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Utifrån lag 2010:197 ska nyanlända få samhällsorientering (SO) om minst 60 timmar under ett år som 

påbörjas så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. I förordning 2010:1138 anges mål samt 

poängteras flexibilitet och anpassning i genomförandet. I regionsförbundet Östsams regi och förlagt 

till länsbiblioteket har en försöksverksamhet för samhällsorientering på modersmål bedrivits i 13 

kommuner. Under försöksverksamheten genomfördes en utvärdering som resulterat i en delrapport 

och föreliggande slutrapport. Försöksverksamheten har fått igång samhällsorientering för ett stort antal 

deltagare som i grupp träffat någon av nio samhällskommunikatörer och samtalat kring 8 olika teman 

vid 26 tillfällen. Dator- och internetguidning har legat integrerat i samhällsorienteringen.  Deltagarna 

har varit nöjda med verksamheten och värderar möjligheten till modersmål högt. Projektet har dock 

haft problem med samverkan och samordning t.ex. om anvisningsprocesser och schemaläggning med 

andra aktörer samt varit centralstyrt. Kommunikatörerna har internutbildats, timarvoderats för korta 

förberedelser och för att genomföra träffar, men har fått en underordnad roll som dock lättats upp 

något. För att verksamheten ska uppfylla det nationella målet krävs förändringar av strategin från 

regional stordrift till lokalt baserad, målstyrd verksamhet i samverkan med lokala aktörer. 

Verksamheten bör drivas av fast anställda kommunikatörer med egen budget och resultatansvar, 

tillsammans med timanställda, och samordnas regionalt. Metodik, pedagogik kursplaner och kursmål 

bör arbetas fram och stöttas upp av nationellt framtagna underlag, filmer, webb etc. som 

faktagranskats. 
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Förord 
 

Denna rapport omfattar den slutliga utvärderingen av försöksverksamheten med samhällsorientering 

för nyanlända på modersmål i Östergötland.  Utvärderingen har genomförts under perioden hösten 

2011 till och med september 2012 och delrapporterades i juni 2012.  

Vi vill tacka dem som gjort denna utvärdering möjlig och hoppas att den kommer till nytta för den 

vidare verksamheten. Tack till länsbibliotekarie Kerstin Olsson, samordnare Catherine Szabo, Östsam, 

samt projektledare Maria-Theresia Rosén. 

Vi vill särskilt tacka samhällskommunikatörerna som generöst bidragit med erfarenheter, 

funderingar, ställt upp på intervjuer och fokusgruppsdiskussioner samt dem som översatt 

enkätfrågor och hjälpt till att samla in svaren under en hel del vedermödor. Några av er har bidragit 

väldigt mycket både till denna utvärdering och därmed indirekt till andra verksamheter till .  

Vi vill avslutningsvis tacka alla deltagare i samhällsorienteringen som ställt upp på intervjuer och 

svarat på enkäten.  

Oxelösund 2012-11-03 

Rebecca Stenberg och Johan Blomgren 
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1. 0BInledning 
För drygt 100 år sedan var Sverige ett utvandrarland där massutvandring skedde på grund av såväl 

ekonomiska skäl som politiska och religiösa. Nu har migrationsströmmarna vänt och liksom flera 

andra västeuropeiska nationer är Sverige ett mottagarland för migration. Enligt FN1 stundar en våg av 

ekologiskt, ekonomiskt och religiöst grundat flyktingskap som tillsammans med arbetskraftsimport 

för att täcka behov i ett åldrande Västeuropa kommer att leda till en fördubbling av antalet 

immigranter till år 2050.  

FN förutser därmed omfattande förändringar av samhällstruktur, och samhällsliv och understryker 

behovet av genomtänkta immigrationspolicies och effektiv respons som tillvaratar kulturell identitet, 

etnisk och religiös mångfald. Enlighet FN, skriver Zufiaurre2, kommer ett multikulturellt samhälle att 

vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt samtidigt som det i stor omfattning saknas strategier för 

att hantera migration på ett ändamålsenligt sätt.  

Flera huvudstrategier kan dock urskiljas enligt Zufiaurre. I Frankrike satsas det på offentlig integration 

men inte privat, i Storbritannien är integration en fråga om marknadsstyrning, främst från forna 

kolonialländer. I Tyskland baseras integration på härkomst och släktskap, och är i övrigt 

tidsbegränsad. Slutligen vill författaren urskilja ytterligare en skandinavisk strategi baserad på 

kulturell mångfald mer än integration. Här är dock källorna från början av 90-talet. Därefter har social 

ekonomi och New Public Management (NPM) efter brittisk modell fått ett starkt fäste i svensk 

offentlig förvaltning3. 

Man skulle kunna se integration som en fråga om global och nationell rättvisa, om social och kulturell 

mångfald för samhällets bästa. I enlighet med NPM4 är det en instrumentell föreställning om att 

anställningsbarhet är målet och att nyckeln till det är utbildning – trots att studier visar att det inte 

finns något entydigt samband mellan utbildning, integration och anställning. 

Det här utvärderade projektet visar tydligt vilka svårigheter och utmaningar man brottas med 

beroende av vilken ”begreppsram” som ges verksamheten. Är det en verksamhet i första hand till för 

assimilering och anställningsbarhet? Eller för demokratisering, integration eller kulturell mångfald? 

Eller är det en solidarisk handling till dem som kom efter? Beroende på vilken begreppsram man 

använder blir målen liksom strategierna och projektutformningen olika, liksom kriterierna för hur ett 

lyckat projekt är.   

Därmed är samhällsorientering för nyanlända som lagstiftades fram 2010 är en utmaning på flera 

plan:  

 Det handlar om att designa mål och strategier, handlingsplaner och verksamhet idag för 

framtida mottagande av nyanlända när behoven kommer att öka. D.v.s. att designa för stora 

volymer till låg kostnad. 

 Det handlar om att skapa hållbara strukturer för hur nyanlända ska tas emot, ta del av och 

bidra till samhället vilket omfattar komplexa kvalitetsmål med många olika perspektiv. 

                                                           
1
 United Nations Program för Human Development 2004. 

2
 Zufiaurre, B. (2006). Race, Ethnicity and Education. Vol 9. No 4. Pp 409-424. 

3
 Gawell 2009, Stenberg 2011, Salzberg & Co 2011 

4
 Williams, J. (2008). Journal of Further and Higher Education. Vol 32, No 2, pp 151-160. 
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 Det handlar om socialt intraprenörskap där myndigheter och organisationer behöver förnya 

arbetssätt och metodik som fungerar utmärkt inom det egna s.k. stenhuset men inte 

fungerar mellan eller utanför stenhusen. 

 Det handlar om fylla en verksamhet med en gemensam innebörd, integritet och gemensamt 

mål tvärs över en mångfald av olika verksamheter, var o en med en egen agenda. 

 Det handlar också om århundradets pedagogiska utmaning. På tid motsvarande 1,5 vecka ska 

överblick och förståelse av det svenska samhället förmedlas om dess politiska system, 

grundvärderingar, kultur, natur, geografi, näringar, utbildning, välfärdssystem, finansiella 

system och lagar bearbetas till en assimilerad kunskapsbas inte fjärran från vad en 

normalbegåvad medelålders person som levt i landet hela sitt liv har lyckats ta till sig. I 

förordningen betonas kraftigt att för att detta alls ska vara möjligt krävs stor kunskap och 

pedagogisk kompetens samt flexibilitet och anpassning till såväl lokala förhållanden som till 

de personer som ska orienteras.  

 Det handlar också om verksamhet för en grupp som inte kan driva fram sin egen agenda och 

har svårt att föra sin egen talan på grund av själva orsaken till verksamheten - 

språksvårigheter och kulturskillnader.  

Denna rapport har ambitionen att både beskriva det genomförda projektet samt ge förslag till hur 

kommande reguljär verksamhet kan organiseras i enlighet med lagens intentioner samt att peka på 

möjligheter och behov av förändringar i, kring men också över det pågående projektet för detta 

ändamål.  

 

2. Bakgrund 
Utifrån lag 2010:197 och senare Ds 2012:24 ska nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande få 

samhällsorientering (SO) om minst 60 timmar under ett år som påbörjas så snart som möjligt efter 

ankomsten till Sverige. ”Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och 

främja en ökad delaktighet i samhället” anges i förarbetena 5  medan lagen betonar 

anställningsbarheten mer och uttrycker det ”… syftar till att underlätta de nyanländas etablering i 

arbets- och samhällslivet.”6 Orienteringen ska omfatta grundläggande information om hur det 

svenska samhället fungerar, på modersmål, via tolk eller på lätt svenska och ska genomföras på ett 

pedagogiskt sätt som möjliggör dialog och reflektion. Orienteringen ska förmedlas av pedagogiskt 

kunnig persona.  För effektiv användning av resurser ska samhällsorienteringen samordnas regionalt.  

Ett regionalt försöksprojekt i Östergötland omfattande Östsam, länsbiblioteket, landtinget, 

kommuner, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen samt vuxenutbildningsnätverk genomfördes under 

perioden september 2011- december 2012. Målet med försöksverksamheten var att skapa struktur, 

organisation, metoder, kompetens för en lämplig verksamhet som senare kan permanentas. Tio 

utlandsfödda samhällskommunikatörer har bedrivit samhällsorienteringsträffar på modersmål med 

grupper av nyanlända som anvisats av arbetsförmedlingen. 

Under försöksverksamheten har en processutvärdering och en resultatutvärdering genomförts på 

uppdrag av projektets styrgrupp och Östsam. En delrapport med fokus i första hand på projektets 

                                                           
5
 Amnå, E. (2010). Sverige för nyanlända – värden välfärdstat, vardagsliv. SOU 2010:16. 

6
 Regeringens förordningsmotiv 2010:1 angående §5 lag 2010:197. 
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process levererades till styrgruppen i juni 2012. Nedanstående rapport omfattar både 

genomförandeprocessen och resultat under perioden september 2011-september 2012. 

Föreliggande rapport har finansierats av Östsam med statliga utvecklingsmedel och kan rekvireras 

från Länsbiblioteket.    

En särskild utvärdering av IT-moment som lagts till den grundläggande samhällsorienteringen 

planerades under försommaren 2012 och genomfördes delvis integrerat med SO-utvärderingen 

under augusti och september 2012 för Länsbibliotekets räkning. Datainsamling och analys har i viss 

mån varit integrerade men IT-utvärderingen redovisas i egen rapport som kan erhållas via 

Länsbiblioteket i Östergötland.  

 

3. Syfte 
Utvärderingen skulle i enlighet med dokument Östsam 2011-06-28: 

 På nära håll följa försöksverksamheten för ge extern återkommande återkoppling på 

försöksverksamhetens funktion till samordnare och kommunikatörer samt handleda 

internutvärderingar inom projektet.  

 Göra en sammanfattande analys av den gångna projektverksamhetens funktion och effekter 

baserad på möten, internutvärderingar samt återkoppling från medverkande aktörer såsom 

kommunikatörer, målgrupp, samordnare, som kan användas som beslutsunderlag för vidare 

eller annan verksamhet.   

Utvärderingen omfattar inte någon redovisning eller värdering av hur finansieringen använts eller 

fördelats.  

 

4. Utvärderingens metoder och genomförande  
 

Utvärderingen skulle omfatta, och omfattade inledningsvis, processinslag där huvudsyftet var att 

snabbt återföra kunskaper och angelägna frågor till projektet utifrån ett främjandeperspektiv7 och en 

resultatvärdering i förhållande till angivna mål, metoder och utgångspunkter som både uppfyllde 

upplysningsperpektiv i form att systematisera lärande och erfarenheter från projektet, samt 

kontrollmotiv i form av möjligheter att redovisa projektet för projektets finansiärer. I enlighet med 

Vedung8 skulle utvärderingen klassificeras som nytto-utvärdering där användbarheten både under 

försöksprojektets gång och resultatens användbarhet för beställaren betonas. Utvärderingen har 

                                                           
7 Zetterlund, A. (1997) Utvärdering och folkbibliotek - en studie av utvärderingens teori och praktik 

med exempel från folkbibliotekens förändrings och utvecklingsprojekt. Chalmers. 
8 Vedung, E. (1995). Utvärdering och de sex användningarna - Från sanningssökande till styrmedel. I  

Rombach, B & Sahlin-Andersson, K. (1995). Moderna utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm: 

Nerenius och Santérus. 
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genomförts i enlighet med en design för lärande-utvärderingar9 i flera steg. I denna analyseras såväl 

bakomliggande föreställningar om hur verksamheten är tänkt att fungera, organisationen och 

övergripande metodik för den, aktörer och deras mål, aktiviteter och resultat – samt i det här fallet 

också material om än i liten omfattning. Analysen bygger både på induktiva jämförelser10 och enkla 

former av innehållsanalys11. 

 

 
 

Figur 1. Lärande utvärdering. Utveckling av Stenberg, 2000, s 252. 

 

Utvärderingen är i huvudsak kvalitativ i innebörden att det signifikanta och betydelsebärande 

fokuseras. ”Varför blir det så här?” och ”Hur blir det då?” är vardagliga men centrala frågor. 

Kvalitativa datainsamlingsmetoder som djupintervjuer, telefonintervjuer, fokusgrupper och samtal 

har använts för att skildra aktörers föreställningar och upplevelser i enlighet med en etnografisk 

tradition12. Vidare har projektdagböcker och deltagande observation använts liksom inläsning och 

enklare innehållsanalys av dokument. Vidare har också två internetbaserade enkäter administrerats: 

Enkät 1 till samhällskommunikatörerna som underlag för fokusgruppen, och enkät 2 till projektets 

deltagare. Därutöver har sammanställningar över deltagare och närvaro i samhällsorienteringen 

använts 

 

Enkät 1 vände sig till samtliga nio samhällskommunikatörer för att ge ett underlag för diskussion i 

fokusgruppen samt att ha som en pilotenkät före deltagarenkäten och besvarades av sju. Enkätens 

                                                           
9 Stenberg, R. (2000). Organisationslogik I samverkan - konsten att organisera samverkan I en 
imaginär organisation av offentliga aktörer. Doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. 
10 Ibid. 
11 Ole R. Holsti, O.R. (1969) Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, MA: 
Addison-Wesley. 
Eriksson, S. (2012). Riskparadoxen. Magisteruppsats i företagsekonomi. Linköpings universitet. 
12

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ole_R._Holsti
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frågor redovisas i bilaga 2 men resultat redovisas inte i sin helhet eftersom den besvarats av ett fåtal 

personer. Enbart svar av relevans för utvärderingen redovisas och används. Enkät 2 vände sig till 

deltagare i de största språkgrupperna och besvarades av 39 personer av ett urval på 50 från den 

totala målgruppen på 184. Man kan med 95% säkerhet säga att den representerar hela gruppen med 

3% felmarginal. Den baserades på kommentarerna från enkät 1, på önskemål från Länsbiblioteket 

och från projektledaren för SO-projektet. Sammanställda resultat över alla språkgrupperna redovisas 

i bilaga 3.  

 

Tabell 1. En förteckning över insamlade data presenteras nedan. 

