 
Kommunen är skyldig att ordna huvuddelen av introduktionsprogrammets aktiviteter och 
har ett särskilt ansvar för att samverkan mellan olika aktörer uppnås. 
 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen nämns som en viktig aktör i propositionen. I Arbetsförmedlingens 
regleringsbrev för 2008 har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att samverka med andra 
aktörer kring nyanlända. 
 
Migrationsverket 
Enligt propositionen är Migrationsverkets främsta ansvar inom samhällsinformation att 
förbereda individen inför kommunens introduktionsprogram, och överföra verkets 
kunskap om individen till kommunen. Migrationsverket är den aktör som ska ge 
asylsökande inledande samhällsinformation inom den organiserade sysselsättningen. 
 
Landstinget 
I propositionen omnämns att Landstinget har en viktig roll för att påverka de nyanländas 
möjligheter att tillgodogöra sig en introduktion, då hälsohinder föreligger. Transkulturellt 
centrum lyfter fram ett projekt där resultatet visar att samverkan mellan kommun och 
landsting kan öka individens möjligheter att själv ta ansvar för sin hälsa och att Landstinget 
därför bör ta ansvar för att nå ut med kunskaper om egenvård till nyanlända.  
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar, en 
servicemyndighet, och en överklagandeinstans. Enligt regleringsbrevet ska Länsstyrelsen 
till exempel följa upp samverkan och nya metoder. 
 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 
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 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 introduktion. KSL arbetar även med en 
gemensam vuxenutbildningsregion där bland annat en länsgemensam hemsida för all 
vuxenutbildning tas fram. 
 
Organisationer och föreningar 
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Propositionen lyfter fram föreningslivet som en viktig del i introduktionen. Framförallt 
när det handlar om att etablera socialt nätverk. Delaktighet i samhället och förståelse av 
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. 
 
Länsövergripande samverkan 
 
Kommunal regional samverkan 
Kommunal samverkan är viktig då detta kan förbättra individualisering och 
sammansättning av deltagargrupper, men också då olika pedagogiska metoder kan 
användas. Samverkan kan leda till att kommunerna blir mindre konjunkturberoende och 
gemensamt kan parera svackor och toppar. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting ser positivt på samarbete mellan kommuner, men de 
konstaterar samtidigt att samverkan är komplicerat. Stockholm nämns som en av de 
regioner som skulle kunna samverka mer. De rekommenderar en samverkan kring 
samhällsinformation eftersom samverkan skulle underlätta möjligheterna att utgå från den 
nyanländas behov istället för kommunens möjligheter.  
 
Regional samverkan med statliga myndigheter 
Många myndigheter som möter nyanlända har information på olika språk, både i 
informationsmaterial och på sina hemsidor, 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, och 
ytterligare fler myndigheter har möjlighet att åka ut och informera i andra lokaler.  
 
De myndigheter som kommunerna uppger att kommunerna i Stockholms län samarbetar 
med mest är Arbetsförmedlingen (92%), Försäkringskassan (44%), Migrationsverket 
(32%), Polisen (28%), Skatteverket (24%), Landstinget (20%), CSN (16%) och 
Kronofogdemyndigheten (12%).  
 
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%) och  Rädda barnen (8%). Enskilda kommuner har samverkan med 
Svenska kyrkan, ALMI, Brottsofferjouren och fackföreningar. 
 
Utformning av samverkan 
 
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 
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projektet utan sina medaktörer. Därmed blir ledarskapet i projektet 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 
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att överenskommelser måste skapas 
och vara konkreta så att de kan ge ett stöd i det praktiska arbetet samt att samverkan och 
resursinsatserna ska vara förpliktigande. Som utvecklingsområde lyfter man fram 
samverkan och helhetssyn inom kommuner, mellan kommuner och med nya externa 
aktörer. Överenskommelsen ska fungera som en garanti för att alla aktörer i samverkan 
fullgör sina åtaganden. Det är viktigt att överenskommelseavtal blir gjorda på ett 
grundligt sätt och att verksamheten följs upp. Det krävs arbete för att alla aktörer ska nå 
gemensamma värderingar och ett helhetsperspektiv.  
 
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. 
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3. FÖRSLAG PÅ MODELL 
 
Med utgångspunkt i lagtexter, proposition och Stockholm läns kommuners arbete med 
samhällsinformation idag lämnas ett förslag på en samhällsinformationsmodell. 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 i alla delar av samhället.  
 
DEFINITION 
 
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 seminarieserie 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. Erbjudande om deltagande i aktivitet genom någon av samhällets sociala nätverket. 
 
Måldefinition 
Deltagaren ska 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 deltagande i någon av 
samhällets sociala nätverk. 
 
