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Sammanfattning
Samhällsinformation för nyanlända är en central del inom flyktingmottagandet. Det saknas
dock en tydlig definition av denna vilket lett till att förutsättningarna och
ambitionsnivåerna på kommunal nivå slagit igenom fullt ut i både innehåll och form för
samhällsinformationen. Denna kartläggning visar tydligt att ambitionsnivå, språk,
prioritering, pedagogik och innehåll skiljer sig, inte bara mellan regioner och kommuner
utan i vissa fall även inom en och samma kommun.
Det tycks vara ett flertal faktorer som styr kommunernas val av organisation och
pedagogik. Antal mottagna flyktingar inverkar exempelvis på möjligheten att bedriva
regelrätta program, medan tillgång till informatörer påverkar möjligheten att genomföra
verksamheter på modersmål och så vidare. Kommunernas önskan om att alltid erbjuda
heltidssysselsättning är även en faktor som har betydelse. Något tydligt samband mellan de
lokala förutsättningarna (ekonomiska, storleksmässiga med mera) och
samhällsinformationsarbetets utformning har dock inte kunnat påvisas.
Denna kartläggning har främst fokuserat på att fånga variationer i innehåll, form och
omfattning, men även frågor som språkval och gruppindelning redovisas. Den viktigaste
slutsatsen är att även om spridningen är stor så finns det tydliga gemensamma drag och
mönster som förenar kommunernas verksamhet. Dessa redovisas i ett tvådimensionellt
pussel som kan sägas motsvara samhällsinformation för nyanlända såsom den sker i
Sverige idag.
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1. Uppdraget
Regeringen beslutade den 24 september 2009 att– genom Länsstyrelsen i Kronoberg - ge
länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga befintlig samhällsinformation för nyanlända
invandrare på lokal och regional nivå. Länsstyrelserna beslutade att låta Länsstyrelsen i
Stockholms län utföra kartläggningen. Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av
kartläggningen till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast
den 15 januari 2010.
Den här rapporten är ett resultat av kartläggningen som genomfördes enligt
regeringsuppdraget hösten 2009. Rapporten inleds med en bakgrund för att sätta
kartläggningen i sitt sammanhang och redogöra för samhällsinformationens utveckling.
Sedan följer ett definitionsavsnitt av begreppet ”samhällsinformation”, varpå resultatet av
kartläggningen presenteras. Sammanställningen av kartläggningen tar sin grund i tre delar:
kvantitativ undersökning (enkät), kvalitativ undersökning (semistrukturerade intervjuer)
samt jämförandeanalys av tidigare utvärderingar.
Uppdraget har genomförts av utvecklingsledarna Christian Foster och Tomas Norberg
samt Daniel Björkegren, Länsstyrelsen i Stockholms län.
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2. Inledning
2.1 Bakgrund
För att sätta kartläggningen i ett relevant sammanhang beskrivs nedan hur
samhällsinformationen har utvecklats sedan behovet av den uppmärksammades.
I propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden” (1997/98:16) återfinns grunden för
de nuvarande introduktionsprogrammen. Texten börjar med att konstatera att Sverige
genom invandringen är ett land präglat av kulturell och etnisk mångfald och går vidare
med att slå fast att hela samhället borde ta en utgångspunkt från mångfalden i den
generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsnivåer. Ett samhälle
som speglas av mångfald, ömsesidig respekt och tolerans och där alla är delaktiga oavsett
bakgrund menas vara den vision integrationspolitiken ska sträva mot att förverkliga.1
Propositionen fortsätter med att lyfta fram kommunernas fortsatta ansvar att erbjuda en
individuellt inriktad introduktion, med tillägget att kvalitén på introduktionen bör höjas.
Större anpassning till individens förutsättningar och behov, mer involvering av
folkrörelserna och att alla insatser ska samlas i ett program är några åtgärder som enligt
texten skulle förbättra introduktionen.2 Det som ett introduktionsprogram bör innehålla är
svenskundervisning för invandrare, praktik i den utsträckning det är möjligt, orientering om
svenska samhällsförhållanden och svenskt arbetsliv samt information om vardagslivet i en
3
kommun. Samtidigt uppmärksammas nyanlända invandrares behov av samhällsinformation

i den initiala fasen av deras vistelse i Sverige, även om statliga och kommunala
myndigheter bör se till att samhällsinformation når alla innevånare oavsett etnisk härkomst
eller kulturell bakgrund.4 Det är utifrån följande konstaterande som nuvarande
samhällsinformation för nyanlända tar avstamp, som en del av introduktionsprogrammet.
Nyanländas behov av samhällsinformation uppmärksammades på 1960-talet med
skapandet av Stiftelsen Invandrartidningen 1967 och i propositionen ”Riktlinjer för
utlänningspolitiken” (1968:142), där det framhölls att det är en primär uppgift för
samhället att medverka till att utlänningar får så goda kunskaper i det svenska språket och om
det svenska samhället att de inte blir avskärmade från befolkningen i övrigt.5 Senare, under
1970-talet, kom även ett beslut riktat till myndigheterna i Sverige som innebar att
Invandrarverket (nuvarande Migrationsverket) skulle samordna, framställa, producera och
distribuera information om det svenska samhället på andra språk. I samma beslut slogs det
även fast att en viktig del av innehållet i Svenska för invandrare (SFI) skulle vara
information om det svenska samhället, lag och rätt och jämställdhet.6

1

Proposition 1997/98:16 s 1.
Ibid. s 2.
3
Ibid. s 82.
4
Ibid. s 32.
5
Ibid. s 33
6
Ibid. s 33.
2
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Kraven på samhällsinformation växte under 1980-talet och sägs spegla den förändring
i invandring som skedde. Den förändringen innebar att det inte längre räckte med att
informera om hur samhällets service är uppbyggd och fungerar. De tankar, idéer och
värderingar som ligger bakom det svenska samhällets uppbyggnad skulle introduceras
för nyanlända invandrare, med motiveringen att liknande samhälleliga system ofta
saknades i de länder från vilka invandringen nu var störst. Ytterligare en fördjupning
av samhällsinformationens innehåll skedde och i början på 2000-talet är även
förståelse för det svenska samhällets grundläggande normer ett av
samhällsinformationens mål.
Tanken att SFI ska vara det forum där samhällsinformationen ges finns i proposition
1997/98:16 och fram till början av 2000-talet är samhällsinformation en del av SFI.
Men i propositionen ”Vissa frågor om vuxnas lärande m.m.” (2005/06:148) framgår
det att de hittillsvarande dubbla målen har bidragit till en otydlighet vad gäller utbildningens
syfte.7 Således ska SFI vara koncentrerat kring språkinlärningen och
samhällsinformationen ska bli ett fristående område. Ytterligare en anledning till att
samhällsinformationen lyftes ut från SFI var att den ansågs innehålla vital information
om medborgarens rättigheter och skyldigheter, vilket ska ges på modersmål för att
undvika att något går deltagaren förbi eller missförstås, samtidigt som sådan
information borde ges tidigast möjligt. I och med detta separerades
samhällsinformation från SFI, men kommunerna är fortfarande skyldiga att
tillhandahålla samhällsinformationen.8
I dagsläget får en kommun statlig ersättning om den nyanlände individen uppfyller
vissa villkor samt om kommunen uppför ett introduktionsprogram efter samråd med
den nyanlände. För individer som är i arbetsför ålder ska samråd ske med
Arbetsförmedlingen. Introduktionsprogrammet har dock vissa obligatoriska inslag för
att kommunen ska uppbringa statlig ersättning och måste innehålla SFI, praktik i den
mån det är möjligt och orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt
samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun och andra liknande
förhållanden.9
SOU 2008:58 ”Egenansvar med professionellt stöd” uppmärksammar avsaknaden av
en klar definition och skriver att det finns många bra exempel på introduktionsinsatser
i landet, men att det även finns mindre bra exempel. Det tydligaste tecknet på att det
finns mindre bra insatser är den långa etableringstid på arbetsmarknaden nyanlända
har och utredningen finner att en anledning till detta är oklarheten i hos vem ansvaret
ligger. För samhällsinformationens räkning skulle det vara bättre om Skolverket
uppdrar en kursplan på området för att samhällsinformationen ska bli mer likvärdig
nationellt sett.10
I den efterföljande propositionen går inte regeringen på utredarens linje när det gäller
Skolverket, utan vill fortfarande se att kommunerna ska vara ansvariga för
samhällsinformationen – som nu istället ska kallas samhällsorientering, då det
begreppet mera ingående beskriver vad utbildningen bör innehålla.

7

Proposition 2005/06:148 s 29.
Proposition 1997/98:16 s 84-85, Proposition 2005/06:148 s 29-30.
9
Förordning (1990:927) 3§ punkt 1-4, 11-13§§.
10
SOU 2008:58. s 64, 209-212.
8
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Samhällsorienteringen bör innehålla kunskapsinhämtning och reflektion om Sverige och vad
det innebär att leva i det svenska samhället samt information om rättigheter och skyldigheter.
En viktig utgångspunkt bör vara respekten för grundläggande värden som mänskliga
rättigheter, demokratiskt styrelseskick och jämställdhet mellan kvinnor och män,

framgår det av skrivelsen.11 Betoning ligger nu även på reflektionen omkring
kunskapen, inte enbart inhämtning av den. Samhällsorienteringen kommer att regleras
enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och blir därmed
lagstadgad.12

2.2 Definition
Det finns en otydlighet kring definitionen av samhällsinformation och den har
uppmärksammats i några kartläggningar. I en förstudie till en regional
samhällsinformationsmodell i Stockholm framgår det att en otydlig definition av
samhällsinformation gör att Stockholms läns kommuner arbetar olika och att de nyanlända
invandrare (sic) får mycket varierande kvalitet på sin samhällsinformation.13 En liknande
studie från Västra Götalands län finner att de diffusa riktlinjerna [är] till stor nackdel och
riskerar medföra stora skillnader i individers kunskaper inom området för
samhällsinformation.14

Den närmaste definitionen av samhällsinformation går att hitta i tidigare
Integrationsverkets måldokument där vissa delmål rör samhällsinformationen:
Dessa är att individen har kunskaper om samhällets grundläggande demokratiska
värderingar, människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt om jämställdhet
mellan könen och barns rättigheter och om svenska samhällsförhållanden och svenskt
15
samhällsliv.

Kartläggningen har utgått från en vid arbetsdefinition av samhällsinformation.
Utgångspunkten har varit att beskriva hur samhällsinformation definieras av
kommuner och andra myndigheter. Utifrån det genomgångna materialet och från den
uppfattning om samhällsinformation som kan anas i kommunerna, går det att definiera
samhällsinformation på följande sätt:
Den verksamhet som kommun, eller annan myndighet, själva eller genom uppdrag
formulerar i syfte att tillhandahålla deltagarna:
•
•
•
•

Kunskap om det svenska vardagslivet, samhället och arbetsmarknaden
Orienteringsförmåga i svenska samhälls- och näringsliv
Redskap för att kunna delta i samhällets sociala nätverk
Fördjupad samhällsförståelse inklusive värdegrund och förmågan att uppfatta
outtalade normer och värderingar.

11

Proposition 2009/10:60 s 72-74.
Ibid. s 7, 72.
13
Pergelius, L. (2008) s 2.
14
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2009:37 s 25.
15
Integrationsverket (2006).
12
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De fyra punkterna – alltså det som ska tillhandahållas deltagarna i
samhällsinformationen – är hämtade från förstudien till en regional
samhällsinformation i Stockholms län, där en sammanställning av diverse
samhällsinformation utmynnade i fyra önskvärda samhällskompetenser som
informationen ska leda till. Dessa samhällskompetenser uppfyller de krav som
förordningen och propositionen sätter på samhällsinformation.16

2.3 Metod
Kartläggningen bygger på tre olika delar.17 Först har en enkät skickats ut till 279
kommuner för att undersöka formerna för samhällsinformationen. På grund av
resursskäl har det inte funnits möjlighet att följa upp öppna svar varför enkäten är
utformad utifrån slutna svarsalternativ. Enkäten till kommunerna har kompletterats
med en enkät- och intervjuundersökning av de statliga myndigheternas insatser. Den
undersökningen har genomförts av Carlén & Werner AB som en del i utvärderingen av
regional samhällsinformation i Stockholms län. Den andra delen av kartläggningen har
varit intervjuer med ansvariga för samhällsinformationen i ett antal kommuner och
regioner. Intervjuerna gav en fördjupad kunskap kring ca 35 kommuners
samhällsinformationsarbete och genomfördes enligt en semistrukturerad mall med
öppna svar. Kommunerna valdes ut efter att samtliga länsstyrelser uppmanats att
anvisa två kommuner vardera och blivit ombedda att fylla i en sammanfattning av
kommunernas arbete. Slutligen har en analys genomförts av de tidigare utvärderingar
och utredningar av samhällsinformationsprogram som gjorts de senaste åren.

16
17

Pergelius, L. (2008).
Dessa redovisas mer utförligt i kap. 5 Appendix.
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3. Samhällsinformation – ett pussel
Samhällsinformation för nyanlända skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna, både
vad gäller innehåll såväl som form. Kartläggningen visar tydligt att ambitionsnivå,
språk, prioritering, pedagogik och innehåll är olika, inte bara mellan regioner och
kommuner utan i vissa fall även inom en kommun. Det tycks vara ett flertal faktorer
som styr kommunernas val av organisation, men även deras val av pedagogik. Antal
mottagna flyktingar påverkar givetvis möjligheten att bedriva regelrätta program,
tillgång till informatörer påverkar möjligheten att genomföra verksamheter på
modersmål och så vidare. Kommunernas önskan om att alltid erbjuda
heltidssysselsättning riskerar också att urvattna innehållet. Något tydligt mönster
mellan förutsättningar och samhällsinformationsarbete har dock inte kunnat påvisas.
Att det skiljer sig mellan kommunerna är kanske bara ett tecken på att lokala
förutsättningar har tillåtits slå igenom fullt ut och inte i sig något som signalerar låg
kvalitet. Denna kartläggning har främst fokuserat på att fånga variationer i innehåll,
form och omfattning, men även frågor som språkval och gruppindelning redovisas.
Även om spridningen och variationen är stor finns det också tydliga gemensamma
drag och mönster. Dessa går att sammanfatta i form och innehåll och redovisas i ett
tvådimensionellt pussel som kan sägas motsvara samhällsinformation för nyanlända
såsom den sker idag i Sverige.