 

Vad Vem Antal 

Möten, samtal Deltagare samhällsorientering   
Kommunikatörsgruppen 
Samhällskommunikatör 
Projektledare 
Länsbibliotekarie 
Koordinator Östsam 
Styrgrupp    
Enskilda styrgruppsmedlemmar 
 

1 
3 
1 
3 enskilda 
2 
3 
2 
1 Utöver ovanstående 

Intervjuer Deltagare 
Kommunikatörer 
Andra aktörer (SFI, AF) 

2 
2 
2 

Fokusgrupp Kommunikatörer 1 

Observation Samhällsorienteringsträffar 3 

Dokumentstudier Epost/epostkopior från 
projektledare.  
  
Protokoll och minnesanteckningar 
kommunikatörsträffar, 
arbetsgrupp och styrgrupp. 
 
6 st. utvärderingar av 
samhällsorientering 
 
Det nationella underlaget ”Om 
Sverige – Samhällsorientering på 
lättläst svenska” 

437 varav något under hälften 
med dokument från möten 
 
 
2 st. från Stockholms län, 1st från 
Kommunalförbund i Norrbottens 
län och 1 st. från Katrineholms 
kommuns webbbaserade 
verksamhet; Viadidakt samt 2 från 
Västra Götaland. 
Samtliga utvärderingar hänvisar till 
användning av detta material 

Enkäter Enkät 1 med kommunikatörer 
Enkät 2 med deltagare 

Samordnade med IT-utvärderingen 

 

 

4.1Metodologiska svårigheter och osäkerheter 

De metodologiska svårigheterna i form av logistiska svårigheter att få ta del av upplevelser, 

erfarenheter och synpunkter utan att dessa påverkats medvetet eller omedvetet, språksvårigheter 

och kunskaps/kulturskillnader kring undersökningar har i vissa fall varit monumentala. Tillsammans 

med medföljande källkritiska problem i form av beroenden, aktörers egna intressen och tidssamband 

har de lett till att varje datakälla för sig, inte håller måttet för sakliga resultat. Därmed har källkritisk 

analys13 och triangulering14 där olika sorters uppgifter och olika källor fått bekräfta eller ställas mot 

                                                           
13

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
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varandra använts för att säkerställa, och i vissa fall öka utvärderingens kvalitet. Läsaren bör dock vara 

medveten om att exempelvis bedömningar av vad deltagaren faktiskt fått ut av enskilda moment 

inom samhällsorienteringen i vissa fall baseras på självrapportering i form av enkät som översatts av 

kommunikatörerna som inte alltid varit så enkätkunniga och framförda på datorer som inte alltid haft 

program för det avsedda språket. Enkät har för vissa deltagare inneburit ett helt nytt fenomen om 

moment man dessutom inte kan jämföra. Resultat har rapporterats till, eller med hjälp av person 

man är beroende av, ibland på en dialekt som är svår att förstå för denna som sen haft att översätta 

till utvärderingens språk. Möjligheterna till missförstånd och förvanskningar på vägen är därmed 

stora. Detta vore en utvärderingsforskningsuppgift i sig att utveckla mer säkra metoder för den här 

typen av uppföljningar. 

 

Samtidigt får utvärderingens resultat ändå ses som relativt sakliga i förhållande till de enskilda 

partsinlagor som framförts15.  

 

Slutligen har information om inslag inom projektet samt projektets kontaktytor varit bristfällig i en 

omfattning som gör att ambitionen om processutvärdering kan ifrågasättas. Information om 

aktiviteter och sakuppgifter och kunskapskällor kom sent eller inte alls eller möjligen i efterhand. Det 

gäller exempelvis planering och genomförande av intensivkurser under sommaren som också 

utvärderades internt. Därmed finns inslag i projektet som utvärderingen inte kan uttala sig om det 

gäller intensivkurser, kontakt med andra projekt och kunskapsförmedling, samt sammanställningar 

inom projektet. 

 

Vissa avvikelser från planerade metoder har skett till följd av ovanstående. Utvärderingen planerades 

bli betydligt mer interaktiv och grundad på egenaktiviteter inom projektet än vad den blev. En orsak 

var att de timarvoderade kommunikatörerna upplevde sig ha för mycket att göra och att 

projektledaren blev överhopad av arbete med projektet. Viss brist på information om och 

samordning med andra utredningar, såväl interna som externa har också noterats.  Det har 

exempelvis gällt att deltagarna på kort tid utsattes både för utvärderarnas enkät och en intern enkät 

ang. ungefär samma frågor, vilket därmed sänkt reliabiliteten via s.k. kontaminering16.  Ursprungligen 

skulle också deltagare i en universitetskurs i samhällsvetenskapliga metoder arbetat med 

datainsamling. Kursen ställdes dock in på grund av få deltagare, varvid utvärderingen genomförts av 

författaren. 

 

När utvärderingen av IT-momentet på modermål tillkom engagerades ytterligare en utvärderare med 

ämneskunskaper för just den utvärderingen men i praktiken har både utvärderingarna i vissa delar 

skett gemensamt. Det har gällt exempelvis fokusgrupp och arbete med enkäter samt analys. Därmed 

ger den större SO-utvärderingen IT-momentet en kontextuell förankring som annars inte vore 

möjligt. Slutvärderingens rapport omfattar också inslag från den tidigare delutvärderingen där så 

befunnits relevant.  

                                                                                                                                                                                     
Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
14

 Gummesson, E. (1991). Qualitative Methods in Management Research. Newbury Park. Sage Pulications. 
15

 I stort sett alla parter i projektet förutom nyanlända har uttryckt olika uppfattningar om hur verksamheten 
kan bedrivas på bästa sätt, utifrån egna motiv.  
16

 Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 2. Libers. 
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5. Samhällsorientering på modersmål - praktiken 
Först ges utgångspunkterna för projektet, därefter kommer en översikt över det följt av en 

redogörelse för dess genomförande grundad på kvalitativa data från intervjuer, observation, samtal, 

fokusgrupp och mängder av dokument. Slutligen redogörs för resultaten från deltagarenkäten.  

5.1 Utgångspunkterna och ramar för samhällsorientering 

Enligt förordning 2010:1138 ska SO för nyanlända leda till grundläggande förståelse för det svenska 

samhället och till vidare kunskapsinhämtning. ”Samhällsorienteringen ska i första hand förmedlas på 

modersmål utifrån den enskildes förutsättningar, bedrivas i dialogform med utrymme för reflektion 

samt med flexibilitet för att passa den enskildes etableringsplan” Länsstyrelserna, 2012, s 6.F

17
F. Vidare 

enligt förordning 2010:1138: ”Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör 

anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna” F

18
F. Länsstyrelserna har ett samordnande 

och stödjande ansvar och kommunerna det operativa ansvaret. Arbetsförmedlingens roll är enligt lag 

2010:197 stödjande och pådrivande och gäller ett vidare ansvar för den nyanländes etableringsplan. 

Målet med samhällsorienteringen är ”att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet”F

19
F. Målet för deltagarna anges i fyra delmål som omfattar; Grundläggande 

demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter för den enskilde, hur samhället är organiserat 

samt det praktiska vardagslivet. Dessa mål ska uppfyllas inom åtta kunskapsområden som anges som 

obligatoriska: 

o Att komma till Sverige 

o Att bo i Sverige 

o Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

o Individens rättigheter och skyldigheter 

o Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

o Att påverka i Sverige 

o Att vårda sin hälsa i Sverige 

o Att åldras i Sverige  

 

Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60 timmar för nyanlända flyktingar som fyllt 20 år men inte 

65, och har beviljats uppehållstillstånd. Den ska genomföras inom den nyanländas första år. För att 

uppfylla kravet på flexibilitet ses samverkan mellan kommunerna som nödvändig. 

Länsstyrelserna stödjer utvecklingen av verksamheterna finansiellt med så kallade § 37-medel till fyra 

utvecklingsområden: material, metoder, webbportal och webbplats. SKL och länsstyrelserna stödjer 

också gemensamma konferenser och nätverk för utveckling av verksamheten. Arbetsförmedlingen 

ansvarar för den nyanländas etablering i sin helhet och står tillsammans med kommunerna för att 

anvisa anlända till samhällsorientering.  

 

Ett lagförslag20 föreligger om utökning av målgruppen för samhällsorienteringen till att gälla också 

vissa andra nyanlända förutom flyktingar och att kommuner ska kunna göra avtal med varandra om 

hur samhällsorienteringen ska bedrivas.  

                                                           
17

 Länsstyrelserna. (2012)Samhällsorientering för nyanlända. Rapport 2012:10 
18

Länsstyrelserna. (2012)Samhällsorientering för nyanlända. Rapport 2012:10.  
19

 Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
20

 Ds 2012:24 Regeringen. 
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5.2 Översikt över projektet Samhällsorientering på modersmål i Östergötland  

 

Ett regionalt försöksprojekt för samhällsorientering på modersmål för nyanlända har genomförts i 

Östergötland med det övergripande målet att skapa struktur, organisation, metoder, kompetens för 

en lämplig verksamhet som senare kan permanentas. Projektet har finansierats medel från 

utvecklingsmedel, s.k. § 37-medel. Projektägare har varit Regionförbundet Östsam och utförare 

Länsbiblioteket som ingår i regionsförbundet. Medverkande organisationer har varit Länsbiblioteket, 

landtinget, 13 kommuner, arbetsförmedlingen samt vuxenutbildningsnätverk.  

Målet för samhällsorienteringen anges i styrdokumentet21…”att samtliga medborgare i Östergötland 

ges lika förutsättningar att vara delaktiga och inkluderas i samhället” och syftet med samverkan 

kring detta uttrycks i sex olika punkter utifrån likvärdighet, kostnadseffektiv hög kvalitet, enhetlighet, 

gemensamhet, resurseffektivitet genom samordning och minskade kostnader för de enskilda 

kommunerna.  

Målet för försöksverksamheten anges vara: ”Att arbeta fram en struktur för regional 

samhällsorientering som ska implementeras i ordinarie verksamhet”22 med det bakomliggande syftet 

…”att nyanlända inom länet ska få tillgång till en enhetlig samhällsorientering av hög kvalitet, och 

därmed nå en snabbare etablering i yrkes- och samhällslivet. Syftet är även att nå upp till målen i den 

nya lagstiftningen samt att öka delaktigheten hos nyanlända, både socialt och digitalt”23.  

 Målet ska uppfyllas genom en serie insatser som i samma källa anges: Att rekrytera 

samhällskommunikatörer och upprätta en pool av sådana på ett flertal språk, samt att etablera 

kontakter med tänkbara gästföreläsare inom myndigheter och organisationer i regionen som kan 

komplettera orienteringen samt att vidare kompetensutveckla kommunikatörerna i pedagogik och 

ämneskunskap och ge förslag på hur verksamheten kan implementeras och utvecklas för nya behov. 

Projektet genomfördes under perioden september 2011- december 2012 med tio arvodesanställda, 

utlandsfödda samhällskommunikatörer som har bedrivit samhällsorienteringsträffar på modersmål 

på hittills nio olika språk med grupper av nyanlända som anvisats av arbetsförmedlingen. Projektet 

har letts av en projektledare och det senare halvåret också en administratör på deltid. För projektet 

har funnits en styrgrupp för strategiska frågor och kontroll med representanter för Länsbiblioteket, 

Länsstyrelsen, Östsam, Hälsokommunikatörer i Östergötland som är knutna till Flyktingmedicinskt 

centrum, arbetsförmedlingen samt 5 av de största ingående kommunerna. En arbetsgrupp är knuten 

till projektet bestående av projektledaren, kommuner, arbetsförmedlingen, Länsbiblioteket, Eductus 

samt Flyktingmedicinskt centrum. Övriga samarbeten sker enligt ovan dels med fast anställda 

hälsokommunikatörer som tar hand om hälso- och sjukvårdsteman, dels med Digidel, en verksamhet 

inom biblioteket för digital delaktighet via exempelvis internetguidningen.  

 

                                                           
21

 Samhällskommunikation på modersmål – förslag till en regional försöksverksamhet, PM 2011-08-15, RF 
292009-32, § 2.2 Östsam.  Dokumentet är enligt muntlig kommunikation med projektägaren det gällande 
styrdokumentet, trots rubriceringen. 
22

 Ibid. §3.2. 
23

 Ibid. § 3.1. 
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Figur 2. Processer för anvisningar och samhällsorientering. Pilens riktning anger flöde. Egen framställning. 

Samhällsorienteringen har utgått från de åtta teman som fastslagits i förordningen och har utifrån ett 

nationellt underlag24 delats in i 26 block varav samhällskommunikatörerna står för 23 och av 

landstinget anställda hälsokommunikatörer25
F står för tre. I dessa ingår en biblioteksvisning vid en 

träff. Därutöver har tio timmar per deltagareskjutits till för internetguidning som ett extratema 

baserat på ett projekt vid biblioteket för ökat IT-medborgarskap; Digidel. 

5.2.1 Procedurer för anvisning, kallelse och närvarorapportering.   

En viktig del av projektet är administrationen kring samhällsorienteringen. När den nyanlända 

kommer till kommunen meddelas AF och kommunen. Arbetsförmedlingen kontaktar den nyanlända 

och anvisar etableringslots, SFI-plats och Samhällsorientering på modersmål. Projektledaren och i viss 

mån senare administratören placerar in den nyanlända i rätt språk och kommun, skapar grupp när 

det finns tillräckligt många deltagare, 26bokar samhällskommunikatör, hälsokommunikatör, lokal och 

biblioteksvisning, skriver kallelse och låter översätta kallelsen samt skickar översikt och deltagarlista 

för närvarokontroll till hälsokommunikatörer och samhällskommunikatörer. Skickar anvisning med 

deltagare och datum till AF och kommunen, skickar kallelse till deltagare och gör kursplan och 

schema.  

                                                           
24

 Ivarsson, M. & Ashjari, T.  (Red.). (2011). Om Sverige – Samhällsorientering på lätt svenska. Andra upplagan.  
Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västa Götalands län.  
25

 Stenberg, R. (2008). Hälsokommunikation på modersmål – slutrapport. ÖSTSAM. 
26

 Enligt projektledarefem deltagare men om det är ett litet språk, fyra stycken. 
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Utöver det förekommer internadministration i form av rekrytering, internutbildningar, översikter och 

statistiska uppföljningar, löneadministration samt deltagande i styrgrupp, arbetsgrupp och andra 

nätverk av relevans. 

5.2.2 Verksamhet 

Vid slutet av augusti hade 292 personer anvisats plats i samhällsorientering via AF och 184 har plats i 

en grupp27
F. 6 grupper har avslutats, 19 grupper pågår och ytterligare 7 grupper skulle startas28. 

Utifrån en sammanställning över personer som anvisats plats kan nämnas att de flesta kommit till 

Sverige de sista två åren, från 24 olika länder, att 21 % har någon form av högre utbildning, 18 % har 

gymnasieutbildning, 35 % har grundskoleutbildning eller motsvarande och 13 % inte har någon 

utbildning, medan uppgift saknas för 14 %.  