 
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 målgruppens minsta gemensamma nämnare. 
Den information som är viktig för alla nyanlända prioriteras. Kurserna sker i 
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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 en 
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 i 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 och intresse finns redan 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 eller intresse av mer information. På detta sätt ges möjlighet till en mer 
individuellt anpassad samhällsinformation. 
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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, intresseföreningar, 
branschorganisationer, fackföreningar och företag som vi nå ut med information till 
nyanlända invandrare bör tas i beaktning. 
 
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 ingå efter behov och intressen. 
 
Del 4: Delta i samhällets sociala nätverk 
Det är önskvärt 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 
den nyanlände bättre möjligheter för deltagande i samhället.  
 
Även här 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 nyanlända invandrare. 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. 
 
 
MÅL OCH MÄTNING 
 
Att mäta de uppsatta målen om kunskap, förståelse, orientering och deltagande är inte 
helt enkelt. De mål som ställs upp ska mätas över tid för att förändringar och trender ska 
kunna upptäckas. Nedan följer 3 förslag på mätningar som kan genomföras. 
 
Erbjudande, närvaro och deltagande  
- Mät antal som deltagit i programmets fyra olika delar 
Något som är både viktigt och relativt enkelt att mäta är erbjudande, närvaro och 
deltagande. Syftet till detta kan vara att bedöma om samhällsprogrammet används av 
kommunerna och är attraktivt. Om en person närvarat vid till exempel ett studiebesök, 
verifierar deltagandet att deltagaren hittar dit och fått informationen. 
 
Kunskapstest  
- Mät antal som valt att genomföra/klarat kunskapstest 
Kunskapstest bör ytterst syfta till att vara ett verktyg och hjälpmedel för individen. Men 
det kan också fungera som en kvalitetssäkring för genomföraren att deltagarna uppnår 
uppsatta mål. Till en början kan ett test vara intressant att prova i kombination med en 
enkät, för att undersöka om genomfört och godkänt kunskapstest påverkar deltagarens 
upplevelse av sin roll i samhället. 
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Enkät 
 - Mät deltagarens upplevelse kring kunskap, förståelse, orientering och deltagande 
Samhällsinformationen bör ha ett individuellt perspektiv. En enkätundersökning blir en 
möjlighet att mäta huruvida deltagarna upplever att de fått den samhällsinformation de 
behöver, samt om deltagarna uppnått vad kommun och myndigheter anser att de behöver. 
Enkäten kan också mäta deltagarnas attityder och inställningar. Tidpunkt för mätning bör 
diskuteras. På grund av svårigheter att mäta över lång tid, bör en enkät genomföras vid 
samhällsinformationsprogrammets slut eller introduktionsprogrammets slut. 
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MODELLÖVERSIKT 
 
Problem som samhällsinformation ska lösa: 
1. Den nyanlände saknar kunskap om sitt nya värdsamhälle. 
2. Den nyanlände har inte erfarenhet och förståelse om de underliggande värderingar och 
normer som existerar i sitt nya värdsamhälle. 
3. Den nyanlände vet inte var han eller hon ska vända sig med sina frågor. 
4. Den nyanlände har svårt att komma i kontakt med svenskar och i ett socialt 
sammanhang. 
 
Måldefinition Mäta mål Exempel på 

innehåll 
Pedagogik/Metod 

1. 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 

2. 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 material 

3. 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 

4. Deltagande 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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4. REKOMMENDATIONER 
 
Introduktionshandläggaren 
Det är viktigt att introduktionshandläggaren tar en aktiv roll i 
samhällsinformationsmodellen. Handläggaren ska ha kunskap 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 
Ett gemensamt utbildnings- och studiematerial rekommenderas för att på ett enkelt sätt 
säkerställa att länets kommuner arbetar mer lika med samhällsinformation, och för att 
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. Expertkunskap bör tas in för att ta fram, utveckla och 
formge materialet.  
 
Uppdatering 
Det finns behov av regelbunden uppdatering 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. Förprojekteringen i 
genomförandeprojektet kvantifierar antalet omgångar och timmar som modellen 
rekommenderas 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 examinationsmaterial som kan vara ett stöd för deltagaren själv att identifiera 
kunskapsluckor och bättra på dem. CD-rom eller webbaserade övnings/examinations-
moduler kan vara ett roligare sätt att lära sig kunskapen. Examinationen kan vara både 
frivillig och obligatorisk. Om examination föredras och examinationsmaterial ska tas 
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fram rekommenderas samarbete med vuxenutbildningen. 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 modellen, 
undervisningsmaterial och studiematerial. Utbildning eller informationsresurser behöver 
även satsas mot de myndigheter och andra aktörer som informerar, så att deras metod och 
material är anpassat till målgruppen. Informationsinsatser till introduktionshandläggarna 
är viktigt för att modellen ska få genomslagskraft. 
 
Överenskommelse 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderas stå som huvudman. 
Kommunerna har ett huvudansvar för samhällsinformationen. Om 
samhällsinformationsarbetet ska lyftas upp på regional nivå är KSL en naturlig 
huvudman. 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 kan 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. 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.  
 