Exakt hur den här bilden har framkommit och vad som ingår i form respektive innehåll
kommer nu att redogöras för. Förhoppningen är att det därigenom också tydliggörs vad
som förenar och vad som skiljer sig åt i det som individen, den nyanlände, ska uppfatta
som en helhet. En viktig dimension som inte fångas i bilden är tidsaspekten, frågan om
när och i vilken ordning viss information ska ges. Denna del redovisas istället i kapitel
3.7 Omfattning.
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3.1 Form
Insatserna inom samhällsinformationen ser mycket olika ut. Det kan röra sig om
föreläsningar, gruppdiskussioner, samtal, utflykter med mera. Ett grovt sätt att dela
upp insatserna är att separera dem utifrån deras möjlighet att anpassa informationen till
individens förutsättningar och behov. I kartläggningen har en skala från anpassad till
gemensam kunskapsspridning kommit fram. Det är viktigt att komma ihåg att det är en
flytande skala från det ena perspektivet till det andra. Varje form för
kunskapsspridning kan i olika grad anpassas till individens förutsättningar och behov
även om det finns gränser för varje metod. Föreläsningen kan till exempel gälla
generella ämnen eller mer specifika som föräldraskap. Den kan ske på modersmål,
med tolk eller på svenska. På samma sätt kan gruppdiskussionen i olika utsträckning
anpassas till individen. Samtalet och dialogen har stora möjligheter att anpassa
informationen till individens behov och förutsättningar, ett exempel på det är Umeå
kommuns samhällsinformation.18 Oavsett hur informationsspridningen sker går det att
göra en bedömning av vilka möjligheter som finns att anpassa informationen.
Individens behov av specialiserad kunskap står ibland mot myndighetens behov av
effektiva metoder. Olika former för samhällsinformation bejakar olika delar av
perspektiven. Det viktiga blir att söka balans. Givetvis finns det olika sätt för det. Till
exempel är dialogmodellen i Göteborg ett sätt att kombinera gruppens dynamik,
föreläsningens effektivitet och individens egna behov. Ett annat sätt är samhälls- och
hälsokommunikatörer i Malmö. Ju mer likartade behoven av kunskap är dess starkare
blir också den gemensamma formen som till exempel föreläsningar.
Samhällsinformation i gemensam form innebär oftast att det finns ett upparbetat sätt
den ges på och att det sker på ett liknande sätt till alla som tar del av den. Den tillåter
ibland en viss anpassning till individens förutsättningar genom till exempel val av
språk, efterfrågestyrning med mera. Den är väl anpassad till myndigheters resurser och
arbetssätt och erbjuder flera pedagogiska metoder för kunskapsspridning.

De här tre olika
exemplen på former
samhällsinformationen
kan utföras på, är i
olika grad
anpassningsbara till
individen. Dock kan
samtalen mellan
flyktingsamordnare
och nyanländ ibland
spegla myndighetens
eller kommunens
behov, samtidigt som
en diskussionsgrupp med flera individer kan anpassa sina ämnen efter individernas
önskemål. På så sätt överlappar de olika formerna varandra i skalan mellan individuell
och gemensam anpassning, något som illustreras i bilden ovan.
18

Intervju Umeå kommun 091022.
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3.2 En kursplan för samhällsinformation
Även om innehållet i samhällsinformationen för nyanlända ser olika ut i landet går det
att finna delar som i större eller mindre utsträckning är gemensamma. En enhetlig
kursplan är givetvis svår att uppteckna, men i stora drag går det att ge en tvärsnittsbild
av innehållet i samhällsinformationen med följande lista:19
1. Mänskliga rättigheter

7. Arbetsmarknad

13. Föreningsliv

2. Demokratiska värderingar

8. Utbildning

14. Datakunskap

3. Individen och samhället

9. Bostadsmarknad

15. Svensk kultur

4. Lagar och regler i Sverige

10. Trafikkunskap

16. Svenska koder och normer

5. Hur fungerar Sverige

11. Sjukvård

17. Hälsa

6. Sverige geografiskt

12. Hushållsekonomi

18. Familjeliv

Listan kan verka avskräckande lång och givetvis förs det inom kommunerna en
ständig diskussion om bredd kontra djup i samhällsinformationen. Kartläggningens
bedömning är dock att samhällsinformationen relativt lätt kan delas in i tre pusselbitar:
värdegrund, praktisk samhällskunskap samt praktisk vardagskunskap. Genom att
förstå samhällsinformation som ett pussel bestående av flera bitar blir det också lättare
att föra en diskussion om hur stor varje bit ska vara och när den ska föras in.
Förutom de tre huvudområdena finns som nämnts tidigare en tydlig dimension när det
gäller hur samhällsinformationen genomförs: det individuella kontra det gemensamma.
Samhällsinformation för nyanlända kan därmed illustreras med följande modell:

19

Listan är inte på något sätt heltäckande eller generell i den bemärkelsen att all
samhällsinformation i landet innehåller alla 18 punkter, även om det finns exempel på sådana
program. Det vanligaste är att en majoritet av formerna berörs, men finns inte alltid
dokumenterade på liknande manér. Följande 18 punkter representerar således ämnena som ingår
i samhällsinformationen aggregerat över hela landet, med undantag för lokala avvikelser eller
extremer.
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3.2.1

Värdegrund är inte samma sak som
värderingar. Grundvärden går djupt och
manifesteras i till exempel grundlagar.20
Värderingar å sin sida behöver inte gälla
samma djupgående delar av samhället. I
den europeiska diskussionen om
samhällsinformation för nyanlända
diskuteras ofta ”civic knowledge” som en
form av samhällsinformation som rör
värden, normer och koder.21 Förståelsen
av sociala koder förutsätts vara en del av
en nödvändig kunskapsmassa. Där tycks
alltså diskussionen vara större än vad som kan sägas utgöra värdegrund. Även om den
här kartläggningen av samhällsinformation för nyanlända tyder på en klart pragmatisk
inriktning, ingår diskussioner kring värdegrund som något centralt i nästan alla
kommunala introduktionsprogram. Det är därför befogat att tala om värdegrund som
en enskild del av samhällsinformationen. Kartläggningen har visat att de delar av
samhällsinformationen i vissa kommuner som rör sociala koder och normer är införda
av pragmatiska skäl. De är alltså inte en del som syftar till att förklara vare sig
demokrati eller individens rättigheter och skyldigheter och kan inte sägas utgöra en del
av värdegrunden. Utgångspunkten är istället att förklara och ge verktyg för vardagen.
Gemensamt för alla undersökta kommuner är att värden som rör demokrati och
mänskliga rättigheter tas upp inom samhällsinformationen. Värdegrund är svårt att
definiera och svårt att förmedla. Det går givetvis att ta fasta på några begrepp som
finns inneboende i ”mänskliga rättigheter” och ”demokratiska värderingar”.
Yttrandefrihet, informationsrätt, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och
religionsfrihet listas i till exempel Regeringsformen som grundläggande fri- och
rättigheter. Tillsammans med alla individers lika ställning i samhället blir bilden av
både mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar lite tydligare.22 Skolverket
har analyserat frågan relativt ingående och utgår från följande definition:
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.23

Genom att utgå från Skolverkets definition visas också att samhällsinformationen till
stor del handlar om att ge de nyanlända samma kunskaper/förutsättningar som den
inhemska befolkningen får inom skolan. Syftet med att diskutera grundläggande
värderingar, normer och sociala koder är alltså inte i första hand att göra ”invandraren”
till ”svensk”. Diskussionen ska istället ses som ett integrationsverktyg bland andra för
att öka deltagande och inflytande i samhället för den nyanlände och för att öka dennes
möjligheter att tillvarata rättigheter samt fullgöra skyldigheter i samhället.
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Integrationsverket (2004).
Nationell temagrupp – asyl och integration (2007).
22
Regeringsformen, kap.1. och 2.
23
Skolverkets hemsida 091130.
21

14

Den sista delen av värdegrundsblocket kan sägas vara en förtydligande diskussion om
vilka rättigheter och skyldigheter individen har i ett demokratiskt samhälle. Om dessa
skiljer sig åt eller är gemensamma med det gamla hemlandet är förstås en viktig del.
I princip alla program för samhällsinformation innehåller alltså värdegrund. Det skiljer
sig däremot relativt mycket åt avseende hur värdegrunden tas upp och inte minst när
under samhällsinformationen.

De kommuner som utgår från ett mer
individuellt anpassat perspektiv har sällan
betoning på värdegrund, möjligen lyser den
igenom när de diskuterar sociala normer och
koder eller familjeliv. Samtalet mellan en
flyktingsamordnare och nyanländ kan inte
anses vara jämbördigt eftersom den ena har
stort inflytande över den andres liv. Det blir
därmed också en dålig arena för öppna
diskussioner och reflektioner kring den
värdegrund som är lagstadgad i Sverige. Snarare förvandlas det till ett samtal om lag
och rätt vilket inte är samma sak. Då det individuella perspektivet också ofta
förutsätter tolk eller en möjlighet att föra samtalet på svenska kommer diskussionen
relativt sent i introduktionen.24

De kommuner som utgår från ett mer
gemensamt klassrumsbaserat perspektiv har
inte sällan noggrant förberedda seminarium
där deltagarna ges möjlighet till reflektion
och dialog. Det är ovanligt att grupperna
delas, även om många kommuner anger att
det kan ske om deltagarna önskar.25 Det går
en skiljelinje avseende språket som avgör när
värdegrund tas upp under programmet. De
kommuner som har möjlighet brukar
företrädesvis använda modersmål och då införa momentet väldigt tidigt i
samhällsinformationen.26 Andra kommuner som av pedagogiska eller andra skäl
använder tolk och/eller svenska inför momentet senare i introduktionen.27

24

Till exempel Umeå kommun.
I webbenkäten anger ungefär hälften av kommunerna som svarat att grupperna någon gång
kan delas upp efter kön.
26
Till exempel Göteborgsprogrammet.
27
Siken, Borås kommun.
25
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En stor del av
samhällsinformationen för
3.2.4
nyanlända är praktisk inriktad för
att stödja individen att orientera
sig i samhället. Ofta är de
kunskaper som förmedlas här av
mycket praktisk natur och rör det
mesta av den offentliga sfären. I
”hur fungerar Sverige” återfinns
exempelvis den demokratiska
processen och hur Sverige styrs.
Det vill säga val, hur Riksdagen
fungerar, hur lagar skapas, hur
myndigheterna i Sverige är
strukturerade och vad de olika
centrala myndigheterna har för roll i samhället. Arbetsmarknadens bestämmelser och
vad fackföreningarna har för roll i Sverige är delar som sällan undgås. Utbildning
täcker det svenska skolsystemet och hur det är uppbyggt. Föreningslivet behöver inte
nödvändigtvis vara något som återfinns i alla kommuners samhällsinformation, men i
tillräckligt många för att det ska återges i en generell uppräkning av innehållet. I
princip alla kommuner ger också en översiktlig bild av sjukvårdens struktur. Även
Sveriges geografi och historia blir viktiga delar i sammanhanget.
Även om informationen i stor del är av rent faktisk natur finns även en del inslag av
sociala koder och normer. Kanske tydligast blir detta i de delar som rör arbetsmarknad
och hur jobbsökande går till eller hur det fungerar på en arbetsplats. Vanligtvis är detta
generell information som är mer eller mindre korrekt. Risken är uppenbar att det
emellanåt slår över och blir en generaliserande stereotypisk bild av Sverige som
snarare försvårar än underlättar en integration i samhället.

Det individuella perspektivet med dess höga
grad av anpassning till individens behov kan ge
djupare information på vissa delar och mindre
information kring andra delar. Inte sällan tar
det sig uttryck i hjälp med blanketter som i sin
tur kan leda till samtal om myndigheten och
dess funktion. Även enskilda studiebesök och
utflykter kan förekomma.28 Språket kan vara
en barriär såvida inte tolk används. Då
informationen sällan kräver djupare reflektion
anses tolk vara tillräckligt i de flesta fall.

28

Tydliga exempel är assistenternas arbete i Strömsunds kommun eller flyktingsamordnarna i
Svedala.
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Det gemensamma perspektivet med tydliga
strukturer innebär oftast samordnade föreläsningar
med företrädare för olika myndigheter. Inte sällan
anordnade av SFI. Det ger liten möjlighet att
anpassa innehållet efter individen men goda
möjligheter att utveckla ett material som är både
relevant och förståeligt. I bland annat Göteborgs
kommun används en budbärarmodell där relevanta
myndigheter förser kommunens informatörer med
material och fortbildning. Informatörerna i sin tur
håller seminarier med deltagarna kring varje ämne.
Detta ger större möjligheter att anpassa
informationen, men innebär samtidigt att risken för
felaktig information ökar. Det är ovanligt att myndigheterna företräds av samma
person vilket försvårar kommunernas arbete. Kartläggningen har inte heller funnit
något fall där en statlig myndighet har föreläst på deltagarnas modersmål eller själva
tagit med tolk.

3.2.4

Här finns den del av samhällsinformationen som behandlar den
privata sfären som till exempel
hälsa, familj, barn och mat. Frågor
som egenvård och barnuppfostran
tas ofta upp, likaså frågor om
privatekonomi och praktiska råd
kring sociala koder. Innehållet kan
även vara rent praktiska kunskaper
för att underlätta det dagliga livet i
Sverige och i den kategorin
återfinns bland annat
datakunskaper och trafikkunskaper.
Även om det skiljer sig oerhört åt mellan kommunerna hur denna del ser ut så finns
det en insikt kring att värdegrund och praktisk samhällskunskap inte är tillräckligt för
att erbjuda individen en rättvis möjlighet att orientera sig och fortsätta sin
integrationsprocess. I vissa delar utgör den praktiska vardagskunskapen andra
myndigheters informationsområden, till exempel de delar som gäller kost och
egenvård. I andra delar utgör den privata praktiska kunskapen ett nödvändigt
komplement för att konkretisera delar av värdegrund och samhällskunskap. Ett
exempel på detta visas i bilden nedan. Här återfinns principen om alla människors lika
värde under värdegrund. Detta har lett till att Sverige lagstadgat ett förbud mot
barnaga och för att inte bara berätta om vad som är förbjudet – utan även vilka andra
redskap som går att använda – ger informatören råd om barnuppfostran inom
områdena för praktisk vardagskunskap.
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Inte sällan tas dessa frågor upp i
samband med diskussioner kring
värdegrund. Lite hårddraget kan
området sägas utgöras av individens
sociala liv och de möten och
aktiviteter som är aktuella där. Denna
del är endast till liten del formellt
reglerad. Som följd därav präglas
området av värderingar kring bättre
och sämre snarare än rätt och fel. Det
är därför oerhört viktigt att området
präglas pedagogiskt av reflektion och dialog snarare än informationsgivande. Den
privata praktiska kunskapen behöver dock inte vara ett logiskt led från värdegrunden
över offentlig praktisk kunskap till privat, utan kan bottna i värderingar som inte
kommer till uttryck i det offentliga rummet i form av formella beslutsordningar. Ett
sådant exempel är koder på en arbetsplats, religionens roll i Sverige eller firande av
traditioner. Även de här ämnena ingår i ”svenska koder och normer” eller i ”svensk
kultur” och låter deltagare bekanta sig med vardagslivet i samhället. Ett inslag som
återfinns i vissa program är exempel på hur den här kunskapen kan omsättas i
praktiken för att undvika, eller förmildra, kulturkrockar.