En sammanställning av närvaroregistreringar från och med januari till och juli29 visar att närvaron 

varierar dels mellan olika språkgrupper (beräknat på genomsnittlig differens mellan antal anmälda 

och antal deltagare, oberoende av andra faktorer). Grupper med arabiska som modersmål hade 83 % 

närvaro i snitt mot grupper med somaliska som modersmål hade 60 % närvaro. Under sommarens 

intensivkurser  sjönk närvaron för samma grupper till 80 % respektive 43 %. Närvarograd varierade 

också mellan kommunerna där Kinda (med mycket litet underlag och i stort sett en enda 

kommunikatör och språkgrupp) hade 89 % närvaro under januari-juli. I Motala generellt var det 53 % 

närvaro tom juli men kan antas ha stigit senare.  

5.2.3 Projektets genomförande 

Projektplanering 

Den formella projektstarten skedde i september 2011 när projektet erhöll medel för verksamheten. 

Mellan september 2011 och december 2011 planerades projektet. Kommunikatörer kontrakterades, 

skapandet av styrgrupp och arbetsgrupp påbörjades där uppdragen formulerades efter nyår 2011. 

Under november-januari genomfördes 19 olika internutbildningar för kommunikatörerna av 

varierande slag och kvalitet. ”Var med”-momentet omfattande både material och praktisk träning i 

att använda det uppskattads av nästan alla kommunikatörer medan alla var missnöjda med 

pedagogikmomentet. Kommunikatörernas deltagande i utbildningstillfällena är okänt. Senare 

insatser har dock dragits med problem i form av att kommunikatörerna inte kommer trots anmälan i 

förväg. Utbildningar för kommunikatörerna beslutades och startades. Utvärderarens uppdrag 

fastställdes och påbörjades.  

 

Verksamheten kommer i gång 

Den första gruppen sattes igång i slutet av januari, i mars fanns 14 grupper i verksamheten med 
ytterligare fem i startläge. Intentionen var att alla grupper skulle starta med 10 timmars 
internetguidning. Detta visade sig inte fungera så bra som introduktion, varvid ordningsföljden 
ändrades till att ett introducerande block SO lades först. Därefter har såväl placeringen som 
integrationsgraden mellan IT-moment och SO-moment varierat. Enligt projektledaren har några kört 
internet vid fem tillfällen medan några har haft Internetdelen senare. Hon uppger också att man 
sedan sommaren kört Internet varvat med SO. Halva dagen om arbetsmarknad och nästa halva om 

                                                           
27

 Rosén, M.T. 2012-08-29. Nyhetsbrev - regional samhällsorientering – Länsbiblioteket i Östergötland. 
28

 Anteckningar vid möte med samhällskommunikatörer 2012-09-23. 
29

 Tyvärr har inte gått att jämföra med augusti och september på grund av olikformiga underlag från projektet.   
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att söka jobb via Internet ex. Det har dock varken nämnts eller uppfattats vid samtal eller besök. 
Därmed kan det röra sig om missförstånd mellan projektledaren och kommunikatörerna eller mellan 
utvärderaren och kommunikatörerna och bör därmed ses som en något osäker uppgift. Kunskapen 
på området har också varierat mellan kommunikatörerna där vissa kommunikatörer känt sig 
bekväma med medan andra dels inte alltid själva känt att de behärskat området tillräckligt för att lära 
ut.  

Några kommunikatörer har reagerat på att det är svårt att undervisa grupper som är mycket 

heterogena, kunskapsmässigt. Speciellt tydligt har det varit vid just internetguidningen där några 

deltagare sett guidningen som slöseri med tid medan andra behövt hela den avsatta tiden för att lära 

sig använda datormus eller öppna ett mail. I vissa grupper fanns också analfabeter som kräver en 

pedagogik som är baserad på att lyssna och minnas, samt bilder. Man pratade också inom projektet 

om att samarbetet med lokala arbetsförmedlingar inte alltid fungerade så bra.  På vissa orter fanns 

tydliga igångsättningsproblem där det är oklart om deltagare fått kallelser, där SFI och 

samhällsorienteringen kolliderat tidsmässigt eller där deltagare helt enkelt inte dykt upp av okända 

skäl. Samhällskommunikatörerna har också upplevt att verksamheten tagit mer tid än de får betalt 

för. Exempelvis har det gällt restider, och att skriva de projektdagböcker som utvärderingen var tänkt 

att bygga på. Uppgifter om ersättning för deltagande i utvärderingen lämnades inte formellt förrän 

1:a augusti.  

 

Verksamheten fortsätter 

Under sommaren har 3 grupper har genomförts som intensivkurser på prov och I slutet av augusti 

hade 292 personer anvisats plats i samhällsorientering via AF och 184 har plats i en grupp30
F. 6 

grupper var då avslutade, 19 grupper igång och ytterligare 7 grupper skulle startas31. I augusti 

meddelades också kommunikatörerna att de hade rätt till arvode för att medverka i utvärderingen. 

De ursprungliga tio kommunikatörerna har reducerats till nio. En hade inte längre möjlighet att ta 

ledigt från sitt ordinarie arbete och flera har svårigheter med att få tiden att gå ihop med andra fasta 

arbeten man inte vågar släppa för arbete arvodesbasis. Volymerna har varierat mycket mellan olika 

språkgrupper med arabiska och somaliska som de största. En kommunikatör på ryska har ännu inte 

haft någon grupp utan arbetat lite med administrationen av projektet.     

 

5.2.5 Nätverk och möten 

Under tiden från november 2011 till och med september 2012 har 6 träffar inom 

samhällskommunikatörsgruppen genomförts. Dessa har varit uppskattade möjligheter att rapportera 

och diskutera sin verksamhet.  Till stor del har tiden på de sista mötena upptagits av information från 

projektledaren och diskussioner om hur den fortsatta verksamheten ska se ut. I september deltog 5 

kommunikatörer i en fokusgrupp för frågor om internetguidningen och samhällsorienteringen. Under 

perioden har också styrgruppsmöten och arbetsgruppsmöten ägt rum där problem som dykt upp 

under projektets gång har kunnat lösas. Sådana har t.ex. gällt reseersättningar där vissa 

kommunikatörer har mycket långa och tidskrävande resor till sina grupper. Exempelvis kunde 

skillnaderna mellan två olika kommunikatörer med grupper i Söderköping vara 4 tim och 20 min resa 

per tillfälle enligt underlag som producerats inom projektet. Delutvärdering 1 presenterades vid 

                                                           
30

 Rosén, M.T. 2012-08-29. Nyhetsbrev - regional samhällsorientering – Länsbiblioteket i Östergötland. 
31

 Anteckningar vid möte med samhällskommunikatörer 2012-09-23. 
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styrgruppsmöte i juni. Projektledare och ibland kommunikatörer har också medverkat i andra 

samverkansmöten under perioden.  

 

5.2.6 Projektledning och administration 

Samtliga möten, minnesanteckningar, agendor, hemsida, lokalbokning, anvisningar till deltagare och 

kontakt med kommuner och arbetsförmedling, presentationer av projektet för olika grupperingar, 

utveckling och framtagande av material, produktion av powerpoint-presentationer till 

kommunikatörerna, utvecklingssamtal med kommunikatörerna och bokning av lokaler för 

samhällsorienteringen har administrerats av projektledaren. Utöver det hamnar alla frågor, 

svårigheter och problem också på projektledarens bord. I mars blev det uppenbart att projektledaren 

måste avlastas varvid ansvaret för personal övertogs av Länsbibliotekarien och ansvar för projektets 

kontakter utåt för att börja bygga upp lokal samverkan kring samhällsorienteringen, s.k. 

”Kommunkitt” senare kallad ”kommunal SO grupp” övertogs av koordinatorn från Östsam. Därefter 

har en person anställts på 75 % för administration inom projektet. Försök har också gjorts att 

delegera ut mindre uppgifter och mer inslag av egen planering av Samhällsorienteringen har 

uppmuntrats. I augusti bekräftades också att kommunikatörerna skulle ersättas för nedlagd extratid, 

det gällde också tid för utvärderingen.  

 

5.2.7 Informatio, kommunikation och koordination 

Mängden av kontaktytor för projektet har lett till att mycket stora behov av information och 

kommunikationsbehöv har funnits inom projektet och från projektet. Krav på information har funnits 

från styrgruppen, arbetsgruppen utvärderare och kommunikatörer. En strategi har varit att förmedla 

ett nyhetsbrev varje månad och att ha regelbundna möten med styrgrupp, arbetsgrupp och 

kommunikatörer. Utvärderingen har här hamnat lite på sidan om och andra aktörer inom SFI, och AF-

handläggare har varit kritiska till bristen på information. Exempelvis uppger en AF handläggare att 

den närvarorapportering som måste ske månadsvis från AF till Försäkringskassan är beroende av att 

närvarorapporteringen från samhällsorienteringen fungerar. ”Den kom bara en gång” uppger 

handläggaren som också säger att det varit likadant för AF–handläggare på andra lokalkontor. 

Projektledaren har dock vid två tillfällen varit på AF:s regionala nätverksträffar och medverkat i 

vuxenutbildningsnätverket i Östergötland (med sfi-rektorer från alla kommuner) samt haft att en 

medlem i styrgrupp och arbetsgrupp representerad detta nätverk. Dessutom har info skickats ut i 

form av nyhetsbrev. Här kan det vara så att överenskommelser inte riktigt nått fram inom de 

medverkande organisationerna eller att man missförstått varandra inom eller mellan 

organisationerna – inte alltför ovanligt samverkansproblem. 

 

I flera olika sammanhang tas svårigheter med att koordinera SO-verksamheten med övriga mer 

inarbetade inslag i etableringsstödet; d.v.s. SFI, AF:s lotsverksamhet och praktik upp. I någon 

kommun har samhällsorienteringen och andra aktiviteter kolliderat varvid deltagarna uteblivit, i en 

annan kommun uppstod behov av att prioritera mellan olika verksamheter inom etableringsstödet. 

Både projektledare och kommunikatörer har emellanåt upplevt att samhällsorienteringen får läggas 

där det råkar finnas plats över, vilket ger en mycket besvärlig planeringssituation. Också andra 

aktörer har upplevt koordineringen mellan samhällsorienteringen och andra verksamheter som 

mycket svår att hantera.     
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5.2.8 Verksamheten, innehållet, responsen 

Beskrivningen här är baserad på utskickade dokument, möten, fokusgrupp, samtal och brevväxling 

med kommunikatörer och deltagare samt observation av fyra grupper. Först beskrivs förberedelser 

sedan beskrivs kort tre olika genomföranden som kan ses som typiska.  

 

Förberedelse 

Samhällsorienteringen förbereds hemma eftersom kommunikatörerna inte har tillgång till 

arbetslokal eller dator. Ett schema för samhällsorienteringen finns uppgjort i förväg av 

projektledaren och en timfördelning. Vidare finns ett nationellt skriftligt material kompletterat med 

pp-presentationer på svenska som passar till den uppgjorda planeringen och som kommunikatören 

kan ladda ner på ett usb-minne och ta med sig till träffen. Många andra förslag till källor och material 

finns också att tillgå liksom tips och rekommendationer från projektledaren. I många fall skisserar 

projektledaren tydligt hur orienteringen kan genomföras och vad hon ansett vara viktigt i e-post till 

kommunikatörerna när hon skickat ut den färdiga pp-presentationen.  Kommunikatören har haft en 

timme samt någon extratid vid något tillfälle för att läsa in sig på materialet och planera diskussioner 

och ev. filminslag etc., mer dock mot slutet av projektet. I flera fall har kommunikatörerna på eget 

initiativ lagt till betydligt mer extratid på förberedelser. I vissa fall har det varit fråga om att 

förbereda tre olika språkversioner för grupper som visserligen kommer från samma land men talar så 

olika dialekter att de är att se som olika språk. Det gäller t.ex. Somalier och Eritreaner.   

 

Genomförande 1 

Samhällsorienteringen sker i bokade lokaler på regionens bibliotek. Kommunikatören har inte egen 

nyckel till lokalen utan får ställa sig i samma kö som låntagarna och vänta på sin tur. Träffen för 

samhällsorienteringen tar tre timmar. I den här gruppen deltar 2 kvinnor och tre män. Två personer 

till ingår i gruppen men närvarar ej. De närvarande sitter utan inbördes kontakt i klassrumssittning i 

en datasal och diskuterar med kommunikatören men inte så mycket med varandra. Under träffen har 

vissa datorn i gång och surfar på exempelvis Facebook under diskussionen. Inte heller på rasten som 

tas varje timme tycks de känna varandra eller umgås utan skingras snabbt. Här berättar 

kommunikatören att det är en passiv grupp och jag uppfattar att kommunikatören också känner sig 

ganska styrd av materialets uppläggning till skillnad mot när han tidigare producerat sitt eget 

material för liknande verksamhet. Den här kommunikatören har lång tidigare erfarenhet av att själv 

tillsammans med kollega planera och genomföra samhällsorientering, men ingen formell utbildning 

på området. Han efterfrågar nya och mer varierade sätt att undervisa. Nu blir det mest 

förmedlingspedagogik 32 . Temat för träffen jag observerade var ”Att bo i Sverige” där 

kommunikatören visade flera webbplatser där man kan söka bostad. Ingen i den här gruppen hade 

en egen bostad.  

 

Genomförande 2 

I den andra gruppen begär kommunikatören vaktmästarens hjälp med att möblera om samma sal så 

att man under träffen kan sitta vid ett gemensamt bord. Salen kan ändå knappast sägas vara 

ändamålsenlig för dialog och pp-presentationen hamnar mycket långt bort med risk för att många 

                                                           
32

 Benämning på gammaldags klassrumspedagogik som bygger på aktiv lärare som lär ut och passiv mottagare 
som förutsätts lära in. 
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inte ser. Gruppen består av tre kvinnor och tre män (en frånvarande som kommer något senare). 

Dagens tema är ”Jämställdhet och jämlikhet” och kommer till största delen att handla om 

könsstympning eftersom kommunikatören bedömer det som en viktig och aktuell fråga i denna 

grupp och själv är aktiv i att försöka ändra attityder på det här området. Trots att alla runt bordet 

utom kommunikatören, jag själv, och auskulterande Johan är ense om könsstympningens värde, går 

diskussionerna heta. Kommunikatören varierar mellan att direktöversätta den svenska texten om 

exempelvis svensk lagstiftning och att initiera diskussion med frågor, ibland med provocerande 

frågor. Avslutningsvis tar kommunikatören fram ett upprop mot könsstympning och en penna och 

lägger på bordet. Jag är den första som skriver på (Johan har gått)och alla kvinnorna skriver på men 

ingen av männen. I gruppen finns en hörselskadad kvinna som kommunikatören placerar bredvid sig 

och vänder sig till med förtydliganden emellanåt. Mitt intryck är att kvinnan inte hamnar utanför 

utan följer med ganska bra i samtalet. Här använder kommunikatören en annan pedagogisk form, 

mer baserad på egen aktivitet men ändå tydligt förankrad i somalisk tradition av muntlig tradering. 

Här är också ett område kommunikatören är starkt engagerad i, som är aktuellt eftersom hon blivit 

tillfrågad om vart man vänder sig för att få könsstympning utförd och väljer att prioritera på andra 

delområdens bekostnad. De senare får mindre tid. 

 

Genomförande 3 

Kommunikatören har inledningsvis följt det nationella materialet men upplevde dels att hon inte fick 

kontakt med deltagarna som blev väldigt passiva, dels att kunskapsskillnaderna inom grupperna 

gjorde exempelvis IT-momentet mycket besvärligt. Efter hand har hon bytt till en pedagogik som mer 

bygger på att engagera deltagarna och att de själva kommer fram till det hon vill förmedla:  

 

”När vi pratade om barnrättigheter utgår jag från mina egna barn, mina vänners barn eller 

artiklar från tidningar. Det måste vara sanna historier för att de ska tror på vad jag ger för 

information och reagerar rätt. T.ex. Jag uppväcker diskussionen med att läsa en artikel från 

tidningen: En femårig pojke som dog på grund av han blev misshandlad av sin styvfar. Skulden 

ligger på socialen för de visste om misshandeln redan. Jag vill att deltagarna själva drar 

slutsatser om att det är fel att slå barn och hur viktiga sociala myndigheter är i sådana fall och 

det funkar bra.” 

Hon vill också arbeta med variation och använder egna exempel och i det här fallet praktiska 

läxor:  

”Under kursen bjöd jag på något som min man lagat och berättar att så är det hemma hos 

oss(en normal rollfördelning hemma). De fick i läxa att hjälpa till hemma eller att laga något 

som de bjöd på under kursen”. 

Hon har haft grupper som ses en gång i veckan men också ”intensivkurser” där hon uppfattade att 

det blev mer gruppsammanhållning och engagemang.  

5.3 Resultaten från deltagarenkäten  

Urvalet grupper som skulle få enkäten baserades på de största språkgrupperna under hösten samt 

att de genomgått IT-momentet skulle fångas upp i samma enkät. Kommunikatörer för dessa grupper 

översatte enkäten. Ifyllandet var i vissa fall dock förenat med stora svårigheter beroende på att 

konceptet enkät var främmande. Att den dessutom skulle fyllas i på dator som i vissa fall inte hade 
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programvara för det avsedda språket gjorde det ännu svårare och mycket tidskrävande vilket skapar 

osäkerhet i resultaten som diskuterats under metoder och genomförande. Där det finns underlag och 

är relevant har kommunikatörernas enkätresultat lyfts fram som jämförelse. 

Enkäten administrerades på arabiska persiska, somaliska och tigrinja på åtta olika orter inom 

Östergötlands län till 184 personer och besvarades av 39 personer av ett urval på 50 från en 

population på 184; 22 män och 17 kvinnor. Det innebär att svaren kan ses som representativa för 

populationen. Med 95 % säkerhet representerar den hela gruppen med 3 % felmarginal för 

slumpmässiga skillnader.    

 Fler än hälften av de svarande var arabisktalande och fler än hälften hade varit i Sverige mer än 12 

månader. Utbildningsnivåerna fördelar sig snarlikt hela populationen anmälda deltagare med 29 % 

med högre studier, 18 % har gymnasium, 42 % har grundskola och 13 % saknar utbildning, bortfall 8 

%. 2 personer (5 %) i urvalet var analfabeter. 

Resultaten av frågorna om IT-momentet beskrivs i annan rapport men visade sammanfattningsvis att 

över hälften ansåg att deras kunskaper förbättrats avsevärt och att man var nöjd med utbildningen 

och vill lära sig mer. Det gällde på mycket olika nivå eftersom man startat med så olika 

förutsättningar, från att aldrig tagit i en mus till att dagligen använda dator och internet. Det blev 

också tydligt att kvaliteten i svaren skiftar då flera uppger att moment som de aldrig gått igenom 

varit lätta. 

I Samhällsorienteringen uppfattade deltagarna blocket om ”Att söka arbete/starta företag/om du 

inte får arbete” som allra viktigast, följt av ”Kulturliv och traditioner i det svenska samhället” och 

”Nyanländ i Sverige”. Minst viktiga uppfattades blocken ”Att vänta och få barn/Föräldrarollen”, ”Att 

åldras i Sverige” och ”Att leva tillsammans”.  

Kommunikatörerna ansåg också att blocket om ”Att söka arbete/starta företag/om du inte får 

arbete” som allra viktigast tillsammans med blocket ”Barnomsorg, grundskola, gymnasium” som inte 

alls uppfattades som särskilt viktigt av deltagarna. Dessa uppskattade inte heller vad 

kommunikatörernas pekat ut som näst viktigast; ”Det svenska lokalsamhället” ”Demokrati och 

politik/grundlagar” samt ”Att leva tillsammans”. Minst viktiga ansåg kommunikatörerna 

”Biblioteksvisningen” vara medan deltagarna uppfattade den som ganska viktig.  

Blocken ”Kulturliv och traditioner i det svenska samhället”, ”Nyanländ i Sverige” och ”Det svenska 

samhället” samt ”Vuxenutbildning” ansåg flest deltagare att man fått mest information om på annat 

sätt. Att samhällsorienteringen sker på modersmål angavs som i stort sett lika viktigt för alla block.  

De svarande anger att SO-träffarna till övervägande delen har genomförts som diskussioner i första 

hand (90 %), handledarens prat i andra hand (69 %) och via internet i tredje hand (51 %) och att man 

är nöjda med detta. Kommunikatörerna är eniga med deltagarna. 

Man anger vidare att det viktigaste under det först året är att lära sig språket (92 %) och att lära sig 

om samhället (74 %) samt att skaffa bostad (74 %) vilket för de två första alternativen stämmer med 

kommunikatörernas uppfattning.  

Samhällsorienteringen ges gott betyg i form av bra eller mycket bra av 87 % svarande medan 5 % ger 

betyget dålig som kan hänföras till att man antingen ogillar handledaren eller lokalen. Också 



19 
 

kommunikatörerna var kritiska till lokalerna som uppfattades som inte ändamålsenliga. Skollokaler 

föreslås i stället.  

Ungefär hälften av de svarande anger att samhällsorientering bör ske en gång i veckan medan både 

två ggr per månad och två ggr per vecka föreslås av 20 %. Endast en person, 3 %, anser att träffarna 

ska ske mer än tre ggr i veckan. Flertalet kommunikatörer anser att samhällsorienteringen kan ske 

två gånger i veckan men kortare pass föreslås.  

Slutligen får logistiken kring samhällsorienteringen gott betyg av både deltagare och kommunikatörer 

där man överlag förstått varför, var och när man ska gå på samhällsorienteringen. 

Sammantaget kan sägas att svaren kan tyda på att det än så länge inte finns tillräckligt mycket 

referenser för att föreslå något annat än den form man själv är deltagare eller för att man inte vet 

vad som händer om man är kritisk. Kanske tas samhällsorienteringen bort helt? Det finns också klara 

beroendeproblem som kan göra det svårt att föreslå något annat än vad handledaren gör.    

 

  6. Analys med kommentarer 
Nedan diskuteras ett antal teman som belyser och fördjupar projektets process och resultat samt ger 

tydliga indikationer på viktiga ställningstaganden för framtida och liknande verksamhet. De 

presenteras från det övergripande till det specifika, och speglar olika aktörers perspektiv och 

medverkan. Analysen inleds med de nationella målen och strategin och begreppsliga ramar samt 

projektets strategi och mål. Därefter analyseras och diskuteras organisation och samverkan samt 

ledning. Vidare belyses verksamheten, kommunikatörerna och verksamhetens innehåll samt vad 

deltagarna får ut av verksamheten.  

Utifrån delsyfte 1 är siktet här inställt på att problematisera, d.v.s. identifiera eventuella och 

manifesta svagheter, förbättringsfaktorer. Det innebär att analysen också omfattar både teoretiska 

och empiriska jämförelser med annan offentlig verksamhet och med andra projekt utifrån ett kritiskt 

perspektiv. I nästa kapitel värderas försöksverksamheten i förhållande till de diskuterade inslagen. 

Därefter föreslås åtgärder för en hållbar permanent verksamhet.  

 

6.1 Målet - information, kommunikation eller lärande? 

Centralt för det här projektet är vad det egentligen går ut på. Vad är samhällsorientering? I lagen och 

förordningen33 uttrycks tydligt en ambition om lärande med skollagen som förebild. Ett sätt att 

positionera verksamheten är med hjälp av Blooms taxonomi34 som omfattar en hierarki i sex steg av 

ökande bemästring/abstraktion för kunskapsmål, färdigheter och insiktsmål inom olika kognitiva 

fakulteter. I stora drag bygger hierarkin från minnas, förstå, använda, analysera, värdera och slutligen 

                                                           
33

 Ibid 

34 Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational 

objectives: the classification of educational goals; Handbook I: Cognitive Domain New York, Longmans, Green, 
1956. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Krathwohl
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till kreera. Med utgångspunkt i denna kan fem olika definitioner av samhällsorientering ges enligt 

nedan med ökande bemästringsgrad.   

Definition Typisk verksamhet Kommunikatörens 
roll 

Deltagarens 
roll 

Typiska 
uppnåendemål 

1. Passiv 
Information 
 

Flytta info från A till B, 
t.ex. översätta språket 
 

Flytta färdiga bitar Passiv 
mottagare 
Memorera  

”Ska ha hört” 

2. Aktiv 
information 

Översätta innehållet 
och packa om info

35
 

Sätta in info i kontext 
anpassat till 
mottagare 

Passiv 
mottagare 
Förstå 

”Ska känna till” 

3. Passivt lärande Förmedlingspedagogik, 
Klassrumsundervisning 

Tala om, lära ut Passiv 
deltagare 
Återge 

Återge kunskap i 
kunskapstest 

4. Kommunikation Dialog om för bägge 
parter viktiga områden 

Initiera dialog, lyfta 
ämnen men styr inte 

Aktiv 
deltagare  
Reflektera 

”Förstår, väljer, och 
värderar”  

5. Aktivt lärande Erfarenhetsbaserad 
respektive 
problembaserad 
pedagogik 

Guide, vägledare Aktiv 
medskapare 
av lärande 
Utveckla 

”Reflektera, 
behärska och ha 
inflytande/kunna 
påverka”. 

Tabell 2. Möjliga mål för samhällsorienteringen. Egen produktion. 

I utvärderingen förstås uppdraget så som det uttrycks i lagen och förordning som en fråga om 

lärande. Ser man dessutom till förutsättningarna som lärandet är inbäddat i form av 

kunskapsmässiga och kulturella skillnader samt uppnåendemålen som uttrycks i lag och förordning i 

form av: ” syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet”36 står det 

klart att det är fråga om ett avancerat pedagogiskt uppdrag med uppnåendemål ganska högt upp i 

Blooms taxonomi. I klartext ska informationen kunna användas. Det positionerar uppnåendemålen 

mot kommunikation och aktivt lärande i matrisen medan den regionala strategin och målen37 snarare 

pekar mot lägre nivåer i Blooms taxonomi i form av att minnas och förstå, alternativt via andra 

regionala mål som styr mot likformighet och stordrift gör lägra nivåer av uppnåendemål mer rimliga.  

Också utifrån diskussioner i styrgruppen står det klart att dessa skillnader i definitioner och 

begreppsinnebörd och vidhängande uppnåendemål som i sin tur får mycket påtagliga konsekvenser 

finns representerade också inom styrningen av projektet. Exempelvis gäller det skillnader mellan 

likvärdig och likformig, där likformighetsmål snarare styr mot de lägre nivåerna i taxonomin medan 

likvärdighetsmål kan uppfyllas på olika sätt och ändå vara lika framgångsrika.   

 Nationella målen pekar mot samhällsorientering som en likvärdig lärande-aktivitet 

 Samhällsinformation ska kunna användas 

 Regionala målen pekar mot en likformig informationsaktivitet. 

                                                           
35

 Brown & Duguid 2001 
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", American 
Journal of Sociology 91 (3): 481-510. 
Granovetter, M. (2005). The impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic 
Perspectives. Vol 19: Nr 1 Pp 33-50. 
36

 Regeringens förordningsmotiv 2010:1 angående §5 lag 2010:197. 
37

 Samhällskommunikation på modersmål – förslag till en regional försöksverksamhet, PM 2011-08-15, RF 
292009-32, § 2.1, 2.2, 3.1, 3.2  Östsam.   
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6.2 Strategier, mål och begreppsliga ramar 

Här jämförs lagens intentioner och mål med de nationella och regionala mål och strategier   

6.2.1 Lagen och det nationella målet 

Till skillnad mot i utredningen som lagts till grund för lagen om samhällsorientering38 utpekas inte 

demokrati och rättviseaspekter som de enda syftena för samhällsorienteringen. I förordningstexten39 

anges både att underlätta etablering i arbetslivet och att delta i samhällslivet i nämnd ordning, vilket 

är i linje med tidstypiska strömningar i norra Västeuropa inom offentlig organisering40. Därmed blir 

anställningsbarhet och lärande som kan underlätta det viktigt. Dit hör exempelvis snabb 

språkinlärning. Man kan säga att syftet med samhällsorienteringen är av karaktären integration 

snarare än mångfald. Det ger en referensram till övergripande strategier och mål för hela 

etableringsinsatsen vari samhällsorienteringen ingår som en verksamhet inriktad på att den 

nyanlända visserligen ska lära sig nyttiga grundvärderingar och lagstiftning men också kunskaper om 

samhället som gör det lättare att få ett arbete. En central aspekt är dock att det om och om igen i 

förordningstexten41 anges vara fråga om utbildning och lärande där skollagen anges som förebild. 

Vidare anges i förordningstexten att innehåll, tyngdpunkt och omfattning ska anpassas efter 

deltagarens och den lokala kontextens förutsättningar så att de sextio timmarna kan disponeras så 

som bäst behövs. Också vikten av samverkan mellan samhällsorienteringen och övriga 

etableringsinsatser nämns.  

 Målet är att underlätta arbetsliv och deltagande i samhällsliv 

 Utbildning efter deltagarens förutsättningar med hjälp av samverkan  

 Lokal och individuell anpassning 

 Disponera tid på bästa sätt 

 

  6.2.2 Den nationella strategin  

Länsstyrelserna har uppdraget att initiera och tillsammans med SKL stötta införandet av 

samhällsorientering i landets regioner. Den strategi man valt för detta kan sägas bygga på en 

institutionaliserad myndighetsstrategi (governmentalityF

42
F) som väl speglar länsstyrelsernas roll som 

tillsynsmyndigheter men inte som samhällspedagoger eller samverkansaktörer. Centrala värden och 

mål för samhällsorienteringen är gemensam styrning, enhetlighet i vad som förmedlas och 

kontrollmöjligheter. Här har man till exempel enats om nationell strategi och att stötta utveckling av 

                                                           
38

 Amnå 2010. 
39

 Regeringens förordningsmotiv 2010:1 angående §5 lag 2010:197. 
40

 Stenberg, 2012. 
41

 Regeringens förordningsmotiv 2010:1 angående §5 lag 2010:197. 
42

 Mayhew, Susan (ed) A Dictionary of Geography (Article: Governmentality) Oxford University Press, 2004. 
 Gordon, C (1991). 'Governmental rationality: an introduction', in Graham Burchell, Colin Gordon and Peter  
      Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, pp. 1–48.. Chicago, IL: University of Chicago  
      Press. 
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”korrelerade, kvalitetssäkrade och prövade verktyg” F

43
F. Den största utmaningen uppfattas följaktligen 

i länsstyrelsernas egen enkätF

44
F vara att samhällskommunikatörerna har rätt kompetens.  

 

 Gemensam styrning, enhetlighet, kontroll 

 Kommunikatörer ska ha rätt kompetens 

 Nationell strategi och korrelerade verktyg 

 

6.2.3. Regionala mål och mål för projektet 

I styrdokumentet för projektet har utbildningsperspektivet i de nationella målen försvunnit45 medan 

aspekter som likhet, kostnads- och resurseffektivitet samt i någon mån rättvisa framhålls i stället46.  I 

målen för den regionala strategin poängteras likhet, enhetlighet starkt47 vilket inte alls betonas i de 

nationella målen men däremot är framträdande i den nationella strategin48. Inte heller tas resurs- 

eller kostnadsaspekter upp i de nationella målen medan de är framträdande i det regionala 

styrdokumentets syfte och mål vars inbördes relation är något diffus.  