Det individuella perspektivet kräver
mycket av informatören/
flyktingsamordnaren. Det är därför vanligt
att samtal sker genom till exempel
barnmorska eller lärare istället för inom
den organiserade samhällsinformationen.
De broschyrer som finns tillgängliga delas
ut och diskuteras.
Gruppdiskussioner med ledare ger goda
möjligheter till reflektion och dialog. Det
kan dock vara hämmande för en del att
diskutera privata frågor inför andra.
Ibland sker uppdelning efter kön för att
lättare föra diskussioner om till exempel
könsstympning.29 Klassrumsformatet kan
ge en väl styrande inramning emellanåt
vilket kräver en hög grad av lyhördhet av
diskussionsledaren.
29

Uppdelningen sker inte nödvändigtvis för att kvinnan inte kan diskutera ämnet med sin man
närvarande. Minst lika ofta anses det opassande att diskutera med andra män närvarande medan
den egna maken inte utgör något hinder.
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3.2.5 Delarna tillsammans
Kommunernas samhällsinformationsarbete innehåller i princip alltid dessa sex
pusselbitar även om såväl ambitionsnivå som prioriteringar, grad av detaljnivå med
mera kan skilja. De sex pusselbitarna går gradvis in i varandra och uppdelningen
används för att på ett övergripande enkelt sätt beskriva samhällsinformation för
nyanlända. Kommunerna har valt att prioritera olika mellan dessa pusselbitar, men en
generell bild är att samhällsinformationen i Sverige till största delen präglas av det
block kartläggningen benämnt som praktisk samhällsinformation. En given förklaring
är att det anses vara nödvändig kunskap som dessutom kan förmedlas på ett
okontroversiellt sätt. Informatören behöver inget särskilt förhållande till den nyanlände
eller någon annan bakgrundskunskap än sakkunskap. Föreläsningsformen fungerar
oftast utmärkt inom denna del. Denna tyngdpunkt på praktisk samhällskunskap är
dock inte i särskilt god överensstämmelse med de mål som tidigare Integrationsverket
stipulerade för samhällsinformationen: att individen har kunskaper om samhällets
grundläggande demokratiska värderingar, människors lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter samt om jämställdhet mellan könen och barns rättigheter och om svenska
samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv.30

För att nå dessa mål behöver även kunskaper om grundvärden införlivas i
samhällsinformationen. Ambitionsnivån mellan kommunerna skiljer sig här avsevärt.
De flesta om inte alla anser att det är en viktig del av samhällsinformationen men den
tid som ägnas åt området samt val av pedagogik visar på en stor spännvidd. I sin
enklaste form kan området fokusera kring en föreläsning om vad demokrati är och hur
det manifesteras i samhällssystem. I sina mer avancerade former är det en djupgående
seminarieserie där grundvärden diskuteras och konkretiseras. En del kommuner anser
att värdearbetet är så pass viktigt att det ska ligga så tidigt som möjligt och då ges i
seminarieform på modersmål. Andra kommuner anser att det kan ges sent i
introduktionen och då på svenska.
Den vardagliga praktiska delen av samhällsinformationen är väldigt utvecklad i vissa
regioner, medan andra inte anser den vara en del av samhällsinformationen.31 I de
flesta kommuner finns dock ett utvecklat samarbete mellan landsting och kommun
kring föräldraskap och möjligtvis egenvård. Den främsta grunden för samverkan är
dock inte sällan att informera om vårdens arbetssätt och vårdnivåer vilket enligt
kartläggningens kategorisering snarare hör till området praktisk samhällskunskap.
Det är mycket ovanligt att barn/ungdomar ges möjlighet att få diskutera frågorna
tillsammans med sin familj eller ens synkroniserat mellan skola och
flyktingmottagning. Vi har i kartläggningen inte haft möjlighet att i detalj studera
skolans arbete med barnen, men i princip ingen av de undersökta kommunernas
flyktingmottagande har ett utvecklat samarbete med skolan avseende
samhällsinformation.

30

Integrationsverket (2006).
De hälsokommunikatörer som är verksamma i Östergötland är en tydlig utvecklad del av den
vardagliga praktiska samhällsinformationen även om de också har en stor roll i övrig
samhällsinformation.
31
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Hur den enskilda kommunen prioriterar mellan de tre områdena styrs av en
kombination av förutsättningar, möjligheter och ideologi.
Det går att summera en generell kursplan i samhällsinformation för nyanlända i
Sverige i samhällsinformationspusslet utifrån det kartläggningen visat. Vissa ämnen
kan platsa i fler än en pusselbit beroende på vilken aspekt av ämnet som diskuteras.
Exempelvis kan en generell genomgång av föreningslivet i Sverige följas av
information, studiebesök eller en fråga om hur deltagarna kommer i kontakt med
föreningslivet. I ett sådant fall är den första delen en slags praktisk
samhällsinformation och den andra mer av vardaglig praktisk karaktär. En
sammanfattning kan se ut som nedan, där ämnena har passats in i pusslet för att
illustrera hur kartläggningen gett en generell bild av samhällsinformationen.

Många av ämnena som återfinns i kursplanen spänner över alla tre kategorierna,
beroende på vilken aspekt som belyses eller vilka frågor som uppstår. Ändå redovisas
alla områden i hela kursplanen indelad i någon av de tre kategorierna, detta för att
illustrera hur bilden av dessa tre kategorier har kunnat urskiljas under kartläggningens
gång. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men följande exempel är tänkt att klargöra hur
undersökningen har kunnat göra den här uppdelningen.
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Exempel: Innehållet i ämnet ”familjeliv”
Ett ämne som definitivt spänner över alla tre kategorier är ”familjeliv”. Ovan gavs exemplet
hur en värdering i värdegrunden övergick till en lag som sedan får konsekvenser för vad som
tas upp i den praktiska vardagsinformationen. Dock kan aspekter från alla kategorier komma
upp under en diskussion om familjen. Varför ligger då ämnet enbart i praktisk
vardagsinformation?
Innehållet i ämnet ”Familjeliv” är mer än råd om hur föräldrar kan uppfostra sina barn. När
informationen handlar om värdegrunder eller lag och rätt, är den ofta inte anpassad till
individens förutsättningar eftersom all lag gäller lika för alla medborgare i Sverige. Det
förekommer även allmänna råd om hur föräldrar kan uppfostra sina barn till exempel i
föräldragrupper. Den möjlighet informatörerna och deltagarna har att få information som är
individuellt anpassad, hamnar till största delen inom kategorin praktisk vardagskunskap.
Bilden kartläggningen ger av ”familjeliv” kan passas in i modellen på följande sätt:

När tyngdpunkten för ämnet ligger mest inom en kategori, som ”familjeliv” inom praktisk
vardagsinformation här, har ämnet placerats i den kategorin tyngdpunkten ligger. Detta
innebär dock inte att ämnets alla frågor hamnar i kategorin. Placeringen är inte ett normativt
uttryck för att alla frågor rörande ”familjeliv” ska avhandlas under den praktiska
vardagsinformationen. Kartläggningen menar inte ens att det ska finnas block vari sådana
ämnen behandlas på ett sådant avgränsat manér. Som redan nämnts berör de allra flesta
ämnen fler kategorier än en. Uppdelningen som görs är av idealkaraktär, det vill säga att de är
urtyper av information som i praktiken sker över flera områden. Uppdelningen i dessa tre
områden är enbart till för att förtydliga den bild kartläggningen har gett över vilka områden
som samhällsinformationen i Sverige har gemensamt och vad som krävs för att en godtagbar
nivå av samhällsinformation ska vara uppnådd givet den definition som återfinns i avsnitt 2.2.
När även formdimensionen skrivs in blir det möjligt att använda modellen för att – i
likhet med exemplet ovan - till exempel med en organisk form rita in olika kommuners
samhällsinformation eller för att analysera vilken pedagogisk metod som lämpar sig
bäst för den egna kommunen i de olika pusselbitarna. Förhoppningen är att modellen
ska kunna användas för att kunna jämföra och utveckla samhällsinformationen inom
såväl kommuner som övriga aktörer.
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3.3 Språk: modersmål/tolk/svenska
Graf 1. På vilka språk ges samhällsinformationen?
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När frågan ges till kommunerna om vilket språk samhällsinformationen ges på, tycks
tolkanvändning vara vanligast även om det i webbenkäten definieras som ”används vid
behov”. Noterbart är att cirka 25 % av kommunerna kan erbjuda någon form av
samhällsinformation på modersmål. En mindre andel av kommunerna använder inte
tolk över huvud taget i samband med samhällsinformationen. Kartläggningens
bedömning är att alla tre strategier – tolk, modersmål och enbart på svenska – används
parallellt i de flesta kommuner, men att det skiljer mellan kommunerna på var
tyngdpunkten ligger. Detta betyder att en fjärdedel av Sveriges kommuner har
samhällsinformation på modersmål till viss del, men inte att alla av dessa använder
modersmål genomgående i samhällsinformationen, något som grafen kanske kan
tolkas säga.
Samhällsinformation på modersmål lyfts fram av många kommuner som en
nyckelfaktor för lyckat resultat. Dels för att samhällsinformationen kan påbörjas
väldigt tidigt, dels för att det ger goda förutsättningar för dialog och reflektion.
Nackdelen är att det oftast kräver hög grad av samverkan mellan kommunerna för att
uppnå tillräckligt stora grupper och att det leder till rekryteringsproblem då
kommunerna måste hitta en informatör med rätt modersmål. Det medför därmed också
resande för individen som inte sällan får sin samhällsinformation i en annan kommun.
I de fall modersmål används innebär det ofta också större krav på fortbildning av
informatörerna, eftersom de ska vara uppdaterade inom många områden. Det arbete
som genomförs i Göteborgs stad med omgivande kommuner är ett exempel på hur en
sådan utvecklad verksamhet kan te sig. Arbetet bygger på att anmälningar görs för
deltagande och när gruppen består av 10-15 personer rekryteras en informatör med
samma modersmål. Informatören får sedan fortlöpande utbildning samt starkt
pedagogiskt stöd från ett centralt kansli. Även kommuner med mindre
flyktingmottagande arbetar med information på modersmål. Oftast finns det då till
exempel en arabisktalande person anställd inom förvaltningen.
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I mindre kommuner finns en större fördel med individualiserad information. Där finns
det sällan möjlighet till samma centrala stöd, vilket gör den individualiserade
informationen mer effektiv. Samhällsinformation på modersmål tycks ligga inom de
flesta stora utvecklingsarbeten på området. Målet är främst att kunna arbeta med en
kvalitetssäkrad struktur i ett tidigt skede av introduktionen.
Ett annat sätt att arbeta med samhällsinformationen är med hjälp av tolk. Tolken kan
användas både i en mer individorienterad form såväl som i gruppföreläsningar. Om
gruppen mottagna är liten men kommer från olika språkområden krävs flera tolkar
samtidigt. Vanligast är upp till tre men fler förekommer bland vissa kommuner,
exempelvis Östersunds kommun som använder upp till 5 tolkar samtidigt i
föreläsningssammanhang.
Tolkmetod är mindre lämpad för seminarieform då den är otymplig och långsam,
särskilt om fler tolkar samtidigt.32 Flera kommuner har däremot ett långt utvecklat
arbete med översatt grundmaterial och tolkarbete vid föreläsningar. Siken i Borås och
Umeåregionens (exklusive Umeå) arbete med samhällsinformation visar båda på hur
ett effektivt samhällsinformationsarbete kan byggas med hjälp av tolk och
upphandlade aktörer. En fördel med att använda tolk är att fortbildningsinsatserna för
den egna personalen kan minskas. Något som underlättar samarbete med andra
myndigheter då de kan arbeta direkt med nyanlända genom föreläsningar med tolk,
istället för via ombud som ofta är fallet vid modersmålsbaserad information. Ett stort
problem med tolkanvändning är den mycket begränsade tillgången på auktoriserade
tolkar. Det är mycket skiftande kvalitet på de tolkar som finns tillgängliga och nästan
alla kommuner hyser oro kring tolkproblematiken. Det är också långtifrån säkert att
det finns tolkar för de språk som efterfrågas på orten.33
Ytterligare en strategi är att genomföra samhällsinformationen på svenska. En del
kommuner anser att det är nödvändigt för att samtidigt förbättra individernas
språkinlärning. Det är dock inte alltid en uttalad strategi utan bygger ofta på
pragmatiska bedömningar efter att det bedömts som svårt, eller till och med omöjligt,
att på ett strukturerat sätt använda tolk. Fördelarna är att det upprätthåller den
förtroenderelation som finns mellan flyktingsamordnare och nyanländ utan att tolk
eller annan person kommer emellan. Effektiviteten är beroende på hur långt den
nyanlända kommit i sin språkinlärning. Generellt innebär samhällsinformation på
svenska att den läggs sent i introduktionen eftersom det dröjer innan språkkunskaperna
är tillräckliga för att deltagaren ska kunna ta till sig informationen.
Många, men inte alla, kommuner eftersträvar en ökad andel på modersmål. Det
arbetssättet tycks dock passa bäst där flera kommuner kan samverka, inte sällan runt
en större mottagningsort. Att genomföra samhällsinformationen på svenska i syfte att
stärka språkinlärningen bedöms inte vara i linje med de intentioner som finns i
nationella målsättningar, där samhällsinformationen medvetet lyfts bort från SFI. Det
finns även ett jämställdhetsperspektiv i språkval som sällan nämns. Användandet av
svenska som språk för samhällsinformationen tenderar missgynna kvinnor.
32

Dock säger sig Sala kommun ha goda erfarenheter av diskussionsgrupper där tolkar används,
men kommunen har samtidigt inte anordnat diskussionsgrupper på modersmål.
33
Här föreligger diskrepans mellan webbenkäten och intervjuerna (se kapitel 5 Appendix). I
webbenkäten anger 91 % av kommunerna att de kan erbjuda tolk på de efterfrågade språken, där
de flesta i intervjuerna betonar att det är ett problem att hitta tolkar. Vad detta beror på kan
kartläggningen inte svara på.
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Många av de nyanlända kvinnorna har redan makar i landet som har varit här en längre
tid, vilket ofta innebär att deras kunskaper i svenska är sämre än männens. Kvinnorna
blir med anledning av detta i högre grad beroende av mannens tolkning av
informationen och kunskapen. Detta skulle kunna motverkas om
samhällsinformationen i större utsträckning skedde på modersmål.
Anmärkningsvärt är att de myndigheter som deltar i samhällsinformationen utifrån
sina uppdrag inte medverkar med vare sig tolk eller föreläsare på ens de vanligaste
språken. Detta fördyrar och försvårar kommunernas insats.