I det övergripande syftet med projektet49 framhålls också likhet och enhetlighet, hög kvalitet samt 

därigenom snabbare etablering i arbetsliv och samhällsliv med ökat socialt och digitalt deltagande.  

Målsättningarna för projektet pekar därmed i delvis annan riktning än både de nationella målen och 

den nationella strategin. I de nationella målen betonas lärande och individuell anpassning vilka inte 

finns med i projektets mål. Där anges dock ökad delaktighet i arbets- och samhällsliv vilket inte anges 

i den nationella strategin. Den regionala strategin anger också resurs- och kostnadseffektivitet vilka 

inte finns med i de nationella målen eller den nationella strategin.     

I vissa fall är antaglige skillnaderna i hur mål och strategier uttrycks av marginell betydelse men de 

bör också ses som uttryck för lite olika synsätt som man dels inte alltid är helt medveten om, eller 

inte tror har betydelse men som kan få ganska stora konsekvenser enligt ovanstående resonemang 

om samhällsorienteringens innebörd.  

Dit hör exempelvis betoningen på enhetlighet och likhet i kombination med resurs- och 

kostnadseffektivitet som styr mot helt annan definition av vad verksamheten går ut på och hur den 

ska bedrivas än betoning av lärande, möjlighet till reflektion och lokal anpassning. 

 Enhetlighet 

 Resurs- och kostnadseffektivitet 

 Kombinationen enhetlighet och kostnadseffektivitet styr mot stordrift och 

förmedlingspedagogik 

                                                           
43

 Länsstyrelserna. (2012)Samhällsorientering för nyanlända. Rapport 2012:10. S5. 
44

 Länsstyrelserna. (2012)Samhällsorientering för nyanlända. Rapport 2012:10. 
45

 Regeringens förordningsmotiv 2010:1 angående §5 lag 2010:197. 
46

 Samhällskommunikation på modersmål – förslag till en regional försöksverksamhet, PM 2011-08-15, RF 
292009-32, § 2.1, 2.2, 3.1, 3.2  Östsam.   
47

 Samhällskommunikation på modersmål – förslag till en regional försöksverksamhet, PM 2011-08-15, RF 
292009-32, § 2.1, 2.2, Östsam.   
48

 Länsstyrelserna. (2012)Samhällsorientering för nyanlända. Rapport 2012:10. 
49

 Samhällskommunikation på modersmål – förslag till en regional försöksverksamhet, PM 2011-08-15, RF 
292009-32, § 3.1, 3.2  Östsam.   
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6.2.4 Begreppsliga ramar som styr 

Både den nationella och den regionala strategin kan också sägas vara ett typiskt exempel på ”path 

dependency”50 där tidigare framgångsrika organisationsstrategier skapar tendenser till att ta beslut 

på ett visst sätt och i en viss riktning. I det här fallet ligger det nära till hands för länsstyrelser att 

hantera informationsfrågor och därmed att förstå samhällsorienteringen som en fråga om 

information i stället för andra tänkbara definitioner eller ”frames”51 enligt ovan. I stället för att se det 

som en fråga om att flytta över legobiten information från punkt A till punkt B behövs med Brown & 

Duguids ord52  att information packas ner, ompackas och packas upp, eller med Czarniawskas53 ord 

”översätts54” för att bli blir begriplig för mottagaren, inte bara språkligt utan också kulturellt. I 

kontexten lärande blir därmed koncept som exempelvis kulturutveckling, pedagogik, didaktik eller 

kommunikation betydligt rimligare än information. Utifrån en definition bättre anpassad till lagens 

och förordningens innehåll blir det därmed uppenbart att samhällsorientering handlar om vad som 

kan sägas vara århundradets pedagogiska utmaning - i att på 60 timmar förmedla ett axplock av 

översiktlig såväl som specifik kunskap och grundläggande värden en genomsnittlig nordeuropé haft 

en livstid på sig att ta in, förstå och ta ställning till. Här uttrycker remissinstanserna också farhågor 

och frågar sig om det ens är möjligt att förmedla sådana enhetliga gemensamma värderingar, i den 

mån det alls finns sådanaF

55
F. Man kan kort säga att den nationella strategin och därmed den regionala 

strategin inte visar någon tydlig koppling till relevanta kunskapsområden utifrån lagen eller 

återspeglar målen i förordningen.  

Man kan också fråga sig vad det enskilda regionala projektet ska förhålla sig till: De nationella målen 

eller den nationella strategin?  

Därmed måste man som utvärderare också ställa sig frågan – ska det regionala projektet utvärderas 

mot lagens intentioner eller länsstyrelsernas nationella strategi? Här har bägge tagits med och 

spänningsfältet dem emellan. 

 

 Den nationella strategin återspeglar inte de nationella målen 

 Ingen tydlig koppling mellan strategin och relevanta kunskapsområden 

 Vad ska projekt respektive utvärdering för hålla sig till? 
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6.2.5 En regional både och-strategi 

I Östergötland har man satsat helt på storskalig samordning för att all SO ska ske på modersmål så 

långt det alls är möjligtF

56
.         .  . oHelt i enlighet med förordningen bestämde man sig i Östergötland för att 

sträva mot att alla skulle få sin samhällsorientering på modersmål och att det skulle finnas likvärdiga 

möjligheter till det inom länet utifrån att samma kommunikatörer arbetade över hela länet. Valet av 

likvärdiga förutsättningar över regionens kommuner har inneburit att anställa många 

kommunikatörer på timbasis i stället för några få på heltid eller en kombination. 

I enlighet med den nationella strategin bestämde man sig också för att utforma verksamheten så 

kostnadseffektivt som möjligt i stor skala. att använda det nationellt producerade materialet och pp-

presentationer som utgick från materialet. För att skapa samordningsvinster och minska 

förberedelsetid samt med argument som enhetlighet och hela regionen tillsammans 57
, togs 

materialet och presentationerna om hand av projektledaren, bearbetades och skickades sedan ut till 

kommunikatörerna. Några kommunikatörer har hela tiden arbetat fram egna material. Efter hand har 

dock kommunikatörer börjat arbeta mer självständigt och med egna upplägg. Det var dock inte 

förrän under sommaren det blev klart att de skulle kunna få betalt för mer förberedelsetid.   

 

Stordrift som medel för kostnadseffektivitet är mycket populärt inom offentlig sektor där man gärna 

inspireras av privata, industriella, produktionsekonomiska strategier utan att man har någon djupare 

förståelse för om och hur denna passar för den egna verksamheten F

58
F, eller kunskaper om tänkbara 

alternativ och konsekvenserF

59
F. Stordrift, d.v.s. långa serier av hårt centraliserade produkter/tjänster 

passar ihop med mål som låg specialiseringsgrad, standardiserad produktion och stor volym. I det här 

fallet är det en tveksam strategi eftersom de nationella målen i förordningen betonar anpassning och 

flexibilitet, d.v.s. hög specialiseringsgrad, volymen knappast blir så stor att den motiverar stordrift, 

och samhällsorienteringen inte är tänkt att standardiseras utan tvärtom personaliseras60 till den 

enskilda nykomnas förutsättningar. Personalisering, respektive kodifiering gäller vilken strategi för 

utveckling/överföring av kunskap man följer. Personalisering bygger i stort på antagandet att 

kunskap utvecklas individuellt och personligt och efter individens förutsättningar medan en 

kodifierad kunskapsstrategi bygger på tanken att kunskap är något fristående och standardiserbart 

som kan överföras mellan individer via regler och checklistor. Man kan därmed säga att projektets 

ambitioner följde de nationella målen med personaliserad och individualiserad orientering på 

modersmål men utformningen byggde på centraliserad stordrift och en kodifierad kunskapsstrategi F

61
F 
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utifrån ett nationellt material som kunde presenteras med ett minimum av förberedelser, d.v.s. en 

påtaglig inbyggd motsättning. 

 

Valet av storskalig strategi i kombination med lagens ambition om modersmål för alla har därefter 

fört med sig att andra strategier fallit sig naturliga. Det har t.ex. gällt enhetliga material och 

arvoderingsformen med timarvodering som framstått som mer flexibel utifrån varierande behov över 

tid och rum. Timarvoderingen och storskalighetsprincipen har i sin tur lett fram till den gemensamma 

användningen av det nationella underlaget som tillsammans med ovanstående sin tur givit dåliga 

förutsättningar för något annat än förmedlingspedagogik. Standardisering och centralism medför av 

naturliga skäl också minskande möjligheter till delaktighet och inflytande medan 

individualiserad/lokal anpassning och delegering blir mer mångfacetterad, svårare att jämföra men 

ger kommunikatörerna mer inflytande och motivation.   

 

 Målet modersmål för alla 

 Storskalig strategi för kostnadseffektivitet 

 Målet personifierad kunskap men kodifierad kunskapsstrategi 

 Path dependency 

 

6.2.6 Konsekvenser av strategin 

Oönskade konsekvenser av stordriftstrategin där alla behandlas likvärdigt med samma antal timmar 

och samma struktur på samhällsorienteringen blev påtagliga när det gällde Internetmomentet där 

indelningen efter språkgrupper ledde till att analfabeter och högskoleingenjörer var i samma grupper 

trots mycket olika förutsättningar. Vissa behövde ingen handledning alls i internethanteringen men 

skulle ändå ha samma antal timmar som den som aldrig hanterat en mus. Likaledes absurda effekter 

uppstod när analfabeter ska lära sig e-post och att konsumera på internet. Dels blir poängen med e-

post något tveksam om man inte kan läsa och skriva, dels är säkerhetsriskerna påtagliga om man inte 

kan läsa sig till vad, var och varför man betalar.  

 

Med andra ord ledde försöken att leva upp till både de nationella målen och den nationella strategin 

som ju pekade åt helt olika håll till att projektet blev allt mer centraliserat och samtidigt väldigt 

storskaligt med detaljstyrning, flaskhalsar och koordineringsproblem. Av olika skäl har projektet haft 

mycket svårt att bryta den här utvecklingen. Projektledaren sjukskrevs under en period, en likaledes 

centralt placerad administratör anställdes vilket lättade en aning på trycket men inte löste 

problemet.  

 

 Försöka gå åt två håll samtidigt 

 Centraliserad detaljstyrning flaskhalsar, koodineringsproblem 

 Standardiserad SO för heterogena grupper 

 

6.3 Organisation och samverkan 

Som tidigare redovisats fick projektet en organisation som centraliserades hårt till projektledaren 

som ett nav men också vid hård belastning en flaskhals som alla aktiviteter skulle passera. Se bilaga 

1B för flödestabell för en enda nyanländ.  Centraliseringen blir också uppenbar i figuren som 
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illustrerar samhällsorienteringsprocessen i Figur 2. Projektet har också dels varit ganska topptungt 

med styrgrupp och arbetsgrupp där alla medverkande organisationer representerats dels omfattat 

en mycket stor volym administration mellan olika organisationer över hela regionen.   

Styrgruppens uppgift har gällt projektets strategiska frågor, inriktning, ekonomi och kontroll med 

representanter för projektets ingående aktörer. Arbetsgruppens uppdrag” är att vara en resurs till 

försöksverksamheten samt att arbeta för en fördjupad samverkan mellan regionens aktörer” F

62. Här 

ligger fokus på operativa frågor. Övriga samarbeten har skett enligt ovan dels med fast anställda (på 

FMC) hälsokommunikatörer som tar hand om hälso- och sjukvårdsteman, dels med Digidel, 

verksamhet inom biblioteket för digital delaktighet via exempelvis internetguidningen. För karta över 

organisationen se Figur 2.  

Med facit i hand kunde styrgruppen varit mer offensiv i att fatta tydliga inriktningsbeslut, målstyra 

och att legitimera projektet. Det gäller exempelvis de tidigare angivna strategiska valen och besluten 

om hur projektet skulle utformas. En mer aktiv styrgrupp hade kunnat ta in extra kunskap inför 

sådana beslut eller kräva att projektet utnyttjade den kunskap i form av processvärdering som fanns 

knuten till projektet. En viktig roll för en styrgrupp är också att ackreditera verksamheten vilket 

behövs när en ny verksamhet ska koordineras och samordnas med redan etablerade som är ovilliga 

att förändra egna rutiner och vanor. Projektledaren har upplevt man förväntats ta den tid som blir 

över mellan redan etablerade verksamheter. Arbetsgruppens uppgift var just att vara en resurs för 

detta, men verkar inte ha haft så stor betydelse.  

Det talar för att man kanske ska vara mer restriktiv med att lägga tid och projektresurser på 

samverkansgrupper, speciellt när de ligger på regional nivå och inte avser att lösa specifika lokala 

frågor. Risken blir större ju mer generell betydelse gruppen har att det blir mer av en 

representantgrupp än en samverkansgrupp. Liksom i många offentliga projekt där samordning och 

samverkan är centrala blir också inledningsvis representantskap och möjligheter till inflytande för 

ingående parter en inledningsvis viktig frågaF

63
F. Samtidigt kan det kommenteras att det av något skäl 

endast finns offentliga aktörer inom välfärdsektorn samt ett utbildningsföretag med i grupperna. 

Många av orienteringsområdena berör andra samhällssektorer som trygghet, finansiering eller 

föreningsliv. Om man ska ha arbetsgrupper för att förenkla för och berika verksamheten bör aktörer 

från dessa sektorer finnas med. Samtidigt är det lätt att förstå utifrån stora administrationen kring 

anvisningar att man dragit sig för att blanda in ännu fler aktörer kring projektet, hur välmotiverat den 

än må ha varit.  

Administrationen kring anvisningar till samhällsorientering (Figur 2) var en mycket omfattande del av 

projektet i många steg mellan olika aktörer och så energikrävande att processen hotade att ta över 

som målbild för projektet. I några fall har dessa steg enbart omfattat att samordna information eller 

att skicka information vidare. I samverkan är det vanligt att för att alla ska känna att de är viktiga vill 

man ha del av information man egentligen inte behöver. Här finns stora rationaliseringsvinster att 

göra genom att analysera och designa flödet efter JITS-principer från Lean produktion64 och 

produktionsekonomiska modeller. Man bör fråga sig vilken information som är absolut nödvändig för 
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vem och när. Man bör undersöka vilken information som kan gå ut samordnat till flera och var man 

rationalisera bort ren vidarebefordran av information.  