3.4 Informatörerna
Samhällsinformation kan förmedlas av olika yrkesgrupper. Det kan vara SFI-läraren,
flyktingsamordnaren eller cirkelledare, för att nämna några. De som förmedlar
samhällsinformation benämner kartläggningen som informatörer. De kan
huvudsakligen sägas bestå av tre olika typer av informatörer:
myndighetsrepresentanter, budbärare och kommunikatörer beroende på vem de
representerar. Myndighetsrepresentanterna kommer från myndigheten, verksamheten,
organisationen eller föreningen de informerar om.34 Budbärarna har tillräcklig kunskap
om verksamheten de ska informera om för att vidarebefordra den till deltagarna.
Kommunikatörerna kan vara anställda av organisationen de ska informera om, men
enbart i syftet att informera. De har inga andra arbetsuppgifter och representerar
således inte organisationen på samma sätt som en tjänsteman gör.
Här avses de formella vägarna för att förmedla information till nyanlända. Det är dock
viktigt att lyfta fram att en större del av samhällsinformationen ibland kan komma från
"andrahandskällor", det vill säga familj och släktingar eller vänner och bekanta till den
nyanlände.

3.4.1 Myndighetsrepresentanter
Allt som oftast kallar kommunen in tjänstemän från organisationer för att medverka i
samhällsinformationen. Att organisationerna själva anmäler sitt intresse är mycket
ovanligt. Hur mycket de inkallade informatörerna medverkar och hur ofta de kommer
till samhällsinformationen varierar också kraftigt över landet och verkar ibland bero på
om det finns en villig anställd hos den regionala förgreningen av organisationen. Ett
talande exempel för den varierande graden i vilken organisationerna är villiga att
samarbeta är landstingen i Västra Götaland och Östergötland, där den förra tar betalt
av Borås kommun för att skicka dit en representant som informerar om hälso- och
sjukvård, medan den senare står för 50 % av budgeten till hälsokommunikatörerna
som har en liknande funktion.35
Den utsträckning i vilken organisationerna måste samarbeta är naturligtvis upp till dem
själva, så länge det handlar om andra organisationer än statliga myndigheter. De
statliga myndigheterna har ett specifikt ansvar att ge likvärdig service till alla oavsett
34

För att undvika upprepningar av alla dessa olika former av samhällsinstitutioner kommer
dessa fyra olika benämningar i fortsättningen enbart återges som organisationer.
35
Intervju med Borås kommun, 091027. Intervju med landstinget i Östergötland, 091112. Den
största delen av hälsokommunikatörernas uppdrag är att informera om hälso- och sjukvård mot
kommunala verksamheter, där SFI står för 80 % av beställningarna.

24

etnisk bakgrund, samtidigt som de ska eftersträva att berörda nås med information om
verksamheten. I förordning 1999:593 som styr detta påpekas det att särskilda åtgärder
kan komma att behövas för att nå ut till nyanlända.36 Dock har inte förordningen
uppmärksammats av de statliga myndigheterna. I en intervju med tolv statliga
myndigheter säger ingen representant för någon myndighet att de har ett formellt
uppdrag rörande nyanlända. Enbart en myndighet (CSN) nämner förordning
1999:593.37

3.4.2 Budbärare
Budbärarna kan ha många olika roller, det de har gemensamt är att de inte
representerar den organisation de informerar om, utan har tillräckligt mycket kunskap
för att ge deltagarna upplysningar enligt en budbärarmodell.38 Den här definitionen gör
att de som är inblandade i samhällsinformationen, inte kommer direkt från en
myndighet och ger information om det svenska samhället är budbärare. Det kan alltså
vara samtalsledare, flyktingsamordnare, cirkelledare, lärare inom SFI eller några andra
som ger samhällsinformation.
Informationen de har är ofta inhämtad från organisationen de ska informera om – må
det vara från en webbplats eller genom direkta samtal med en representant för
organisationen. För de regionala/nationella myndigheterna är detta arbetssätt
effektivast ur ett resursperspektiv eftersom de kan fokusera på att fortbilda
kommunens informatörer och ta fram arbetsmaterial. Avsaknad av centrala direktiv gör
dock att myndigheternas samverkan framstår emellanåt som ad hoc-mässig. Även om
myndigheterna oftast deltar tar det sig väldigt olika uttryck och tycks mer beroende på
eldsjälar som tar sig tid att informera än ledningens ambitioner.

3.4.3 Kommunikatörer
I gränslandet mellan representanter för myndigheterna och budbärarna som framför
deras budskap finns kommunikatörerna. Beroende på vad deras tjänst syftar till att
informera nyanlända om har de olika benämningar. Gemensamt för dem är att de ofta
delar språklig och kulturell bakgrund med de grupper de ska informera. Genom att
redan etablerade invandrade svenskar informerar de nyanlända är det tänkt att signaler
sänds ut om att det går att ta samma väg som kommunikatörerna har gjort. Det kan
möjligtvis även vara lättare för en kommunikatör att snabbare få den nyanländes
förtroende och på så sätt få en större auktoritet i frågor om samhällsinformation,
samtidigt som en kommunikatör mycket lättare kan jämföra företeelser och normer i
Sverige med landet den nyanlände kommer från.
Hälso- och sjukvård är ett område kommunikatörerna kan arbeta med. Att det handlar
just om hälso- och sjukvård bottnar i observationen några kommuner gjorde om
skillnader i sjukvårdssystemen mellan Sverige och många av de länder de nyanlända
kommer från. Eftersom det har varit svårt att kommunicera egenvården så har man
anställt kommunikatörer med erfarenheter av anpassningen till det svenska systemet
36

SFS 1999:593, 2§.
Carlén och Werner AB (2009).
38
Det vill säga att informatörerna får information av organisationerna som de sedan
vidarebefordrar till deltagarna.
37
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för att underlätta processen. Hälsokommunikatörerna i Östergötland kommer ut till
verksamheter – det kan till exempel vara SFI, jobbtorg eller liknande – och ger sin
information, men kan även hjälpa enskilda individer med frågor om hälso- och
sjukvård. Arbetet sker runt en struktur och det finns mål med uppdraget, men rollen är
friare och de är inte lika hårt knutna till en viss grupp.39
Kommunikatörskonceptet kan utvecklas ytterligare och vidgas till
samhällskommunikatörer – eller brobyggare som de även kallas.
Verksamhetsområdena är många, de har använts i skolsammanhang för att verka som
en hjälp för barn, föräldrar och anställda på skolan att förstå varandra bättre.
Brobyggare kan finnas på vissa jobbtorg, familjecentraler eller medborgarkontor eller
kan till och med gå runt och knacka dörr och på så sätt erbjuda sina kunskaper.
Termen har även använts för handledare i föreläsningssammanhang. Den övergripande
tanken med brobyggare är att de ska vara invandrade svenskar som deltar i samhället
och kunna använda sina erfarenheter om sin egen etablering för att göra
integrationsprocessen mer framgångsrik. Eftersom samhällskommunikatörerna
figurerar i många olika sammanhang kan de i vissa sammansättningar lika gärna kallas
för budbärare, men de som är anställda av en särskild myndighet i syfte att informera
om den går att placera tillsammans med hälsokommunikatörerna i gråzonen mellan
myndighetsrepresentanter och budbärare.40

3.4.4 Viktiga egenskaper för en informatör
Här sammanfattas vilka egenskaper kommunerna anser vara viktiga för en så kallad
budbärare eller en kommunikatör.41 Vilka egenskaper de statliga myndigheterna
prioriterar är inte känt eftersom det inte är något som undersökts. Den bedömning som
följer är alltså en sammanfattning av vad kommunerna letar efter i en informatör.
Kunskap om det svenska samhället är naturligtvis en viktig egenskap för
informatörerna och det här kravet är den största gemensamma faktorn för
kommunerna. Kunskaperna ska vara aktuella och breda. Kunskapskravet kommunerna
har kan också hänga på en utbildningsbakgrund. I många fall där kommunerna vill ha
en bred samhällskunskap bland sina informatörer vill de också ha någon med högre
utbildning.42
Nästa gemensamma nämnare är språket. Språket ligger även nära den kulturella
bakgrund informatören kommer från. De här faktorerna gäller särskilt kommuner som
jobbar med samhällsinformation på modersmål. Där blir språket en självklar faktor,
men inte bara hemspråket. Vissa kommuner ser gärna att informatören även har goda
färdigheter i det svenska språket, något som tillsammans med kunskaper om samhället
är viktigt. I sammanhang där kommunerna letar efter en informatör på modersmål går

39

Intervju med landstinget i Östergötland, 091112.
En sammanställning som exemplifierar samhällskommunikatörens olika roller i Malmö finns i
”Nya möten – Om kulturella brobyggare i Malmö”, Malmö stad (2009).
41
Nedan kommer båda att innefattas i benämningen ”informatörer”.
42
Bland annat från sammanställning av samhällsinformationsprogram Hallsberg och Ludvika
kommun.
40
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språket först, men det innebär inte att kunskaperna om det svenska samhället helt
bortses från.43
Pedagogiken nämns också som betydelsefull. Det kan handla om samtalsmetodik eller
utlärningsmetoder. Ibland vill kommunen att handledaren ska ha ett visst
förhållningssätt till den informationen som ges. Det här gäller kanske främst vid
demokratiska värderingar, fast även i andra sammanhang, exempelvis synen på
sexualitet i det svenska samhället. Vissa kommuner sätter särskilt fokus på att
informatören ska ha en ödmjuk inställning och inte ta de saker de lär ut som
automatiskt bättre än de förhållanden de nyanlända kommer från. De pedagogiska och
kulturrelativa kraven skiftar naturligtvis från kommun till kommun där de finns, men
gemensamt för alla informatörer är en önskan om att de ska stå för värdegrunden i
samhällsinformationen.44

3.5 Pedagogiskt material och metod
Samhällsinformationen förmedlas med hjälp av många olika pedagogiska metoder.
Vilken av dem som används mest skiljer mellan kommunerna, beroende på hur de
prioriterar mellan såväl områden som behov av anpassning till individ. Graf 2 ger en
översiktlig bild över de vanligaste formerna:
Graf 2. På vilket sätt ges informationen och hur många timmar har varje moment?
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Föreläsningar är ett konventionellt sätt att ge information på och kan från svaren sägas
vara den vanligaste formen kommunerna väljer för att ge samhällsinformation till
nyanlända i de kommuner där det finns ett kursliknande upplägg. I en del fall ges
föreläsningarna på deltagarnas modersmål, men mer vanligt är att föreläsningen hålls
på svenska och tolkas till ett eller flera språk samtidigt.
Diskussionsgrupperna är en metod som går under lite olika namn, dialogmodellen
används till exempel i Göteborgs stad medan gruppdiskussion används i en del andra. I
de här grupperna ges deltagarna utrymme att diskutera sina funderingar över vad de
43

Bland annat från sammanställning av samhällsinformationsprogram Fagersta kommun samt
intervju med Göteborgs stad 091027.
44
Bland annat från sammanställning av samhällsinformationsprogram Dorotea, Haparanda och
Eskilstuna kommun.
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har hört och komma med sina synpunkter på de ämnen som tagits upp. Syftet är främst
att gå från information till kunskap, ge utrymme för reflektion och dialog samt få
möjlighet att konkretisera den nya kunskapen. Seminarieformen – eller
gruppdiskussionerna – kan anses vara ett komplement eller variant av föreläsningarna,
då det alltid finns ett på förhand bestämt ämne. Ofta finns det anknytning till
föreläsningar eller annan information som deltagarna fått tidigare och tillfälle ges i
diskussionsgrupperna att reflektera över den.
Flyktingmottagandet bygger i grunden på mötet mellan flyktingsamordnaren och den
nyanlände, som redan lyfts fram. Samtalet dem emellan blir därför ofta centralt i hela
introduktionen. Med tiden byggs ett genuint kunnande om varandra och förtroenden
kan skapas. Det här gör att samtalet ibland även används som verktyg för att förtydliga
övriga insatser eller rent av att ersätta övriga insatser. Endast i undantagsfall sker
samtalet på modersmål utan parterna är hänvisade till tolk. Vartefter individen kommer
längre i sin språkinlärning övergår samtalet mer till svenska. Enligt den bild
kartläggningen ser finns det sällan en klar uppfattning om exakt hur många timmar
som läggs ner på de individuella samtalen, något som framgår i svaren från
webbenkäten för individuella samtal där ”vet ej” och ”inte mätbart i timmar” har större
representation än i svaren för föreläsningar och gruppdiskussioner.
Det finns även andra metoder som kommunerna använder för att ge information om
det svenska samhället. Tryckt information är en viktig del både vad gäller praktisk
samhällskunskap såväl som praktisk vardagskunskap. Myndigheter har ofta material
på de vanligaste språken. Ibland samlas, delar av eller allt, det tryckta materialet på en
internetportal. Fördelen det för med sig är stora möjligheter att samla material och
information, samtidigt som det kan göras lättåtkomligt. Tryckt informationsmaterial
kan även användas i samband med föreläsnings- eller diskussionssammankomster,
som en del av samhällsinformationsmodellen.
Studiebesök är ofta viktiga delar av samhällsinformationen. Det kan till exempel röra
sig om besök på Skatteverket eller hos det lokala näringslivet. Till den här formen kan
det även nämnas att grupputflykter förekommer45. Både för att ge en smak på vad
kommunens innevånare gör på fritiden, men även för att orientera deltagarna i
närområdet. Introduktion till föreningslivet är ytterligare en form av studiebesök.
Genom att introducera föreningslivet i den nyanländes sfär öppnas det fler vägar till ett
utbrett nätverk och på så sätt är det tänkt att deltagande i samhället ska uppstå.46
Den slutsats som kan dras är att föreläsningen som form är vanligast.
Enkätundersökningen i sig ger inga svar på vad som avhandlas på föreläsningarna men
utifrån den intervjuundersökning som genomförts är det tydligt att framförallt den
praktiska samhällskunskapen avhandlas i föreläsningsform. En rimlig sammanfattning
är att värdegrund i första hand genomförs antingen i en mer gemensam form med
företrädesvis dialogmodell eller mer individuellt i samtal. Den praktiska
samhällskunskapen som dominerar samhällsinformationen sker först och främst i
föreläsningsform och kompletteras med samtal/stöd. Den praktiska vardagskunskapen
förmedlas genom såväl samtal och föreläsningar som dialogmodell.47
45