Ovanstående är också exempel på en annan aspekt av samverkan där alla tar sin bit65 och ser sitt 

eget mål men inte det gemensamma. För Östsam framstod anvisningshanteringen som något mycket 

centralt, för AF ville man att SO:n skulle gå fort för att inte ”störa” andra och viktigare (egna) 

verksamheter och i ett flertal andra utvärderingar av samhällsorienteringen66 får organisering av 

verksamheten stort utrymme i förhållande till andra frågor. För att inte tappa målet för 

verksamheten ur fokus är det viktigt att såväl projektledning som styrgrupp ständigt påminner om 

målet så att inte målförskjutningar sker, vilket också är vanligt inom samverkansprojekt67. Man bör 

också fråga sig vilka förändringar en mer lokalt baserad verksamhet skulle medföra i form av 

förenklad kommunikation och konkret samverkan kring ett mål som upplevs som gripbart. 

Ett subtilt tecken på en sådan målförskjutning från ett otydligt eller motstridigt mål för projektet är 

att projektet upplevts som lite identitetslöst. Varken projektet här eller verksamheten har fått något 

informellt projektnamn som markerar vad det går ut på eller vari skillnaden mot omgivningen består, 

för de invigda.  

 Vid otydliga ambitioner utan tillräcklig uppbackning tar partsintressen och egna mål över  

 Vid samverkan där var tar sin bit blir problemet Svarte Petter  

 Rationalisera anvisningshanteringen 

 

1B6.4 Ledning 

Ledningen för projektet kan delas in efter sedvanliga ledningsnivåer i: 

-  strategisk ledning som lägger upp riktlinjer och strategier mot övergripande mål, legitimerar 

projektet och följer upp att dessa nås,  

- taktisk ledning som har ett övergripande ansvar för att uppgifter fullgörs, hur resurser 

används och ansvar för personal och bemanning samt 

- operativt ledarskap som har ansvar för genomförande av projektet, resultat och 

bemanning68. 

Den strategiska ledningen av projektet och dess direktiv vilar på Regionsförbundet Östsam och 

Länsbiblioteket där den operativa verksamheten förlagts. En styrgrupp med representanter för 

Länsstyrelsen, Östsam, Länsbiblioteket, Arbetsförmedlingen, Flyktingmedicinskt centrum som 

samordnar hälsokommunikatörerna samt de större ingående kommunerna och projektledaren har 
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till uppdrag att stötta verksamhetens möjligheter till framgång samt ta strategiska beslut om 

funktion, ekonomi, resurser och tidsplan före och under försöksverksamhetens gång, samt godkänna 

dess resultat, styra försöksverksamheten mot målet F

69
F.  

Som ovan diskuterats kunde det strategiska ledarskapet utövats mer offensivt för att resten av 

verksamheten ska gå åt rätt håll. Det är dock också en uppgift för det taktiska och operativa 

ledarskapet där länsbibliotekarien kan här ses som den taktiska ledningen (mellannivån) för det 

projektet medan det operativa verksamhetsansvaret för försöksverksamhetens vilar på 

projektledaren. Kommunikatörerna som har det yttersta ansvaret för att mötet mellan 

samhällsorienteringen och den nykomna fungerar, uppfattas här inte ha vare sig ansvar eller 

inflytande som kan definieras som ledarskap i verksamheten, vilket de skulle kunna ha i en mer 

delegerad verksamhet.  

Att formulera mål, samordna, ställa krav och att representera och försvara projektet utåt, d.v.s. 

klassiska projektledningsuppgifter70 blev här nedprioriterade till förmån en prioritering av detaljer, 

detaljstyrning och administration samt att presentera och representera projektet i olika 

samverkansgrupper. Mycket tid har också gått åt till dokumentation och avrapportering till olika 

aktörer.  Information inåt genomfördes också mycket väl. I en så ny och omfattande verksamhet är 

det anmärkningsvärt att deltagarna känt sig välinformerade om var och när de skulle delta i 

samhällsorientering.    

Flertalet av de detaljuppgifter som utförts centralt inom projektet som bokning av lokaler, kalla till 

träffar, göra pp-presentationer, sammanställa cv-presentationer, representera projektet i olika 

grupper och sköta administration kan utföras av kommunikatörer. I en delegerad verksamhet kan 

kommunikatören vara sammankallande i en lokal verksamhetsgrupp och regional samordning kan 

läggas på en eller ett par av kommunikatörerna tillsammans. Trots att fler uppgifter delegerats under 

sommaren kan kommunikatörerna fortfarande ses som en till största delen outnyttjad resurs. 

Fördelningen av uppgifter och resurser har dock förändrats. Vid en ny kurs nu lägger man till medel 

för utveckling. Totalt för 23 träffar har det rört sig om 10 timmar så kallade självstudier. 

Projektledaren räknar här också internutbildning som förberedelsetid. Som jämförelse räknar man 

inom högskolan som har en mer homogen och mer studievan grupp att undervisa med 

förberedelsetid för föreläsningar med 3-4:1, dvs. tre till fyra timmars förberedelser för en 

föreläsningstimme. För den första omgången kurser för heterogena grupper av nyanlända vars enda 

gemensamma nämnare emellanåt är att det talar samma språk ter sig avsatt personlig förberedelse 

som tilltagen i underkant. .  

För att klara offentlig projektledning krävs såväl strategiska som administrativa kunskaper samt 

kunskaper om att leda människor och verksamhetsresultat – samt att avvisa ansvar i viss mån. Det är 

normalt de kompetenser man förväntar av projektledare men inom offentlig verksamhet tillkommer 

förmågan att få sköta sitt jobb utan att alltför många kockar ska vara med, detaljstyra och lägga till 

nya uppgifter. Risken finns annars att projekt förlorar allt manöverutrymme, och överhopas med 

uppgifter som egentligen inte ingår i det ursprungliga projektsyftet F

71
F. Om projektet fungerar och 
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projektledningen kan ge projektet integritet och freda verksamheten mot allt för mycket 

extrauppgifter brukar tilliten växa så att samverkande organisationer nöjer sig med att styra och 

informera sig översiktligt via projektledningen. Den processen omfattar också kedjereaktioner där de 

som arbetar i projektet, t.ex. kommunikatörerna får mer svängrum för att använda sin egen 

kompetens och därmed ger utrymme för större delaktighet från deltagarna i samhällsorienteringen. 

Ambitionen att delegera fler uppgifter under sommaren har här givit just sådana effekter där 

kommunikatörer börjat ta för sig mer. 

 Viktiga ledarfunktioner som målstyrning, prioriteringar, kravställande och uppföljning 

tonades ner.  

 Detaljer delegerades – men för lite 

 Bra informations system utåt och inåt projektet 

  

6.5  Samhällskommunikatörerna 

Tio samhällskommunikatörer anställdes på arvodesbasis av Länsbiblioteket varav nio är kvar idag. 

Flera av dem som har påtagliga svårigheter att förena arbetet som samhällskommunikatör med 

andra tjänster som man kanske tagit tjänstledigt från. Anställningsförfarandet har skett via öppen 

annonsering och rekrytering där rollen som samhällskommunikatör har framställdes ”Som 

samhällskommunikatör kommer du att stödja försöksverksamheten såväl strategiskt som 

operativt.”F

72
F vilket anger en lite annorlunda roll än vad som senare blivit fallet. Här är samtliga 

kommunikatörer som intervjuats eller besvarat enkäten missnöjda med att det inte lett till fasta 

anställningar. Rekryteringen har varit föremål för kritik från en person som ansett sig förbigången 

vilket väckt ett kortvarigt medialt intresse. Samhällskommunikatörerna arbetar med timersättning 

för utbildning, möten, genomförande av verksamhet samt reseersättning och ersättning för 

dokumentation för utvärdering. Arvode för en träff baseras på fyra timmar – en timme förberedelse 

och tre timmar genomförande. Vid behov har ytterligare några timmar avsatts ad hoc. Ändå ses det 

här utifrån ett lärandeperspektiv som extremt lite förberedelsetid. Kommunikatörerna har inte heller 

haft arbetsverktyg i form av datorer, arbets- och kontorsmaterial eller lokaler att förbereda arbetet i, 

förutom ett USB-minne. Arbetsverktyg och arbetslokal ses här som självklara inslag i arbetet med en 

seriös verksamhet. 

Reseersättning omfattar stor variationF

73
 som Inledningsvis kunde det för verksamhet i Söderköping utgår 

40 min reseersättning per träff till en kommunikatör medan det utgick 4-5 timmars ersättning för en 

träff till en annan som inte hade tillgång till bil.  För verksamhet i Motala utgick ingen reseersättning 

alls enligt samma underlag. Här kan inte bristande systematik i redovisningen uteslutas.  Vid ett 

flertal tillfällen har bristen på transparant och systematisk sammanställning av statistik för hela 

projektet i stället för varje kommun påtalats i detta sammanhang. Det är också oklart om det var 

tillräckligt tydligt för kommunikatörerna att ersättning utgick för medverkan i utvärderingen. Därmed 

förefaller det dels som att system för och kunskaper om administration inte fanns att tillgå för 

projektet men successivt har byggts upp. Dels att projektets administration har varit svår att 
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synkronisera med ekonomiska beslut på taktisk nivå. Det kan ha att göra med hur van eller ovan en 

organisation är att leva med omfattande projektverksamhet.    

Samhällskommunikatörernas kompetens ses som avgörande i Länsstyrelsernas egen utvärderingF

74
F. 

Ungefär hälften har akademisk utbildning och övriga har gedigen erfarenhet av att lära ut i olika 

sammanhang. En har tidigare erfarenhet av att arbeta som hälsokommunikatör och andra har 

arbetat med samhällsorientering i andra sammanhang tidigare. Sammanfattningsvis kan de ses som 

väl meriterade för arbetet. För att förbereda dem för arbetet med samhällsorientering har 19 

utbildningstillfällen av olika omfattning (från 2 tim till hela dagar) arrangerats på teman som 

omfattade genomgång av hur svensk välfärd fungerar, migrationsverket, olika material för 

undervisning, pedagogik och kulturell kommunikation. Också specifika områden som hedersrelaterat 

våld och könsstympning har tagits upp. Kommunikatörerna har dock inte alltid använt sig av det 

utbud av utbildning som erbjudits. Exempelvis vid föreläsning om hedersrelaterat våld kom tre 

kommunikatörer av tio anmälda. En fråga är om detta är relaterat till vikande motivation, missnöje 

med timarvodering och att man därmed prioriterar andra arbeten och åtaganden eller om det är 

genusrelaterat. Detta är oklart och delade meningar finns.   

Slutligen är det värt att nämna att av naturliga skäl har flera av kommunikatörerna mer omfattande 

erfarenhet av samhällskommunikation på modermål än projektledaren har. Möjligheterna att 

utnyttja sina erfarenheter har dock varit begränsad.  I stället har kombinationen av anställningsform, 

ersättningsform, det nationella materialet med presentationer som skickats ut med tydliga förslag till 

upplägg och minimalt tilltagen förberedelsetid ganska tydligt pekat mot en förmedlingspedagogik 

(klassrumspedagogik baserad på aktiv lärare/passiv elev) samt att hålla sig till det centralt utformade 

underlaget på svenska. Flexibilitet eller anpassning av samhällsorienteringen till deltagarnas behov 

och förutsättningar eller kommunikatörens förutsättningar blir kostsamt för kommunikatören som i 

vissa fall ändå valt att göra egna underlag och upplägg. Trots mycket interna övningar inriktade mot 

pedagogik samt extra förberedelsetid och individuellt stöd i att förbereda Internetdelen går det inte 

att bortse från olika grundkompetens och vana vid IT. Inom det området krävs en omfattande 

överlärning för att lära ut. Det blev tydligt vid internetguidningen där olika kompetens hos 

kommunikatörer och heterogena kunskaper i grupper gjorde att den avsedda kunskapen inte alltid 

erövrades och att irritation uppstod. Möjligen talar det för att inom det här området är en 

arbetsdator som man är fullständigt bekant med viktig  

 Kulturkompetenta kommunikatörer med höga ambitioner 

 Timarvodering för osäker anställningsform 

 Minimal förberedelsetid styr mot förmedlingspedagogik  

 

6.6  Samhällsorienteringens genomförande 

Samhällsorienteringen genomfördes på modersmål eller språk som den nyanlända behärskar väl en 

till ett par gånger i veckan förutom under sommaren då intensivkurser hölls heldagar under två 

veckor. Uppgifter om dessa saknas dock till stor del. Orienteringen planerades och utfördes på ett 

enhetligt och likvärdigt sätt över hela regionen och oberoende av kommun och innehållet i 

samhällsorienteringen följer de åtta områdena som anges i den nationella förordningen. Sju områden 
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ansvarade samhällskommunikatörerna för och ett område, hälsa och sjukvård tar 

hälsokommunikatörerna hand om. Ett nionde område och tio timmar extra har adderats från 

Länsbiblioteket för dator- och internetguidning. Innehållet gicks igenom vid 26 (23 exkl. hälso- och 

sjukvård) träffar utifrån pp-underlag som projektledaren fick sända till sig från Göteborg, och som 

bygger på ett nationellt material, nedan beskrivet. De underlagen har varit mycket centrala och har 

sedan i våras omarbetats av både projektledare och kommunikatörer samt legat till grund för 

träning. Kommunikatörer har fått betalt om de tagit fram eget material eller översatt power points. 

Tre träffar ägnades åt internetguidningen. 

Två omfattande faktaunderlag användes: Materialet ”Var med!”75 som uttryckligen uppskattats av 

kommunikatörerna i inledningen av projektet, och enligt uppgift användes, men som inte har nämnts 

eller visats i utvärderingssammanhang därefter. Utvärderingen har inte haft tillgång till de 

inloggningsuppgifter som krävts för att få ta del av det materialet och kan därmed inte bedöma det. 

Det ska dock enligt projektledaren vara kvalitetssäkrat. Det har trots flera mailfrågor på den adress 

som anges på webbplatsen inte gått att bekräfta. Det gäller också det nationella underlaget ”Om 

Sverige – Samhällsorientering på lättläst svenska”76 ett 140 sidors faktaunderlag som använts 

frekvent inom projektet. Innehållet i det senare är extremt omfattande och informationsrikt – samt 

bygger på envägskommunikation. Detta har kompletterats med pp-presentationer som också består i 

att information matas ut på svenska som här inte uppfattas som lätt svenska. Det materialet anges 

också såväl muntligen som skriftligen vara kvalitetssäkrat. Någon dokumentation över det finns dock 

inte enligt uppgift från Länsstyrelsen Västa Götaland. I e-post 77  har dock framförts att en 

referensgrupp funnits som givit alla berörda myndigheter möjlighet att yttra sig. Vid stickprov känner 

flera myndigheter inte till detta och några grova sakfel tyder på granskning inte ägt rum i just de 

fallen. Projektledaren anger också andra material som använts. Dessa, förutom en kommunikatörs 

eget material har dock inte nämnts av någon annan. 