Skoterutflykter är ett exempel som lyfts fram i Nordmalings kommun, intervju 091022.
Studiebesök nämns bland annat i Halmstad, Ludvika och Haparanda kommuners
sammanställning.
47
Kartläggningen har funnit en avsaknad av andra medier än tidigare nämnda.
Undervisningsmaterial såsom film, radio, självstudiematerial, videokonferens med mera används
46
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3.6 Gruppindelning efter språknivå/annan förkunskap, kön
När deltagarna i samhällsinformationen ska delas in i grupper är den absolut vanligaste
faktorn språket. I vissa fall är informationen på modersmål och där är en uppdelning
efter språkgrupper självklar. I samhällsinformation där tolkar används finns en viss
gräns för hur många som går att använda och därmed måste grupperna delas in efter
språk. För många tolkar gör att översättningen av informationen blir långsam och
svårhanterlig. Språket spelar även roll när det är svenska som talas. En restriktion som
används bland kommunerna är hur långt deltagarna har kommit i SFI-undervisningen,
där en viss nivå inom SFI måste ha uppnåtts.48
Det finns även inslag av individuellt anpassad information efter ålder eller
familjesituation. Föräldragrupper går att hitta i några kommuner och den är då riktad
mot nyanlända som är eller ska bli föräldrar. På samma sätt finns det även direkt riktad
information till yngre individer. Eskilstuna erbjuder IVIK49-elever
samhällsinformation och i Hallsbergs kommun fanns det en speciellt anpassad
kursplan för yngre invandrade pojkar från Irak. Den riktade informationen till yngre är
ovanligare än familjegrupperna och en anledning till detta kan vara att kommunerna
anser att innehållet i samhällsinformationen ska täckas upp i den ordinarie
skolundervisningen.
Grupperna kan även delas upp efter kön. Då är det aldrig tal om en genomgående
uppdelning av grupperna i kvinnor respektive män under hela samhällsinformationen,
utan enbart när känsligare ämnen – exempelvis under eventuella diskussioner om sex
och samlevnad – har föranlett en uppdelning. Grunderna det här görs på varierar, i
vissa fall sker den alltid när vissa ämnen tas upp, i andra fall bestämmer gruppen själv.
Ungefär hälften av kommunerna som svarat på webbenkäten säger sig använda
gruppindelning efter kön ibland och i många av samtalen har en liknande bild kommit
fram. Dock har det funnits synpunkter på att diskussionen inte blir lika nyanserad eller
att informatörerna känner att en gruppindelning baserad på kön inte kommer att
påverka diskussionsklimatet och därför har vissa kommuner medvetet slopat en sådan
här indelning.
Yrkesbakgrunden, eller vilken utbildning deltagaren har, kan också spela roll. Det
vanligaste är dock att grupperna blandas och att nivån på samhällsinformationen inte
förändras nämnvärt. Det finns även sammanhang där den etniska bakgrunden avgör
innehållet i samhällsinformationen. Pilotprojektet med brobyggare i Malmö riktat mot
nyanlända irakier var ett sådant, i utvärderingen av Göteborgs stads
samhällsinformationsprogram påpekades det att vissa deltagare tyckte att
informationen ibland var irrelevant, exempelvis vissa grupper som fick information
om könsstympning. Borås har inriktat sig särskilt på somalier och erbjuder dem
samhällsinformation i större omfattning, och kan då även erbjuda en inledande kurs på
modersmålet.
i väldigt liten omfattning. Andra media än Internet och tryckt material är områden som har blivit
försummade när samhällsinformationen ska förmedlas. Kanske för att fokus har legat på hur
infödda svenska medborgare tar till sig information. Ett intressant sätt att närma sig
samhällsinformation skulle vara att undersöka vilka media som målgruppen är vana vid och
försöka sätt att förmedla information efter det.
48
Bland andra Kalmar redovisar att deltagaren måste uppnått C-nivå, och Hallsberg hade krav
på hjälplig svenska. Nässjö anpassar informationen efter A/B- samt C/D-deltagare.
49
Individuella programmets introduktionskurser för invandrare förkortas ”IVIK”.
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3.7 Omfattning
Det är svårt att definiera omfattningen av samhällsinformationen räknat i timmar. De
svar som givits i såväl enkätundersökning som i intervjuundersökning skiljer sig
markant åt. Till stor del kan den spretiga och svårtolkade bilden förklaras med
definitionssvårigheter. I intervjuerna och webbenkäten har kommunerna själva fått
definiera vad som ingår i samhällsinformationen. Det är då inte heller konstigt om
definitionerna skiljer sig åt en del. Ett mönster som visats sig i intervjuerna är att de
kommuner som har samhällsinformationen åtminstone delvis integrerad inom SFI
redovisar överlag ett betydligt större antal timmar än de kommuner som har ett
tydligare urskiljt upplägg.50 Någon klar och tydlig separering från SFI är sällan gjord
inom kommunerna om de inte har en tydligt framtagen plan för
samhällsinformationen. Även om målen skiljer sig mellan verksamheterna gör deras
uppenbara kopplingar samt individens och myndighetens krav på effektivitet att
verksamheterna sker i nära anslutning om inte integrerade i varandra. De kommuner
som tydligt urskiljt samhällsinformationen redovisar en tidsåtgång mellan 60-100
timmar exklusive de studiebesök som görs inom ramen för SFI. En viktig notering är
att de som har en övervikt av vidarebosättare (tidigare kvotflyktingar) i sitt mottagande
redovisar ett högre antal timmar.
Det är stor skillnad mellan kommunerna även vad gäller under vilken tidsutsträckning
samhällsinformationen ges. Några ger en stor del komprimerat under kort tid medan
andra föredrar en längre tidsutsträckning på upp till en termin. I till exempel projektet
brobyggare mot irakier i Malmö pågick samhällsinformationen under tre veckor med
tre timmar per dag, medan samhällsinformationsprogrammet i Göteborg har ett
program som sträcker sig över 20 veckor.51 Däremellan finns det olika varianter,
Hallsbergs kommun bedriver heltidsundervisning i sex till åtta veckor, Dorotea
redovisar 30-40 timmar över en månad, Halmstad har halvtid under tre till fem
månader och så vidare. Värt att notera är att ca 20 % av kommunerna som besvarat
enkäten inte ger samhällsinformation vid mer än ett tillfälle. En faktor som verkar
styra omfattningen av samhällsinformation är kommunens önskan om en heltidsmodell
där SFI, samhällsinformation samt övriga insatser ska utgöra heltid för den enskilde.
Kartläggningens bedömning är att samhällsinformation som bedrivs under en längre
tid, några eftermiddagar i veckan är den vanligast förekommande lösningen.
Samhällsinformation påbörjas oftast så snart som möjligt. Den största enskilda
anledningen till att det dröjer är kö till barnomsorg. En förskjutning som nästan
uteslutande drabbar kvinnor. En annan anledning är att kommunen enbart erbjuder
samhällsinformation på svenska vilket medför att den nyanländes språkinlärning måste
ha kommit en bit innan samhällsinformationen kan påbörjas ordentligt. I dessa fall
sker oftast direkt nödvändig information med hjälp av tolk i samtal med
flyktingsamordnaren medan mer strukturerade insatser får avvakta. Även denna
försening drabbar kvinnor i högre utsträckning än män, som tidigare tagits upp i
texten.

50

Jämför till exempel Strömsund och Eskilstuna som anger ungefär 300 timmar totalt med
Göteborg och Malmöregionen som uppger runt 60 timmar strukturerad samhällsinformation.
51
Liedholm, M. och Lindberg, G. (2008) s 7.
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Vad gäller de olika pusselbitarna råder det delade uppfattningar kring i vilken ordning
de ska introduceras. I Östersund ges samhällsinformation enligt ett rullande schema
och ordningsföljden avgörs av bland annat ankomstdatum. I Göteborg lyfts värdegrund
tidigt (block två av fem) medan Borås avvaktar tills språkinlärningen har kommit
längre. Det mönster som framträder tydligast är att de kommuner som ger
samhällsinformation på svenska eller med tolk gärna avvaktar språkinlärningen innan
de genomför insatser kring värdegrund medan de kommuner som använder modersmål
påbörjar insatser med värdegrund så snart som möjligt.

3.8 Organisation
3.8.1 Former för samverkan
Svaren på frågan om kommunerna samarbetar med någon annan aktör inom ramen för
samhällsinformation kan sammanfattas i graf 3:
Graf 3. Samverkar er kommun med några andra kommuner/aktörer inom ramen för
samhällsinformation?
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Som tidigare visats innehåller samhällsinformationen många olika delar av det
offentliga Sverige. Det är tveksamt om någon kommun kan upprätthålla nödvändig
kompetens inom de områden som ryms i samhällsinformationen utan att samverka
med andra aktörer. Därför är det förvånande att så många som 37 % av kommunerna i
webbenkäten anger att de inte samverkar med någon annan aktör inom ramen för
samhällsinformation.
Flyktingmottagandet i kommunerna är inte sällan föremål för någon form av regional
samverkan. Detta gäller i hög grad även samhällsinformationen. Den vanligaste
samarbetsformen mellan kommuner är att flera köper platser hos en större
intilliggande kommun. En annan förekommande form är att flera kommuner går
samman i en upphandling och vinnande anbud levererar likartad samhällsinformation
till alla kommuner. I vissa fall finns det större slag av regional medverkan där skiftet
gått från lokal samordning till regionalt ägande – helt och hållet eller till största delen.
Hälsokommunikatörerna i Östergötland eller samhällskommunikatörerna i region
Skåne är exempel på detta.

31

Kommunerna har trots samverkan det yttersta ansvaret för att samhällsinformationen
ska genomföras. Det behöver dock inte betyda att samarbetet blir begränsat eller att
det inte kan nå full potential. Samarbete mellan kommunerna – även i de fall där det
finns en kommun som är projektägare – innebär ett mer effektivt utnyttjande av
resurser eftersom stordriftsfördelar blir mer tydliga ju större samarbetet är. Ibland kan
det handla om att mindre kommuner runt en större drar nytta av den geografiska
närheten och köper in tjänster från den stora kommunen som av naturliga skäl har
stordriftsfördelar – Göteborg med kringliggande kommuner är ett exempel på detta. I
andra fall kan det röra sig om ett samarbete där den stora kommunen dragit sig ur ett
regionalt samarbete, men de mindre runt omkring fortfarande kan dra fördelar av
samverkan och här går det att nämna Umeåregionen som exempel. Variationerna är
många och kanske ser de inte exakt likadana ut på något ställe i Sverige, men det de
har gemensamt är att en stark regional aktör tar täten och utvecklar ett regionalt
samarbete, som alla sedan drar nytta av.
Samverkan kan dock tjäna på att ha dragen av regionalisering och här har
länsstyrelserna en viktig roll. I proposition 2009/10:60 menar regeringen att
länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag
och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.52 Samhällsinformation är en
del av dessa aktiviteter för nyanlända och det finns många exempel på regional
samverkan där länsstyrelsen har varit en drivande part i samarbetet.

3.8.2 Samverkan med andra aktörer
Graf 4. Vilka aktörer samverkar kommunen med?
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När de kommuner som säger sig ha ett samarbete inom ramen för samhällsinformation
anger vilka samarbetspartners de har är Arbetsförmedlingen det vanligaste svaret, som
sammanfattningen av svaren i graf 4 visar. Nästan varannan kommun, 48 %,
samverkar med Arbetsförmedlingen, men med 45 % är samverkan med andra
kommuner nästan lika mycket förekommande. När det gäller de övriga statliga
myndigheterna är det framför allt Skatteverket, Försäkringskassan och Polisen som
kommunerna anger som samverkansparter. Övriga stora aktörer är Röda korset (25 %),
trossamfund (11 %) och näringsliv (17 %) . I enkätundersökningen är det få kommuner
52

Proposition 2009/10:60. s 56.
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som anger idrottsrörelsen och det lokala föreningslivet. Däremot tycks
studieförbunden spela en stor roll i samhällsinformationen ofta efter en upphandling,
där en del privata alternativ finns, exempelvis Folkhälsobyrån AB53.
Trots den relativt stora grad av samverkan med statliga myndigheter som kommunerna
uppger, verkar initiativet ligga hos kommunerna. Det visar den konsultrapport som
framtagits inom ramen för regional samhällsinformation i Stockholm och i samråd
med denna kartläggning, där tolv statliga myndigheter intervjuades angående sin roll i
samhällsinformationen. De flesta saknar helt centrala strategier för att arbeta med
nyanlända, undantaget är Arbetsförmedlingen.54 Resultatet är förvånande med tanke på
den starka närvaron både Skatteverket och Försäkringskassan har i det lokala arbetet
enligt webbenkäten. De statliga myndigheternas medverkan regleras i till exempel
förordning SFS 1999:593 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av
integrationspolitiken, men även i de olika myndigheternas instruktioner55. I nämnda
konsultrapport är det, som tidigare noterats, endast CSN som nämner förordning
1999:593 vilket antyder att myndigheternas ansvar bör förtydligas samt
medvetandegöras.

3.8.3 Målgrupp (skyddsbehövande, anknytning, övriga)
Enligt nuvarande lagstiftning är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsinformation
till dem som omfattas av ersättningsförordningen 1990:927. Många kommuner väljer
dock att vidga målgruppen för samhällsinformation. Det finns flera skäl till detta. Dels
kan målgruppen nyanlända uppfattas som godtycklig och för snäv eftersom den
exkluderar anknytningar som kommit efter 24 månader. Dels kan gruppen vara för
liten för att samhällsinformationen ska erbjuda tillräckligt hög kvalitet. Det allra
vanligaste är att kommuner erbjuder plats till alla inom samma språkgrupp om det
finns möjlighet.56 Det förekommer argument om att vissa grupper behöver mer eller
mindre samhällsinformation beroende på om de varit asylsökande eller kommit genom
vidarebosättning.57 Någon mätning har dock inte gjorts så kartläggningen kan inte ge
svar på om det verkligen är så. Det framstår dock som ganska klart att variationerna i
förkunskap mellan individerna är mycket stora och antagligen större än variationerna
mellan vissa grupper flyktingar.