Flera kommunikatörer har också i ökande omfattning producerat sina egna underlag och former för 

SO-träffar och i några fall gått ut på studiebesök utifrån en kontaktlista producerad av 

projektledaren. Det har gällt Hyresgästföreningen, Vägledningscentrum, AF, Socialförvaltning, och 

Internationella kvinnoföreringen än så länge.  

Av fyra kommunikatörer som intervjuats eller observerats har alla fyra utvecklat helt olika roller vid 

träffarna. En använder underlagen och väljer ut det som uppfattas som viktigast för information 

snarare än diskussion. Samtalet mellan deltagare och kommunikatör är mer av frågor och svar än 

dialog eller diskussion. En annan tar rollen av en i gruppen och stimulerar gruppen att inom ett givet 

område lyfta och jämföra skillnader men också likheter mellan Sverige och hemlandet. Man 

diskuterar mycket kring saker som inte fungerade bra i hemlandet och som kan bli bättre här. 

Kommunikatören engagerar sig mycket i deltagarna. Den tredje kommunikatören väljer och vinklar 

det utskickade pp-materialet mot områden hon finner mest viktiga. Därmed kan ett delmoment ta 

hela träffen på bekostnad av helheten därför att det är en så viktig fråga. Kommunikatören ställer 

mycket provocerande frågor och engagerar alla i diskussion som inte alltid har så tydlig koppling till 
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Sverige. Den fjärde kommunikatören ledsnade på de förproducerade underlagen och svårigheten att 

få fram engagemang hos deltagarna. Kommunikatören tar mycket exempel från sitt eget liv, visar 

med eget exempel hur det kan gå till i Sverige och låter deltagarna själva diskutera sig fram till de 

insikter som ska förmedlas. Här ges också praktiska läxor till deltagarna i form av uppgifter att utföra. 

Detta visar dels på att kommunikatörerna söker efter en professionell roll och har kommit en bit på 

väg men visar också på behov av kursplaner, kursmål och metodik som stöd till samhällsorientering 

för att vidmakthålla en bra kvalitet och innehåll över tid och för att kommunikatörerna ska hitta en 

fungerande yrkesroll.  

För detta krävs mål och kursplaner baserade på hela etableringsinsatsen och uttryckta i specifika 

kursmål och övergripande momentmål som samhällsorienteringen kan utvärderas mot, en 

övergripande metodik och metodverktygslåda baserad på pedagogik som passar för denna uppgift. 

Enligt projektledaren har den processen påbörjats. Andra pedagogiska former som 

upplevelsebaserad pedagogik, utomhuspedagogik, erfarenhetsbaserad pedagogik kan användas för 

vissa moment i samhällsorienteringen liksom det verkliga mötet med företeelser i det svenska 

samhället i stället för att som nu bara läsa, eller höra om det.  

Såväl mål som kursplaner, utvärderingsmodeller och metodik behöver utvecklas liksom man behöver 

överväga olika kombinationer med webbaserad orientering. För det behöver man ta tillvara 

kommunikatörernas egna förutsättningar och kompetenser som ett viktigt underlag för en 

genomtänkt pedagogik med material framställt för eget bruk av kommunikatörerna själva. Men här 

behövs också nationellt stöd i form av granskade faktaunderlag, filmer, webb, etc.  

Slutligen bör samhällsorienteringens intensitet övervägas. Nästan hälften av deltagarna tyckte att det 

var bra med en gång i veckan och resten fördelade sig mycket jämnt på mer sällan och mer ofta. De 

kommunikatörer som lett intensivkurser under sommaren tyckte att det var bäst och projektledaren 

uppfattade utifrån en internenkät att deltagarna var mycket nöjda. Här hänvisades dock mest till en 

bra gruppdynamik. Troligtvis finns ingen bästa metod för alla utan vissa behöver mer tid och andra 

mindre beroende på olika förutsättningar som diskuteras under deltagare nedan. Frågan är hur man 

kan möjliggöra för dem som vill och kan arbeta snabbare att göra det.  

 Allt mer egna initiativ och egna underlag 

 Mycket olika yrkesroller 

 På sikt behov av kursplaner, kursmål, kriterier för uppföljning och nationella stödmaterial 

 Kursfart efter deltagarens förmåga? 

 

6.7 Innehållet i samhällsorienteringen   

Själva innehållet i samhällsorienteringen ingår inte mer än perifert i utvärderingens uppdrag. Därmed 

diskuteras det mycket översiktligt. Här diskuteras i första hand underlaget ”Om Sverige – 

Samhällsorientering på lättläst svenska”78 eftersom det användes i stor omfattning.   

I de två grupper jag observerat har kommunikatörerna i varierande grad via frågor försökt väcka 

aktivitet via diskussion. Men den sammanlagda inverkan av materialets utformning som facit, de 
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centralt producerade pp-presentationerna på svenska grundade i materialet och lokaler för 

klassrumsundervisning samt slutligen arvoderingssystemet styrde dock träffarna mot standardiserad 

förmedlingspedagogik, alltså motsatsen till den flexibilitet och anpassning till person och lokala 

förutsättningar som lagen och förordning 2010:1138 anger. Den delaktighet som är själva poängen 

med samhällsorienteringen uppmuntras inte med den här formen av information. Projektledaren vill 

dock påpeka att även om någon sådan inte observerats av utvärderarna har de flesta lokaler runda 

bords-sittning, vilket lämpar sig betydligt bättre för ändamålet.  

Vid en snabb genomgång av innehållet inser jag som medelålders tämligen allmänbildad kvinna som 

levt i Sverige i större delen av mitt liv att det innehåller information som är ny för mig med. Det bör 

ses som anmärkningsvärt. Innehåll vid en så begränsad informationsinsats måste alltid ses som en 

kompromiss där mycket viktig information lämnas utanför. Ändå kan frågetecken sättas vid vissa 

inslag i grundmaterialet ”Om Sverige – Samhällsorientering på lättläst svenska”F

79
F. Det är också oklart 

om den andra upplagan genomgått bearbetning till lätt svenska. Uppgifter om det anges inte, trots 

omfattande omarbetning enligt redaktörerna.  

Materialet innehåller lovvärda fyra sidor om sopsortering men endast fem rader om polis och fyra 

om räddningstjänst (kompletterat med en lista över vad man ska göra om det brinner), vilket kan 

sägas vara en något märklig prioritering. Information om att starta en förening, kanske inte är 

högprioriterat för den nykomna, finns med medan författarna av något skäl och fullständigt felaktigt 

skiljer på föreningar, och frivilligorganisationer, vilket kan förvirra också den som växt upp i Sverige. 

Slutligen rekommenderas att barn ska ägna sig åt fysisk aktivitet, t.ex. via idrottsföreningar medan 

det inte finns någon information om fysisk aktivitet för vuxna, vilket ändå måste ses som ett 

samhällsviktigt inslag och ett påtagligt inslag i samhället via idrottsrörelsen och olika 

motionsaktiviteter samt fysisk aktivitet på recept. Det är också påtagligt hur materialet är tänkt som 

en information, ett facit med diskussionsfrågor som inriktas mot reflektion över förhållandena som 

speglas, inte ett underlag för diskussion, som kan ifrågasättas, som bygger på vissa icke uttalade 

värderingar om hur samhället bör gå till snarare än att spegla existensen av olika rådande 

uppfattningar.  Intrycket blir ett extremt homogent och konfliktfritt samhälle.  Reflektioner över det 

svenska samhället skulle i stället kunna bidra till välbehövlig genomlysning av svenska självklarheter. 

Den senare reciproka betydelsen togs inte heller tillvara vid hälsokommunikatörsprojektet F

80
F.  

Under den senare delen av projektet har dock detta material allt mer kompletterats eller 

nedprioriterats till förmån för egna material, vilket har genererat mer omväxlande träffar och större 

engagemang men också ger utrymme för att personliga uppfattningar, medvetet eller omedvetet, 

smyger sig in i en omfattning som är bortom kontroll. Det talar också för vikten av kursmål, 

kursplaner och utvärdering mot målen, snarare än obligatoriska underlag. 

 Nationella materialet styr mot förmedlingspedagogik 

 Urvalet väcker frågor och kan kritiseras 

 Kvalitetssäkringen kan ifrågasättas 

 Egna material produceras – men kan bli väl vidlyftiga utan nationellt stöd - sex rader om 

polisen räcker inte som stöd 
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6.8 Deltagarna i samhällsorienteringen 

Ingen aktör utom kommunikatörerna har explicit till mig efterfrågat vad deltagarna fått ut av 

samhällsorienteringen. Fokus har i stället legat på administration och organisation. Med ett 

undantag81 är det också vad som tagits upp i andra utvärderingar på området jag tagit del av. 

Samtidigt är det mycket svårt att värdera utfallet för deltagarna, vilket också rapporteras av andra 

utvärderare82. Forskare konstaterar också att kunskapen om hur nyanlända tar emot information 

eller undervisning brister när det gäller målgruppen barn83. Det kan gälla också för vuxna.  

I enkäten som genomfördes säger sig deltagarna över lag vara nöjda med samhällsorienteringen. Det 

ger en ökad trygghet när den ges på modersmål. Detta är helt i linje med Sennemark och Mobergs 

utvärdering 2010 och utvärderingen av hälsokommunikation 200884.  Här framhålls också att det är 

svårt att veta vad deltagarna är nöjda med eftersom de inte kan antas ha jämförelseobjekt. Det 

visade sig dock också uppskattas och fylla luckor, inom områden man tidigare fått information om, 

som t.ex. arbetsliv och arbetsmarknad. I enkäten angavs det lika viktigt för alla moment att de ges på 

modersmål.  

I vissa fall värderade deltagarna momenten annorlunda än kommunikatörerna där deltagarna 

värderade påtagliga (arbetsliv, boende) och synligt spektakulära moment (svenska kulturella 

traditioner) som viktigare än vad kommunikatörerna gjorde. Dessa värderade mer subtila frågor som 

barnens skolgång, samliv och jämställdhet som mer viktiga än vad deltagarna gjorde. En förklaring 

kan handla om kulturkompetens där påtagliga och synliga uttryck för en kultur bara är toppen på ett 

isberg av osynliga, mer outtalade och omedvetna föreställningar85. Därmed kan skillnaden här ses 

som ett uttryck för kommunikatörernas kulturkompetens.                                                              

Det är lätt att stirra sig blind på språk och modersmål som primär sorteringsgrund. Också andra 

faktorer har betydelse som ibland kan prioriteras högre, beroende på vad målet för 

samhällsorienteringen är. Här måste man t.ex. ta ställning till om det primära målet är att alla ska 

genomgå samhällsorientering i samma takt eller om man ska individualisera (vilket de nationella 

målen anger). Här kan man tänka sig grupper som går fortare fram, som får delar av orienteringen på 

svenska som träning. Det kräver dock att man har en mer flexibel struktur och/eller tänker 

annorlunda kring pedagogik. 

 Vid genomförandet av IT-momentet var det exempelvis mycket påtagligt att skillnader i 

förkunskaper och färdigheter påverkade hur momentet kunde genomföras. Med traditionell 

förmedlingspedagogik var man ständigt tvungen att stanna upp när någon fastnade. Utan 

instruktioner och arbetsmateriel och utan möjligheter att träna hemma kunde deltagare inte gå 
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vidare på egen hand86 . Erfarenheten från utvärderingen av hälsokommunikation87 visar också att 

skillnader i studievana har betydelse mer generellt för förmågan att sålla ut det som är viktigt, och att 

bearbeta kunskapsmaterial så att det blir användbart för personen. Också deltagarens egna mål och 

begåvning spelar roll.  

Andra påverkbara faktorer som lyfts fram som betydelsefulla för samhällsorienteringen är 

gruppdynamiken i gruppen. Här framhölls intensivkurser som bättre då de också nästan automatiskt 

fungerade teambyggande. Erfarenheten visar dock att kunskap om gruppdynamik och att välja 

samhällsorienteringsmoment i rätt ordning har större betydelse för att utnyttja gruppdynamik för 

lärande. Utifrån den aspekten bör man absolut skjuta upp IT-momentet till senare i kursen till förmån 

för moment som kan fungera mer gruppbyggande. 

Implicit i alla faktorer som kan förstärka och snabba upp samhällsorienteringens resultat är att helhet 

och att innehållet uppfattas som meningsfullt gör att det lättare förstås och lättare att minnas. Där 

har kommunikatören, underlaget, pedagogiken, kamratgruppen och etableringen i övrigt stor 

betydelse men också individens egna målbilder. En flicka utan någon utbildning alls som drömde om 

att läsa på universitet kom ihåg betydligt mer av samhällsorienteringen än en man med kortare 

utbildning som mest ville ägna sig åt det hantverksyrke han redan ansåg att han kunde. De hade 

också helt olika uppfattning om intensiteten i orienteringen. För hans del var en gång i veckan 

alldeles tillräckligt medan hon ville läsa mer intensivt och helst slippa LOTS som hon ansåg att hon 

inte lärde sig någonting av.  

 Nöjda deltagare uppskattar mixen av kommunikatörens information, diskussioner men vill 

gärna ha lite mer studiebesök 

 Modersmål viktigt för trygghet också där man redan har information 

 Med förmedlingspedagogik går man i den långsammastes takt 

 Gruppdynamik och teamkänsla stöttar 

 Helhet och meningsfullt innehåll viktigt 

 

7. Resultat av analysen 
Förordning 2010:1138 och förordning Ds 2012:24 om samhällsorientering för nyanlända betonar 

anpassning till lokala förhållanden och person samt flexibilitet i linje med en kunskapsmanagement-

strategin personifieringF

88
F. Samhällsorienteringen ses som en fråga om lärande och kulturförståelse 

och förutsätts bygga på ömsesidighet och kommunikation. I förordningen anges också att 

kommunerna ansvara för genomförandet och att länsstyrelserna ska främja och stödja insatserna.  
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I länsstyrelsernas och SKL:s nationella strategi för detta, tonar dock en annan definition av 

samhällsorientering fram som informationsöverflyttning. Den strategi som anges kan dock snarare 

ses som en institutionaliserad myndighetsstrategi (governmentalityF

89
F) som väl speglar 

länsstyrelsernas roll som tillsynsmyndigheter och betonar kontroll, likhet, standardisering, stordrift 

och framgång i termer av kostnadseffektivitet. Områden som borde ha stor relevans för projektet 

som lärande, motivation, förståelse, pedagogik, kultur, eller kunskapsutveckling nämns knappt alls. 

Pedagogik blir här en fråga om kommunikatörernas formella kompetens, och korrelerade, 

kvalitetssäkrade verktyg. 

Inte heller i de regionala målen för verksamheten eller för försöksprojektet betonas eller identifieras 

det pedagogiska uppdraget som uttrycks i de nationella målen90. Också här blir det en fråga om 

enhetlighet och kostnadseffektivitet. 

Enligt utvärderingens sätt att se strider de nationella målen så som de uttrycks i lag och förordning, å 

ena sidan, och länsstyrelsernas nationella ”stödstrategi” och de regionala målen, å den andra sidan, 

mot varandra och gäller helt olika verksamheter. I det första fallet ses samhällsorientering som 

lärande och kulturförståelse. I det andra fallet ses det oproblematisk informationsöverföring.  