53

www.folkhalsobyran.se.
Carlén & Werner AB (2009).
55
SFS 1999:593. 2 § Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser gelikvärdig
service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av
information om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan kräva
särskilda åtgärder för nyanlända invandrare.
56
Asylsökande inkluderas inte i målgruppen i någon kommun.
57
Både Strömsunds och Östersunds kommun lyfte denna fråga i intervjun.
54
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4. Mål och resultatuppföljning – ett utvecklingsområde
4.1 Samhällsinformationens mål i kommunerna
Eftersom de statliga målen med samhällsinformationen endast är vagt formulerade har
kommunerna en relativt stor frihet att formulera egna mål. De kommunala målen för
samhällsinformationen är dock vanligtvis oklara och ofta görs kopplingar till hela
introduktionsprogrammets syfte att påskynda integreringen i det svenska samhället.
Uppföljningsbara mål är viktiga för att säkerställa kvalitén på samhällsinformationen
och avsaknaden av dem antyder att många kommuner inte har en kvalitetssäkrad
samhällsinformation.
En stor del av kommunerna har inte dokumenterade mål för samhällsinformationen.
Många av dessa kommuner arbetar efter tankegångar och interna riktlinjer men dessa
är då inte allmänt kända. De kommuner som har dokumenterade mål sätter väldigt ofta
upp dessa i relativa termer. Ord som ”bättre”, ”snabbare” och ”större” beskriver
egenskaper som samhällsinformationen ska förbättra. Svedala kommun har till
exempel som mål att förstärka nyfikenheten och öppenheten inför det svenska samhället och
Svedala58 och Sala kommun uppger att ett mål är att deltagarna snabbare ska klara sig på
egen hand.59 Målen i sig är inte olämpliga och visar att det finns en tanke bakom
informationen som ges. Problematiken med målformuleringarna är att de inte går att
följa upp. Det är mycket svårt att kontrollera en förstärkt nyfikenhet och på samma sätt
går det inte att mäta om deltagarna i samhällsinformationen snabbare klarat sig på
egen hand. Den effekt som samhällsinformationen faktiskt har på deltagarna blir i och
med detta svår att kartlägga och det medför att programmen som helhet blir svåra att
utvärdera.
Den oklara definitionen är en del av problemet. Kommunerna har överfört det
övergripande målet med introduktionsprogrammet ner till samhällsinformationen.
Mätbara mål är viktiga för att kvalitetssäkra den information som ges och det finns
exempel på sådana mål. Sala kommun har ytterligare ett mål med
samhällsinformationen som syftar till att deltagarna ska veta till vem och var man ska
60
vända sig i olika ärenden. Ett till synes anspråkslöst mål, men enkelt att mäta och det
ger även deltagaren tillträde till samhället på ett helt annat sätt än om den här
informationen hade undanhållits denne. Halmstad kommun har som verksamhetsmål
för 2009 att: 100 % inom flyktingintroduktionen skall ha fått samhällsinformation med
insatser i syfte att ge förutsättningar för en god och trygg uppväxt för barn och ungdomar.61

Visserligen ett mål som direkt riktar sig mot barnfamiljer, men ändå ett mål som går
att kontrollera att det efterlevts.
En kanske viktigare aspekt av klara målformuleringar är kontinuiteten i
samhällsinformationen. Det är inte ovanligt att de eldsjälar som på egen hand har
arbetat fram samhällsinformationen – och i flera fall även hela
introduktionsprogrammet – är de enda som har tillräcklig insyn i programmet för att
58

Svedala kommun - informationsblad om samhällsinformation.
Sammanställning av samhällsinformationsprogram, Sala kommun.
60
Ibid.
61
Sammanställning av samhällsinformationsprogram, Halmstad kommun.
59
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kunna upprätthålla det. När frågan ställts till dem om vad som skulle hände om de
slutade på arbetsplatsen och någon annan tog över deras jobb har svaren lutat åt att den
person som tar över tjänsten förmodligen behöver uppfinna hjulet en gång till.
Förnyelse är naturligtvis inget dåligt, men i vissa fall har samhällsinformationen funnit
sin form genom tio års arbete och en sådan gedigen utveckling är både svår att upprepa
på kortare tid och synd att kasta bort. Tydliga dokumenterade mål, som går att följa
upp, tillsammans med en kursplan och eventuellt en förklaring av syftet kommer att
bevara en betydande del av de kunskaper som finns inom organisationen, även om den
drivande kraften bakom dem försvinner.
Utvärderingar av samhällsinformationen är även de mycket ovanliga. Under
kartläggningen har kommunerna blivit ombedda att skicka in, och även övriga
länsstyrelser har ombetts att samla in, eventuella utvärderingar. Totalt omfattar
utvärderingarna den här kartläggningen fått ta del av sex
samhällsinformationsprogram, varav vissa har blivit utvärderade två gånger. Totalt har
198 kommuner svarat att de erbjuder någon form samhällsinformation, något som
visar att uppföljning av samhällsinformationen är bristfällig. Det bör tilläggas att ett
antal kommuner har angett att de har deltagarenkäter och avstämning med personalen
för att utveckla informationen, men utvärderingar av hela programmet utförda av
externa aktörer saknas i de allra flesta fall. De utvärderingar som faktiskt finns
återspeglar avsaknaden av dokumenterade mål och har karaktären av
brukarutvärderingar. I några fall har utvärderingarna enbart fokuserat på att mäta hur
nöjda deltagarna var och vad som kan förbättras utifrån det. Bilden utvärderingarna
ger är, när de sammanfattas, ibland motsägande. Där vissa aspekter av
gruppsammansättning eller språk informationen ges på behandlas olika beroende på
hur det används i programmet.62

4.2 Utvecklingsarbete
Det förekommer utvecklingsarbeten runtom i landet. Eskilstuna har till exempel börjat
diskutera hur de ska kvalitetssäkra de samtal cirkelledarna genomför inom det första
steget av LOA (Leva och arbeta i Sverige). Genom att alla handläggare skriver på ett
kontrakt där det fastställs vilka ämnen som ska diskuteras och hur samtalsledarna ska
förhålla sig till de ämnena görs innehållet i samhällsinformationen uppföljningsbart.63
En annan variant på kvalitetssäkring är OCN-metoden (Open College Network). Kort
beskrivet är metoden en formaliserad process för att säkerställa kvalitén på innehållet i
informationsmaterialet. Processen att bestämma kursinnehållet görs genom att
konsultera expertgrupper inom de områden informationen handlar om. I Falköping och
Södertälje har kommunerna använt sig av den här metoden för att få fram en kursplan
där innehåll och mål slås fast.64 OCN-metodens kärna är att alla kurser som tas fram
mynnar ut i konkreta och uppföljningsbara mål. När deltagaren sedan har tillägnat sig
kunskapen inom kursen kommer målen att vara uppfyllda.
Eskilstunas och OCN-metodens förhållningssätt är två kontrasterande synpunkter på
hur kvalitetssäkringen för samhällsinformationen ska gå till. Frågan handlar egentligen
om det är individens kunskaper eller kommunens samhällsinformation som ska
62

För en mer ingående analys och diskussion om detta se kapitel 5 Appendix.
Intervju med Eskilstuna kommun 091112.
64
Samtal med Falköpings kommun. 091019. Samtal med Södertälje kommun. 091110.
63
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kvalitetssäkras. Samma förhållningssätt kan även exemplen på de mätbara målen i
Sala och Halmstad kommun delas in efter. Salas mål handlade om att individen har
tillägnat sig kunskaperna, där Halmstad kommun ville säkerställa den information
deltagarna får. De mål vi har uppfattat i sammanställningarna och djupintervjuerna –
oavsett om det har varit dokumenterade eller ej – har antingen varit individ- eller
kommunfokuserade. Det vanligaste har varit att individens lärande har återspeglats i
målen.
För att försäkra sig om att individen har tagit till sig av den informationen som ges
måste någon form av kunskapstest göras. Det kan vara ett känsligt ämne och uppfattas
som en påtvingad assimilering, om kunskapstestet är obligatoriskt att klara för att
samhällsinformationen ska betraktas som avslutad. Att säkerställa att kommunens
information är likvärdig och identisk oavsett vilken grupp som får den baserar sig på
den information som kommunen faktiskt använder och det tillvägagångssätt
kommunen har för att kommunicera informationen. Om informationen är
kvalitetssäkrad och alla handledare använder den på samma sätt är det upp till
deltagaren om informationen tas in eller inte.
I förstudien till en regional samverkansmodell i Stockholm lämnas några förslag på
hur graden av måluppfyllelse kan genomföras. Ett första steg är att mäta hur många
som har tagit del av samhällsinformationen och vilka moment de tagit del av. Ett andra
steg är ett rent kunskapstest, men det ska främst ses som ett hjälpmedel för individen.
Till sist föreslår förstudien en deltagarenkät som ska visa om deltagarna har upplevt att
samhällsinformationen kommer att vara användbar i samhället. En jämförelse kan
sedan göras exempelvis med hur de deltagare som svarat en viss sak i enkäten har
presterat i kunskapstestet.65
En kvalitetssäkrad samhällsinformation verkar vara ett steg i processen att kunna
komma till tals med de orosmoment angående skillnad i kvalitet som nämndes i
inledningen, men samtidigt är detta lika kopplat till definitionen. Som den här delen
har visat, går det att ana en koppling mellan avsaknaden av mätbara mål och den
otydliga definitionen. Att ställa upp mätbara mål kan underlättas om det finns en tydlig
målbild, det vill säga en klar definition av vad samhällsinformation är. De två stora
problemen – oklar definition och en avsaknad av mätbara mål – ter sig
sammankopplade och ett förtydligande av exakt vad som ska utföras, eller uppnås, kan
vara ett första steg mot en samhällsinformation för nyanlända där kvaliteten inte är lika
beroende av de lokala förutsättningarna.

65

Pergelius, L. (2008) s 85-86.

36

5. Appendix
5.1 Kvantitativ undersökning
Den kvantitativa undersökningen utgjordes av en webbenkät som skickades ut till 279
av landets 290 kommuner. Länsstyrelserna har tillsammans uppfört en kontaktlista
över personer som kan förväntas svara på webbenkäten. Sedan har en länk till
undersökningen skickats via e-post till kontaktpersonerna och i de alla flesta fall har de
besvarat enkäten, i några fall har de vidarebefordrat meddelandet till en part som de
visste kunde svara.
Målet med enkäten har varit att få en nationell bild över formen för
samhällsinformationen, alltså ”hur” samhällsinformationen bedrivs. Frågorna har till
allra största del varit stängda eftersom en analys av öppna, mer kvalitativt betonade
svar inte bedömts vara möjligt. För att för en bild över innehållet i
samhällsinformationen lutar sig rapporten på den kvalitativa undersökningen samt
metaanalysen samhällsinformationsutvärderingar.
Av 279 kommuner har 217 påbörjat enkäten och 204 kommuner har helt och hållet
slutfört den, vilket som ger en svarsfrekvens på 73,9 %. Den sammanställning av
enkätresultaten som redovisas nedan är justerad så enbart de kommuner som svarat
”ja” på fråga ett är inkluderade. De kommuner som svarade ”nej” på fråga ett fick inga
fler frågor och har således rensats bort från sammanställningen. Det är sammanlagt sex
kommuner som svarat ”nej” på fråga ett och därmed redovisas de 198 kommuner som
erbjuder samhällsinformation till nyanlända.
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Sammanställning av enkätsvaren:
2

Fråga 1 av 18
Erbjuder Er kommun i någon utsträckning
samhällsinformation till nyanlända med nyss beviljat
uppehållstillstånd?

Antal

1

1. Ja

198

2

2. Nej

0

Totalt

198

Fråga 2 av 18
3
Vilka erbjuds samhällsinformation i Er kommun?

Antal

Procent Grafisk illustration

100 %
0%
100 %
Procent Grafisk illustration

1

1. De nyanlända som innefattas av
ersättningsförordningen

127

65 %

2

2. De som deltar i sfi

51

25 %

3

3. Alla nyanlända i kommunen med utländsk härkomst

20

10 %

198

100 %

Totalt
Fråga 3 av 18
4 Samverkar Er kommun med några andra kommuner/
aktörer inom ramen för samhällsinformation?

Antal

1

1. Ja

125

63 %

2

2. Nej

73

37 %

Totalt

198

100 %

Fråga 3.1
Vilka aktörer samverkar kommunen med?

Antal

5

Procent Grafisk illustration

Procent Grafisk illustration

1

1. Andra kommuner

90

45 %

2

2. Landsting

67

34 %

3

3. Försäkringskassan

59

30 %

4

4. Arbetsförmedlingen

95

48 %

5

5. Skatteverket

60

30 %

6

6. Konsumentverket

25

13 %

7

7. Diskrimineringsombudsmannen

3

2%

8

8. Andra aktörer

73

37 %

9

9. Tillväxtverket

4

2%

10

10. Trossamfund

22

11 %

11

11. Röda korset

50

25 %

12

12. Lokala näringsidkare

34

17 %

13

13. Polisen

59

30 %

Totalt antal kommuner i samverkan med annan aktör

125

63 %

Fråga 4 av 18
Är samhällsinformationen till största del ett fristående
inslag i introduktionen eller bedrivs den i samband med
sfi-undervisningen?

Antal

6

Procent Grafisk illustration

1

1. Till största delen fristående

108

54 %

2

2. Till största delen integrerad med sfi-undervisningen

43

22 %

3

3. Till största delen i samband med sfiundervisningen, men utanför undervisningstiden
för sfi.

47

24 %

198

100 %

Totalt

38

Fråga 5 av 18
7 Ges samhällsinformationen som en kurs vid flera
tillfällen?

Antal

1

1. Ja

159

80 %

2

2. Nej

39

20 %

198

100 %

Totalt

Fråga 5.1
8 På vilka sätt ges informationen och hur många timmar har Antal
varje moment?

Procent Grafisk illustration

Procent Grafisk illustration

8.1 Föreläsningar
1

1. < 10 timmar

36

18 %

2

2. 10-39 timmar

55

28 %

3

3. 40-59 timmar

14

7%

4

4. > 60 timmar

22

11 %

5

5. Inte mätbart i timmar

20

10 %

6

6. Formen används ej

2

1%

7

7. Vet ej

8

4%

Total andel som använder föreläsningar

147

74 %

8.2 Diskussionsgrupper
1

1. < 10 timmar

38

19 %

2

2. 10-39 timmar

44

22 %

3

3. 40-59 timmar

9

5%

4

4. > 60 timmar

13

7%

5

5. Inte mätbart i timmar

25

13 %

6

6. Formen används ej

3

2%

7

7. Vet ej

11

6%

129

65 %

Total andel som använder diskussionsgrupper
8.3 Studiebesök
1

1. < 10 timmar

54

27 %

2

2. 10-39 timmar

42

21 %

3

3. 40-59 timmar

7

4%

4

4. > 60 timmar

2

1%

5

5. Inte mätbart i timmar

22

11 %

6

6. Formen används ej

5

3%

7

7. Vet ej

11

6%

39

Total andel som använder studiebesök

127

64 %

8.4 Individuella samtal
1

1. < 10 timmar

40

20 %

2

2. 10-39 timmar

22

11 %

3

3. 40-59 timmar

6

3%

4

4. > 60 timmar

1

1%

5

5. Inte mätbart i timmar

36

18 %

6

6. Formen används ej

15

8%

7

7. Vet ej

14

7%

105

53 %

Total andel som använder individuella samtal
8.5 Internetportal
1

1. < 10 timmar

27

17 %

2

2. 10-39 timmar

9

5%

3

3. 40-59 timmar

4

2%

4

4. > 60 timmar

0

0%

5

5. Inte mätbart i timmar

22

11 %

6

6. Formen används ej

40

20 %

7

7. Vet ej

15

8%

62

31 %

Total andel som använder Internetportal
8.6 Tryckt informationsmaterial
1

1. < 10 timmar

40

20 %

2

2. 10-39 timmar

18

9%

3

3. 40-59 timmar

2

1%

4

4. > 60 timmar

0

0%

5

5. Inte mätbart i timmar

55

28 %

6

6. Formen används ej

6

3%

7

7. Vet ej

13

7%

115

58 %

Total andel som använder tryckt informationsmaterial
8.7 Andra gruppaktivieter
1

1. < 10 timmar

36

18 %

2

2. 10-39 timmar

26

13 %

3

3. 40-59 timmar

6

3%

4

4. > 60 timmar

5

3%

5

5. Inte mätbart i timmar

31

16 %

6

6. Formen används ej

12

6%

7

7. Vet ej

14

7%

104

53 %

Total andel som använder andra gruppaktiviteter

40

9

Fråga 6 av 18
Erbjuder Er kommun samhällsinformation där deltagaren
kan välja nivå efter sina förkunskaper? Det är möjligt att
kryssa i flera alternativ.

Antal

Procent Grafisk illustration

1

1. Ja, med hänsyn till utbildningsnivå

32

12 %

2

2. Ja, med hänsyn till arbetslivserfarenheter

20

7%

3

3. Ja, med hänsyn till kunskaper i det svenska språket

64

24 %

4

4. Ja, med hänsyn till annat

32

12 %

5

5. Nej

120

45 %
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Fråga 7 av 18
Är andelen kvinnor och män bland deltagarna i
samhällsinformationen representativ för den fördelning
nyanlända kvinnor och män som finns i Er kommun?

Antal

Procent Grafisk illustration

1

1. Ja

162

2

2. Nej, större andel kvinnor

7

3%

3

3. Nej, större andel män

14

7%

4

4. Vet ej

15

8%

11

Totalt

198

Fråga 8 av 18
Är närvaro vid samhällsinformationen obligatorisk?

Antal

82 %

100 %
Procent Grafisk illustration

1

1. Ja

67

34 %

2

2. Ja, och avdrag i introduktionsersättning eller liknande
görs vid ogiltig frånvaro

125

63 %

3

3. Nej

6

12

Totalt

198

Fråga 9 av 18
Ges något intyg/diplom för fullföljd samhällsinformation?

Antal

3%
100 %
Procent Grafisk illustration

1

1. Ja, för deltagande

47

24 %

2

2. Ja, efter godkänt kunskapsprov

2

1%

3

3. Nej

149

75 %

198

100 %

Totalt

Fråga 9.1
13 Är det en jämn fördelning mellan antalet män och kvinnor i Antal
antal intyg/diplom?

Procent Grafisk illustration

1

1. Ja

29

59 %

2

2. Nej, större andel män

3

6%

3

3. Nej, större andel kvinnor

3

6%

4

4. Vet ej

14

29 %

49

25 %

Total andel som ger intyg
Fråga 10 av 18
14 Har kommunen minst en anställd som jobbar med
samhällsinformation till 50 % eller mer?

Antal

1

1. Ja

71

36 %

2

2. Nej

127

64 %

198

100 %

Totalt

41

Procent Grafisk illustration

Fråga 11 av 18
15 Utbildas personalen som arbetar med samhällsinformation Antal
för nyanlända fortlöpande?

Procent Grafisk illustration

1

1. Ja

84

42 %

2

2. Nej

114

58 %

198

100 %

Totalt
Fråga 12 av 18
16 Finns det en jämn könsfördelning bland de som arbetar
med samhällsinformation för nyanlända?

Antal

1

1. Ja

64

32 %

2

2. Nej, större andel män

11

6%

3

3. Nej, större andel kvinnor

87

44 %

4

4. Vet ej

36

18 %

Totalt

Procent Grafisk illustration

198

100%

Fråga 13 av 18
17 Hur lång tid - i genomsnitt - får den nyanlände i
kommunen vänta innan samhällsinformation påbörjas?

Antal

Procent Grafisk illustration

1

1. < 4 veckor

87

44 %

2

2. 4-8 veckor

53

27 %

3

3. > 8 veckor

33

17 %

4

4. Vet ej

25

12 %

198

100 %

Totalt
Fråga 14 av 18
18 Erbjuds deltagarna i samhällsinformationen barnomsorg
under de schemalagda tiderna?

Antal

1

1. Ja

165

83 %

2

2. Nej

33

17 %

198

100 %

Totalt

Fråga 15 av 18
På vilka språk ges samhällsinformationen? (Om
19
Antal
tolk/modersmål inte är tillgängligt på alla språk går det att
ange i en följdfråga)

Procent Grafisk illustration

Procent Grafisk illustration

1

1. Svenska med tolk vid behov

116

58 %

2

2. Svenska utan tolk

29

15 %

3

3. Engelska

0

0%

4

4. Deltagarnas modersmål

26

13 %

5

5. Modersmål eller tolk beroende på språkgrupp

27

14 %

198

100 %

Totalt
Fråga 15.1
20 Kan kommunen erbjuda tolk i samtliga språk som
efterfrågas?

Antal

1

1. Ja

106

91 %

2

2. Nej, enbart i:

10

9%

116

58 %

Totalt

Procent Grafisk illustration

Fråga 15.1
21 Kan kommunen erbjuda samhällsinformation på samtliga
språk som efterfrågas?

Antal

1

1. Ja

12

46 %

2

2. Nej, enbart på:

14

54 %

42

Procent Grafisk illustration

Totalt

26

13 %

Fråga 15.1
22 På vilka språk kan Er kommun erbjuda
samhällsinformation på modersmål respektive med tolk?
1. Modersmål:
2. Med tolk:
Fråga 16 av 18
23 Erbjuder Er kommun samhällsinformation på andra tider
än dagtid (8-16)?

Antal

1

1. Ja, på kvällstid (16-)

9

5%

2

2. Ja, på helger

0

0%

3

3. Ja, på kvällstid (16-) och helger

2

1%

4

4. Nej

187

94 %

198

100 %

Totalt

Fråga 17 av 18
24 Delas deltagargrupperna in efter kön under några tillfällen Antal
av samhällsinformationen?

Procent Grafisk illustration

Procent Grafisk illustration

1

1. Ja, alltid

0

0%

2

2. Ja, vid vissa tillfällen

96

48 %

3

3. Nej

102

52 %

198

100 %

Totalt
Fråga 18 av 18
Arbetar Er kommun aktivt med att hålla ett
25 jämställdhetsperspektiv på samhällsinformationen med
avseende på exempelvis allas lika möjligheter, rättigheter
och skyldigheter, gruppindelning, tider, barnomsorg?

Antal

1

1. Ja

172

87 %

2

2. Nej

26

13 %

198

100 %

Totalt

43

Procent Grafisk illustration

5.2 Kvalitativ undersökning
För att kartläggningen ska ge en rättvis bild av innehållet i samhällsinformationen har
den kvantitativa undersökningen kompletterats med en kvalitativ. Den har bestått av
två olika moment. Den ena har varit besök hos flyktingsamordnare, eller motsvarande,
i ett antal utvalda kommuner. Det andra har varit en sammanställning av
samhällsinformationsprogram, där alla länsstyrelser i Sverige har fått i uppdrag att
lyfta fram ett till två representativa program där en kontaktperson för programmet
sedan fått svara på frågor enligt en mall. Samma mall har även använts som
utgångspunkt för de intervjuer som gjordes i samband med besöken i kommunerna.
Kommunerna som blivit besökta och intervjuade är Umeå tillsammans med
Umeåregionen, Göteborgs stad tillsammans med Borås och Tibro, Linköping
tillsammans med regionförbundet Östsam, Malmö stad tillsammans med
Skåneregionen, Svedala, Eskilstuna, Strömsund samt Östersund. Sammanlagt är cirka
35 kommuner representerade i de här intervjuerna och de har medvetet valts för att
försöka representera den bredd som finns bland alla regioner i Sverige.
Intervjuerna var semistrukturerade och syftade till att få tillräckligt mycket
information om kommunens program så att alla frågor i mallen kunde besvaras. Så alla
frågor har inte ställts rakt ut och alla kommuner har inte fått exakt samma frågor.
Informationen som använts i kartläggningen baserar sig dock på det som vi har kunnat
placera in i mallen.
Vi har varit noga med att poängtera före och under intervjuernas gång att vi inte är
normativa i vår ansats, och bedömer vissa tillvägagångssätt bättre än andra, utan
enbart är ute efter en nationellt representativ bild av samhällsinformationen. Trots
detta har samtalen ibland kommit att kretsa mycket kring vad kommunerna ska göra
och vilket arbete de har framför sig. Vi har försökt att till så stor grad som möjligt
undvika sådana ämnen under samtalen, men de har ändå funnits där. Om det här har
påverkat den generella bilden är svårt att avgöra. Men om vi som intervjuare har
uppfattats som kontrollanter med en bestämd agenda att ”förbättra”
samhällsinformationen, finns det risk för att informationen vi har fått är något vinklad.
Även om vi under intervjuerna har understrukit att kartläggningen enbart ska beskriva
förhållandena, inte betygsätta dem på något sätt.
Ett liknande problem har funnits i att hitta representativa
samhällsinformationsprogram. En problematik som har diskuterats med övriga
länsstyrelser. Trots uppmaningen om representativa program har ofta de mest
framstående projekten hört av sig för att visa upp sin modell. Givetvis är deras arbete
viktigt, men samtidigt ska kartläggningen spegla all samhällsinformation som bedrivs.
Med detta i åtanke är besöken spridda bland kommuner som både har en långt
utvecklad samhällsinformation till den andra änden av skalan, där utvecklingen inte
har nått lika långt.
På nästa sida redovisas mallen för intervjuerna och sammanställningarna:
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Mall för intervjuer och programsammanställning:

Kommun/Region ansvarig för projektet
Kontaktperson
Ungefärligt antal deltagare per år
Beskriv kortfattat programmet och dess
upplägg
Organisering
Finns det samverkan med andra kommuner,
myndigheter eller andra aktörer inom projektet? Hur
ser den samverkan ut?
Bedrivs samhällsinformationen i kommunal regi eller
sköter andra aktörer den?

Informatörerna
Vilka erfarenheter och meriter bedöms vara viktiga
för en samhällsinformatör?

Deltagarna
Vilka erbjuds samhällsinformation?
I genomsnitt, hur lång är väntetiden?
Är det en representativ fördelning av män och kvinnor
med hänseende till den fördelning som finns i
kommunen/regionen?

Upplägg och innehåll
Finns det dokumenterade och uppföljningsbara mål
för samhällsinformationen? Om de finns: Hur är de
formulerade?
Finns det formulerade värdegrunder för
samhällsinformationen?
Har det funnits fokus på jämställdhetsfrågor under
utformandet av programmet? Om ja: Hur har det
kommit till uttryck?
Hur många timmar består programmet av totalt?
Vilka språk erbjuds samhällsinformationen på? Talar
handläggaren språket/språken eller erbjuds deltagarna
tolk?
Tar kommunen/regionen hänsyn till eventuella
förutsättningar deltagarna kan ha? T ex kunskaper i
det svenska språket, tidigare utbildning etcetera eller
hänsyn till eventuella hörsel- och synskador,
posttraumatisk stress eller liknande?
Under vilka former ges samhällsinformationen
(föreläsningar, gruppdiskussioner, individuella samtal,
informationsmaterial, etcetera) och hur stor andel har
respektive form?
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Hur ser gruppsammansättningen ut? Delas grupperna
upp ibland?
Är det obligatorisk närvaro och ges det något intyg
efter slutförd kurs? Kräver intyget att ett
kunskapsprov genomgås?
Har deltagarna något inflytande på vad som ingår i
samhällsinformationen?
Vilka områden ingår i samhällsinformationen?

Kommunikatörer
Vilka erfarenheter och meriter bedöms viktiga för en
kommunikatör?
Finns det ett dokumenterat mål med
kommunikatörerna? Om ja: Hur lyder målet/målen?
Vilka språk talar kommunikatörerna?
Hur ser kommunikatörens arbetssätt ut?
Medverkar kommunikatören i några strukturerade
informationstillfällen inom ramen för
samhällsinformation? Om ja: Hur ser
kommunikatörens roll ut i de fallen?
Hur många kommunikatörer finns det anställda och
hur ser anställningarna ut? (Heltid/deltid,
tillsvidareanställning/projektanställning, etcetera?)
Finns det en jämn fördelning mellan män och kvinnor
bland kommunikatörerna?

Utvärdering
Har programmet utvärderats? Om ja: Vem
genomförde utvärderingen och vad blev resultatet?
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5.3 Tidigare utvärderingar av samhällsinformationsprogram
För att få en större säkerhet i de slutsatser som kartläggningen av
samhällsinformationen ger genomförs en jämförelse med ett antal tidigare
kommunala/regionala utvärderingar och utredningar. Utvärderingarna är i de flesta fall
beställda av kommunen och utförda av en extern part.
Det ligger ett starkt brukarperspektiv på alla utvärderingarna. Målen – i den mån det
finns sådana – med samhällsinformationen eller -projektet finns alltid med i
utvärderingarna och sedan genomförs och analyseras enkäter och/eller kvalitativa
intervjuer för att kontrollera om målen har uppnåtts. Sällan ligger fokus på om
metoden är den mest effektiva för att uppnå målen, eller om programmet kan utformas
annorlunda för att förmedla samhällsinformationen effektivare. Det blir således tal om
brukarundersökningar för att ge förslag till förbättringar inom den redan fastslagna
modellen.
De utvärderade programmen är Göteborgs stads samhällsinformation,
Hälsokommunikatörerna i Östergötland, Integration modell Jämtland (IMJ),
Brobyggare för nyanlända irakier, Stay i Fagersta och Verktygslådan i Hallsberg. De
som utvärderat programmen är för Göteborg FoU i väst 2009, Östergötland Skill
studentkompetens genom Sara Sjöberg 2007 och Rebecca Stenberg 2008, Jämtland
Sweco eurofutures 2008 samt i Fagersta Björn P. Fälth 2008 och Björn Persson från
Folkhälsobyrån AB 2009. I Hallsberg har kommunen själv genomfört en utvärdering
2007.

5.3.1 Organisering
Programmen bedrivs i de allra flesta fall i kommunal regi, men i Östergötland är
regionförbundet Östsam66 projektägare som även har samordningsansvar.67
Samhällsinformationen i Göteborgs stad bedrivs av kommunen, där kringliggande
kommuner kan köpa platser av Göteborgs stad om de skulle önska.68 Det finns alltså
en vilja att samarbeta mellan kommunerna och samarbetet underlättas i de fall en stark
aktör träder fram och åtar sig projektet, såsom Östsam eller Göteborgs stad. I Jämtland
beslutade fyra kommuner att delta i ett projekt i interkommunal samverkan kring
flyktingintroduktion. Två av dem genomförde samhällsinformationen enligt modellen
Integration modell Jämtland och ingen central samordnande aktör lyfts fram i
utvärderingen. En tendens till mindre interkommunal samverkan kan alltså vara
resultatet i de fall där ingen aktör kliver fram och tydligt axlar rollen som projektägare.

5.3.2 Informatörer/Kommunikatörer
I majoriteten av programmen spelar informatörernas69 bakgrund en avgörande roll och
går före eventuella andra meriter. Deras uppdrag är den tydligaste förklaringen till
varför. Fyra av de sex projekten har målsättningen att informationen ska ges på
66

Östsam är ett regionförbund bestående av Östergötlands tretton kommuner och Landstinget i
samma län.
67
Stenberg, R. (2008). s 6.
68
Intervju med Göteborgs stad. 091027.
69
Med informatörer avses i detta stycke alla de personer som förmedlar någon form av
samhällsinformation. De kan åtskiljas i övriga texten – till exempel som samhällsinformatörer,
samhällskommunikatörer, hälsokommunikatörer eller liknande.

47

modersmål och valet av informatör avgränsas därmed direkt. 70 Tanken bakom
Malmös projekt för irakier visar klart att även den kulturella bakgrunden bedöms
viktig.71 Hälsokommunikatörerna i Östergötland ska också till viss mån bygga sina
presentationer och samtal på den kulturella bakgrund de har, för att kunna klargöra
vissa skillnader mellan sjukvården i Sverige och i det landet de nyanlända kommit
från.72 I Göteborg är även tryggheten deltagarna upplever när de får information på sitt
modersmål uppenbar för informatörerna. I tryggheten skapas också en relation mellan
informatören och deltagarna.73 Den här tendensen är genomgående i de program
informatörerna har samma modersmål som deltagarna.
Bakgrunden har alltså stor betydelse för informatörerna om programmet ska nå upp i
de förutbestämda målen om snabbare integration i samhället. Med språket skapas en
relation mellan deltagare och informatör, något som kan vara en förutsättning för att
vissa diskussioner sker i ett öppet och ärligt klimat. I utvärderingarna framkommer det
att i de fall där undervisningen har bedrivits på modersmål, med deltagare som kan
relatera till informatörerna, vågar de fråga och diskutera mer. Det är svårt att säga om
det här underlättar deltagarnas förståelse för det svenska samhället – förståelse i sig är
svårt att mäta. Informatören får i det här fallet även en viktig roll som moderator för
samtalet. Återigen blir det svårt att följa upp resultatet eftersom mätbarheten av
uppfattningar skapade genom diskussion är låg.
Betoningen på kulturell och språklig bakgrund har större prioritet än formell
utbildning. Enbart i Stay och Göteborgsprogrammets utvärderingar har övrig
utbildning nämnts. Inom Göteborgs stads samhällsinformation utbildas informatörerna
innan kursstart. Exakt inom vad är något oklart, men det rör sig om olika pedagogiska
moment.74 Fagersta redovisar en robust utbildning för informatörerna, där de under tre
år genomgår punktinsatser för att förbereda informatörerna på deras roll.75 För
hälsokommunikatörerna är det viktigt med en sjukvårdsutbildning och praktisk
erfarenhet av något slag både från landet informatören invandrat och Sverige.76
Pedagogikens betydelse finns förmodligen med i utformningen av programmen, men
dess frånvaro i utvärderingarna kan tyda på att informatörerna antas ha en relativt bra
pedagogisk grund för att förmedla information om det svenska samhället eller att en
sådan grund inte är högsta prioritet.

5.3.3 Deltagarna
Viss uppdelning av deltagarna sker, ofta är det språket som avgör vilken grupp
deltagarna hamnar i. Stay i Fagersta har tre dimensioner informatörerna tar hänsyn till
i gruppindelningsfasen och glömmer kanske även att ålder spelar in när separeringen
görs.77 Utvärderingen av IMJ konstaterar att det finns en tendens till homogena
grupper i projektet, men detta innebär bara att förståelsen mellan deltagarna är större. I

70

De är Göteborgsprogrammet, Hälsokommunikatörerna i Östergötland, Stay i Fagersta samt
Brobyggare för nyanlända irakier i Malmö.
71
Liedholm, M. och Lindberg, G. (2008). s 9.
72
Intervju med Landstinget i Östergötland. 091112.
73
FoU i väst (2009). s 15.
74
Ibid. s 16.
75
Persson, B. (2009). s 3.
76
Intervju med Landstinget i Östergötland. 091112.
77
Fälth, B. (2009). s 3.
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Göteborg och Malmö är grupperna heterogena och resultatet av det blir enligt
utvärderingarna diskussioner som är ”bättre” och ger ” en bred bild” av samhället.78
Språk och kulturell bakgrund är tunga faktorer när gruppindelningen görs och det kan
närmast ses som naturligt när diskussionerna ska genomföras på modersmål. Vad
gäller gruppsammansättningen i övrigt går utvärderingarna emot varandra och hittar
inte nackdelar med en heterogen grupp där sådana är vanligast eller en homogen grupp
där den dominerar. Kanske vittnar det om en svaghet i utvärderingarnas syfte och den
bakgrund projekten har haft. Givetvis finns det fördelar och nackdelar med de flesta
företeelser inom pedagogik och gruppsammansättning, men uppdraget utvärderingarna
har fått har inte varit tillräckligt cementerat i tidigare undersökningar – eftersom några
sådana inte finns – och kan ibland sakna förmågan att vara slagkraftiga, då syftet blir
att enbart kontrollera om målen med projektet har uppfyllts. Mål som i sin tur är svåra
att mäta.

5.3.4 Upplägg och innehåll
Det alla undersökningar har gemensamt är att i de fall informationen har nått ut – och
blivit mottagen hos deltagarna – är en överväldigande majoritet nöjda med
informationen och tror att den kommer att hjälpa, och i många fall till och med att
påskynda, deras integration i samhället. Det faktum att de allra flesta är nöjda måste
tas på allvar och anses vara ett tecken på samhällsinformationens betydelse för
integration. I princip alla utvärderingar går in på de områden
samhällsinformationsprogrammet täcker och de flesta tycks konstatera att den
information som ges inom ramen för programmet är tillräcklig för att det skall
uppfattas nyttigt och användbart av de nyanlända som har tagit del av kursen eller
programmet.79
FoU i västs rapport har ett avsnitt där påverkan av värdegrunder diskuteras. Hela
Göteborgsprogrammets pilotprojekt har utvärderats och har fokus på värdegrunderna
som ska förmedlas och som utmynnade i skriften ”Att öppna nya dörrar…” som
används i programmet i dag och finns både i deltagar- och handledarversion. Projektet
koncentrerar sig på värdegrundsfrågor och genom att förmedla ”samhällsviktig
information” i kombination med värdegrunder förväntas resultat inom tre områden:
ökad kunskap, ökad förståelse/medvetenhet samt ökad trygghet och känsla av
tillhörighet.80 Eftersom det har varit centralt i utformningen av det projekt som
föregick och låg till grund för det nuvarande Göteborgsprogrammet återfinns
värdegrundskopplingen även i FoU i västs rapport. Värdegrunderna är upphov till
konflikter i diskussionerna då några deltagare uppfattar att samhällsinformationens
syfte är att assimilera människor in i det svenska samhället. Givet vad som står tidigare
i rapporten är assimilering inte målet med programmet, men det går att utläsa att
deltagarna till viss del kunde förändra sina värderingar.81 De ämnen som leder till mest
diskussion är barnuppfostran och jämställdhet och det märks i redovisningen av
deltagarnas attityder att de efter samhällsinformationen har förändrade inställningar till
en viss del. Även om det i vissa fall handlar om att kunna problematisera den bild av
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värderingar som redan finns. Några somaliska deltagare ändrade till exempel sin åsikt
om könsstympning när de fick reda på att det är förbjudet enligt lag i Sverige, men de
menade också att det här också är en generationsfråga. Samtidigt som diskussionerna
även bidrar till att deltagarna inte har samma bild av Sverige som de hade när de
började kursen. Detta genom att kursledaren har kunnat förmedla sin bild av
samhället.82
Dialogformen redovisas alltså i FoU i västs rapport som ett effektivt verktyg i att
kommunicera värdegrunder på. En viss problematik finns i assimileringstendensen i
programmet och försök att tvinga på människor vissa värdegrunder – oavsett om de är
medvetna försök från informatören eller uppfattade hos den individuelle deltagaren –
är en källa för konflikt. Rapporten redovisar att dialogformen är ett effektivt verktyg
för att nå förståelse och hantera konflikter inom värdegrundsarbetet. Det här har även
gett utrymme för en bredare kunskapsbas om svenska förhållanden och på så sätt en
mindre oro om deltagande i det svenska samhället, enligt vad rapporten kan hitta.
Det är viktigt att informationen når ut till deltagarna, inte bara att den ges. Därför anser
många att den bör ges på modersmål, men den prioriteringen är inte enhetlig i alla
program. Vikten av att få tala svenska och öva upp språket anges som anledning till
varför undervisning på modersmål inte är ett alternativ i IMJ. Av samma anledning har
distansundervisning valts bort. Färdigheterna i svenska bedöms vara bland de mest
kritiska för en etablering i samhället, varav stor vikt läggs på språket.
Bildspelsmaterialet sägs kompensera avsaknaden av modersmål.83 Ytterligare en
anledning till resultatet IMJ har med undervisning på svenska, är tiden deltagarna har
varit i Sverige och fallet är likadant med programmet Verktygslådan där deltagarna
ska kunna prata hjälplig svenska (nivå A-B) men det finns inga krav på att man ska kunna
84
läsa eller skriva. En majoritet av deltagarna i IMJ hade bott längre än ett år i Sverige,
samtidigt som exempelvis Malmö har ambitionen att samhällsinformationen ska börja
så snart som möjligt och i vissa fall har deltagare påbörjat samhällsinformationen efter
en vecka i Sverige.85
I majoriteten av programmen är modersmål ett viktigt inslag i samhällsinformationen.
Deltagarna har reagerat positivt på sådan undervisning. Främst för att det är ett
effektivare sätt att ta till sig information, men även för att det finns stora fördelar i
diskussionssituationer att kunna uttrycka sig på det språk deltagarna är mest bekväma
med. Både i den mån att de vågar fråga men även att alla nyanser kommer fram. Det
här speglar att det finns en medvetenhet om vikten av att informationen når fram, men
att den prioriteras olika bland programmen. Målet med samhällsinformation sägs vara
att underlätta anpassningen till och inträdet i det nya samhället och beroende på vad
som anses vara viktigt för anpassning och inträde väljs sedan undervisningsform.86
Inom projektet IMJ var vikten att kunna svenska stor och således valde man att inte ha
modersmålsundervisning, men på samma sätt har just vikten av svenska i förhållande
till det faktum att deltagarna verkligen har haft bästa möjlighet att ta till sig
informationen gjort att undervisningen och diskussionerna bedrivs på modersmål. Värt
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att notera är att ingen av rapporterna anger resurser i diskussionen om
modersmålsundervisningens vara eller icke-vara. Det här behöver å andra sidan inte
betyda att det sådana här problem inte finns i andra kommuner eller regioner. De
resurser som stod till alla de här programmens förfogande var kanske tillräckliga för
att erbjuda modersmålsundervisning, men det behöver inte betyda att sådana
förhållanden föreligger i alla delar av landet. Dock kan seminarieformens effektivitet i
tillfällen med tolk ifrågasättas och därmed dess medverkan i
samhällsinformationsprogram där tolk används.

5.3.5 Sammanfattning
Det går sammanfattningsvis att notera att utvärderingarna är inriktade på att analysera
måluppfyllelse inom projektet och då målen ofta varit svåra att mäta har positiva
aspekter med verksamheten framhållits tillsammans med förbättringsförslag. En stor
majoritet av deltagarna i alla projekt har varit nöjda med omfattningen av kursen och
enbart det kan ses som ett gott betyg på verksamheterna. Problematiken ligger kanske
främst i utvärderingarnas syfte, där fokus på måluppfyllelse, där vissa av målen har
varit svåra att mäta, har bidragit till ett sökande efter enbart positiva aspekter av
programmen och därmed visar analysen av utvärderingarna motsatsförhållanden
genom vissa positiva aspekter utredaren valt att belysa. Exempel på detta är
undervisning på modersmål, där både avsaknad och genomförande av sådan enbart
framställs som positivt eller heterogena kontra homogena grupper där endast fördelar
med vardera formen framfördes.
Givetvis går fördelar att finna i alla former av undervisning, men det kan vara värt att
fästa uppmärksamhet på det faktum att om perspektivet på samhällsinformation blir
alltför inlåst i en redan inarbetad modell föreligger risken att det samlade budskapet
inte säger någonting.
Analysen av utvärderingarna kan sammanfattas i följande slutsatser:
• En stark regional aktör underlättar samverkan mellan kommunerna
• Informatörernas kulturella och språkliga bakgrund bedöms vara viktig i program
där modersmål används i dialogform
• Pedagogikens betydelse för informatörerna berörs sällan
• Språkbakgrund är även den vanligaste faktorn i gruppindelning – även i de fall där
tolk används.
• Deltagarna är överens om att informationen de fått underlättar deras integration i
samhället
• Modersmålsundervisning ger ett öppnare diskussionsklimat och skapar förtroende
för den information som ges
• Värdegrunder är lättare att förmedla och göra mindre känsliga på modersmål
• Att kunna svenska bedöms vara viktigt för att integreras i samhället och kan
prioriteras över modersmål av den anledningen
• Undersökningarnas fokus på intern måluppfyllelse gör att vissa motsägelser kan
hittas i den sammanfattade analysen.
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Underlagsmaterial
Intervjuer
Borås kommun, 091027
Eskilstuna kommun, 091124
Göteborgs stad, 091027
Kommuner representerade av Östsam, 091112
Landstinget i Östergötland, 091112
Linköpings kommun, 091112
Malmöregionen, 091113
Svedala kommun, 091113
Strömsunds kommun, 091208
Tibro kommun, 091027
Umeå kommun, 091022
Umeåregionen, 091022
Östersunds kommun, 091208

Ifyllda sammanställningar av kommunala
samhällsinformationsprogram
Dorotea kommun
Eskilstuna kommun
Fagersta kommun
Hallbergs kommun
Halmstads kommun
Haparanda kommun
Katrineholm/Vingåker kommun
Lindesbergs kommun
Ludvika kommun
Sala kommun
Älvkarleby kommun
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Inskickat material från kommuners samhällsinformation
Bollnäs kommun
Fagersta kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Hallsbergs kommun
Halmstad kommun
Helsingborgs kommun
Katrineholm/Vingåker kommun
Kiruna kommun
Lindesbergs kommun
Mönsterås kommun
Oskarshamns kommun
Sala kommun
Svedala kommun
Södertälje kommun
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Ystads kommun
Östersunds kommun

Webbsidor
www.skolverket.se
www.folkhalsobyran.se
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Stockholm

För mer information: Christian Foster eller Tomas Norberg 08-785 40 00
Rapporten: www.lansstyrelserna.se/stockholm/integration
www.lansstyrelserna.se
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