 

Regionsförbundet Östsams projekt: ”Försöksverksamhet i Östergötland med samhällsorientering på 

modersmål” har dels det nationella uppdraget som uttrycks i lagen, dels riktlinjer som gjorts upp 

gemensamt av länsstyrelser och SKL att förhålla sig till och skapade ett projekt med en ”både-och –

strategi” som både syftade till individuellt lärande på modersmål men storskaligt och så 

standardiserat som möjligt.  

 

Därmed var ramen given för mer direkta strategier som centraliserad styrning, försök till kodifierad 

kunskapsstrategi för verksamheten med ett minimum av individualiserad undervisning/information 

där ett nationellt material användes i stor skala med presentationer som iordningställdes av 

projektledaren och skickades ut till de tio, senare 9 kommunikatörerna. Dessa timarvoderades och 

arbetade över hela länet samordnade av projektledaren och senare en administratör. 

Kommunikatörerna fick internutbildning men ingen arbetsdator eller arbetslokaler. De fick skriftliga 

material, usb-minnen och hänvisningar till hemsidor, men inget material att ge till deltagarna. 

Inledningsvis ersattes förberedelsetid för tre timmars samhällsorientering med en timmes arvode. 

Ramarna för verksamheten styrde kommunikatörerna mot förmedlingspedagogik. En styrgrupp med 

representanter för de involverade organisationerna fattade övergripande beslut och en arbetsgrupp 

med representanter för alla berörda verksamheter skapades för att hantera praktiska frågor. 

 

Efter en delutvärdering under våren 2012 gjordes förändringar i att dels aktivera lokala aktörer mer 

samt försök att delegera mer uppgifter till kommunikatörerna. Det förra är en långsam process och 

det senare lyckades delvis. Mer dialog och mer inflytande för kommunikatörerna avspeglades i 

initiativ och ökad delaktighet från dessa. Men också fortsättningsvis har projektet varit centralstyrt 
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med konsekvenser i form av överlastning, flaskhalsar och stora samverkans- och 

koordineringsproblem kring exempelvis administrationen av anvisningar där en rationalisering bör 

kunna göras utifrån principer för JITS och Lean produktion. Att projektets mål var otydligt har också 

lett till att det varit svårt att se det gemensamma målet för medverkande organisationer där i stället 

var och en sett till sin egen bit. 

 

Inom projektet har kommunikatörerna efter hand utvecklat egna underlag och förhållningssätt till 

rollen som kommunikatör. Några har arbetat med intensivkurser där det varit lättare att använda 

gruppdynamiken som stöd för verksamheten. Någon annan har utvecklat underlag för att också 

kunna lära analfabeter att använda dator och IT. Deltagarna har över lag varit nöjda med 

verksamheten både när det varit en gång i veckan och vid intensivkurser. Man tycker formen med 

kombination av förmedlingspedagogik och diskussion varit bra men man skulle gärna se lite mer 

studiebesök. Lotsfunktionen som ju inte ingår i samhällsorienteringen har dock kritiserats för att det 

inneburit alltför mycket att sitta av tiden liksom att undervisningslokalen i vissa fal kritiserats. 

Modersmål har angetts som viktigt vid alla moment. På sikt kan en tydlig integration och 

synkronisering av både kursmål, kursplaner och arbetsmetodik behöva göras för att tillförsäkra att de 

åsyftade områdena verkligen tas upp i enlighet med lagens intentioner och att en tydlig yrkesroll 

med ett professionellt förhållningssätt utvecklas.  Andra exempel där en mer enhetlig form är viktig 

är vid presentation av hur akuta (blåljus) situationer ska hanteras och av vem. Likaså måste 

datasäkerhet tillgodoses bättre vid IT-moment än i dag.   

 

Det nationella underlaget som använts i stor omfattning anges som kvalitetssäkrat men innehåller 

underliga prioriteringar, direkta sakfel och behöver uppdateras. På sikt behövs ett faktagranskat 

underlag när det gäller nationella förhållanden men med möjlighet till friare användning och 

disponering av tiden så att kommunikatören kan anpassa till olika deltagares förutsättningar. 

Webbstöd/kombinationer IRL och webb-orientering behöver utredas. Generellt bör upplägg för att 

bli framgångsrika bygga på helhetsperspektiv (också över hela etableringen) samt upplevas som 

meningsfull för deltagaren. 

 

8. Slutsats 
 

Delsyfte 1 har uppfyllts i och med delutvärdering 1. Delsyfte två har uppfyllts här och presenteras 

nedan utifrån den övergripande utvärderingsmodell som använts. Se figur 2.  

 

8.1 Motiv, teorier, mål  

På den strategiska nivån finns inbyggda motstridigheter mellan de nationella målen och den 

nationella strategin samt de regionala målen. Det gäller såväl implicita och explicita mål som 

definitioner av fenomenet samhällsorientering. Dessa styr mot helt olika verksamheter som 

organiseras efter olika logiker. Därmed finns inte förutsättningar för en tydlig målsättning, strategi 

och verksamhet i det regionala projektet. I försök att tillfredställa båda designades ett projekt med 

inslag som egentligen inte passar ihop som individuell anpassning och kostnadseffektiv stordrift och 

standardisering. Därmed har projektet blivit vagt, varit svårt att framhålla det gemensamma målet 

med, och besvärligt att samverka om. Det har också i sin tur styrt vidare val och strategier. 
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8.2 Strategier och metoder 

Att samtidigt hantera samordning och koordinering i stor skala samtidigt som deltagarna skulle 

erbjudas individuell anpassning blev nästan omöjligt och ledde till beslut och ansvar centraliserades 

hårt. Både projektledare och kommunikatörer har fått tänja sig för att leverera personifierad kunskap 

i form av den individuella dialog och möjlighet till reflektion som lagen framhöll, men med en strategi 

som för att sälja skor, dvs. byggd på standardiserad produktion och genomförande. Enligt en 

kodifierad strategi skulle samhällsorienteringen genomföras med tämligen standardiserade underlag 

men på ett personligt sätt som krävt förberedelser som det egentligen inte funnits utrymme för.  

8.3 Genomförande 

Utifrån delutvärdering 1 har genomförandet förändrat karaktär mot ett mer lokalt förankrat och 

delegerat projekt där kommunikatörerna fått mer inflytande. Dessa delar har fungerat väl även om 

lokal förankring är en långsiktig process. Projektledare och kommunikatörer har tillsammans börjat 

utforska nya sätt att arbeta med exempelvis intensivkurser. Allt mer har dessa delar ändrats i riktning 

mot att uppfylla det nationella målet. Andra delar har inte kunnat ändras inom projektets ram och 

där kvarstår svårigheter med tungrodd administration, samverkan och samordning utifrån stordrift.  

8.4 Resultat och avvikelser 

I stora delar har projektet uppnått det nationella målet med att skapa verksamhet för individuellt 

anpassad samhällsorientering på modersmål. Kompetens finns, bemanning finns, kontakter finns 

samt organisation och strukturer för att genomföra projektet. Deltagarna är nöjda och finner 

modersmål viktigt för tryggheten kring samhällsfrågor, också sådana de fått information om på annat 

sätt.  

Emellertid är delar av strukturen och organisationsformen inte hållbar för en verksamhet på sikt utan 

att göra omfattande justeringar i den riktning det praktiska projektet förändrats i. Verksamheten 

behöver samordnas regionalt och baseras lokalt med kommunikatörer som driftsansvariga. För att 

det ska bli möjligt krävs omfattande justeringar och strategisk utveckling i fråga om  

 Verksamhetens förläggning och ägande 

 Klargöra mål och styrningsmetoder 

 Decentralisera struktur och anpassa anställningsformer/ersättningsformer 

 Anpassa finansieringsformer och uppföljningsformer 

 Metodik och en pedagogisk verktygslåda som passar för målet med verksamheten och 

kombinationer av IRL och webbundervisning 

 Kursmål, kursplaner och kriterier för uppföljning 

Med dessa finns goda förutsättningar för en permanent verksamhet 

Därutöver behövs: 

 Nationella kvalitetsgranskade stöd i form av kunskapsunderlag, utvärderingsunderlag, 

enkäter etc. samt kommunikation och utveckling kommunikatörer emellan. 

 Såväl formella akademiska och YH utbildningsmöjligheter för samhällskommunikatörer med 

olika ingångar och utgångar. 

 Forskning om nyanländas lärande.   
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9. Rekommendationer 
 

9.1 Struktur  

Klargör en tydlig målbild för projektet och ange mål samt kriterier för måluppfyllelse för alla nivåer. 

Samhällsorienteringen ska bedrivas och administreras lokalt av ansvarig samhällskommunikatör – 

medan samhällskommunikatörer bör vara samordnade och anställda regionalt, t.ex. av landstinget 

tillsammans med hälsokommunikatörerna. Det finns ju många likheter mellan verksamheterna och 

eventuella överlappningar; Samhällsorientering kommer att behövas i vården och 

hälsokommunikation i samhället. En fördel med en regional ”ägare” till verksamheten är att 

kunskapsspridning, personalutveckling och ackreditering, liksom samordnad verksamhetsuppföljning 

mot mål och budget blir enklare.  

Samordning och personalens tjänster placeras därmed regionalt för att kunna stötta och utveckla 

verksamheten och varandra medan verksamheten bedrivs av lokalt baserade 

samhällskommunikatörer. De har kommunansvar och jobbar tillsammans över språkgränserna med 

administration, samverkan lokalt och lokal utveckling tillsammans med kommunal SO-grupp eller 

semikommunal SO-grupp för flera små kommuner. Samhällskommunikatören har egen budget och 

eget ansvar för att nå sina mål. Inom budgetramen (kan också uttryckas i timmar per deltagare etc.) 

avgör kommunikatören hur fördelningen ska ske för att målet ska uppfyllas. Det kan t.ex. gälla att 

omfördela medel inom dator- och internetguidningen så att de verkligt svaga får mer handledning 

medan de starka får självstudiematerial att gå vidare från. 

9.2 Strategi 

Kommunikatörerna är de som har kompetensen på SO, behöver få det på samverkan, ska lära sig den 

kommun de ansvarar för så att de kan mobilisera också andra sektorers resurser. Nyrekryteringar 

sker efter de riktlinjerna. Samhällskommunikationen bedrivs lokalt med målstyrning och 

resultatansvar och följs upp regionalt .  

Om anvisningsprocessen trycks ner på kommunal nivå behöver den rensas från rena flaskhalsar. Vilka 

behöver informationen när och vad gör de med den? 

Modersmål är inriktningsmålet men som inte kommer att kunna tillgodoses utan att det blir för små 

grupper eller att väntan på SO drar utöver maximigränsen. Olika typer av kombinationsformer 

behöver utvecklas mellan modermål, webb och på lätt svenska. Här kan nationella material och stöd 

användas till viss del.  

Med ett närmare samarbete med lokal SFI och AF kan man både anpassa i de fall det gäller ett fåtal 

personer, till att vissa vill lära sig mer svenska genom att få sin samhällsorientering på svenska och 

vissa vill läsa snabbare, mer intensivt eller mer omfattande samhällsorientering. I lokala SO-grupper 

är det också viktigt att det inte blir en monokultur av handläggare utan att lokala företag och 

föreningar inbjuds för att tillsammans lösa exempelvis frågor om praktik.  
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9.3 Metodik 

Mål med verksamheten ska sättas i relation till etableringen som en helhet, vilket blir lättare när det 

går att göra sig en lokal ”bild” av vad det går ut på. För samhällsorienteringen behöver det etableras 

att verksamheten är en pedagogisk uppgift i ett sammanhang, med ett preciserat mål, aktörer, 

avnämare, deltagare, möjligheter och svårigheter som leder till en huvudmetodik och pedagogisk 

strategi för projektet. Modersmål är en del i det, didaktisk form en annan, liksom kombinationer av 

undervisningsformer IT/IRL 

För verksamheten ska finnas kursplaner och kursmål som anger hur kursen ska leda till målen, samt 

pedagogiska former för det och kriterier för hur verksamhetens genomförande och resultat ska följas 

upp. En övergripande pedagogisk inriktning ska finnas och en metodik för arbetet. Pedagogiskt stöd i 

form av arbetsredskap, arbetsmaterial för både kommunikatörer och deltagare samt nationellt 

framtagna underlag liksom självstudiematerial ska finnas.     

Dator och Internetguidningen integreras helt med samhällsorienteringen till ett verktyg man lär sig 

för att lära sig samhällsorientering.  

9.4 Anställnings- och arbetsformer 

En mindre antal fasta tjänster inom de största språkgrupperna skapas. Till de tjänsterna rekryteras 

kommunikatörer med i första hand dubbel kompetens inom både pedagogisk verksamhet och 

utveckling/utredning/handläggning/ledning som kan användas inom landsting/motsvarande om 

språkgruppen minskar i betydelse. (Eftersom de nyanlända i många fall finns kvar under lång tid eller 

resten av livet, är det troligare att deras behov kommer att förändras varvid kulturkompetensen och 

språkkunskapen används i alla fall). Annan kompetens som är viktig är bra allmänbildning, hög social 

kompetens, socialt innovativ och erfarenhet av att leda verksamhet. 

Som förstärkning till de fast anställda kommunikatörerna timarvoderas ytterligare kommunikatörer. 

De kan handledas in i verksamheten av de fast anställda och får del av en professionell identitet och 

kultur som växer fram i gruppen av fast anställda.   

Samhällskommunikatörer har arbetsrum, arbetsverktyg och material samt får internutbildning 

allmän, och mer riktad mot verksamheten. En personlig utvecklingsplan ska finnas för varje 

samhällskommunikatör 

För detta liksom för andra behov ska samhällskommunikatörerna få internutbildning i enlighet med 

en personlig utvecklingsplan. 

Ett alternativ till att anställa samhällskommunikatörer är att anlita samhällskommunikatörsföretag. 

Det innebär dock att mål, uppföljningar, kriterier för måluppfyllelse och sanktionstrappor måste 

specificeras mycket noga och kopplas till juridiskt bindande dokument.   

 



 
 

 

Figur 3 en lokalt baserad samhällsorientering i en lokal sammanhållen etableringsinsats – med regional samordning 
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Bilaga 1 Förteckning samhällskommunikatörer – språk enligt egen uppgift 
 

 somaliska arabiska Fra. Ital. amhariska Eng. tigrinja ryska Sorani Dari Persisk. 

Anissa x x x x        

Ukbit     x x x     

Elena        x    

Shireen  x          

Elias  x          

Sirwa         x   

Marin  x          

Hamuud x           

Soraya          x x 

Abdala x           
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Bilaga 2 Lista på flödet för en anvisad deltagare inom projektet 
 

 

1. Nyanländ anländer till kommun 

2. Kontakt Nyanländ (NA)-AF 

3. NA – Etableringslots 

4. Anvisning SFI o Samhällsorientering (SO) 

5. Placeras språk/kommun 

6. Placera i /skapa grupp 

7. Boka Samhällskommunikatör (SK) 

8. Boka lokal bibliotek 

9. Boka Hälsokommunikatör (HK) 

10. Boka biblioteksvisning 

11. Kallelse Nyanländ 

12. Låta (SK) översätta kallelse 

13. Översikt till SK om närvaro o deltagare 

14. Närvarorapport till SK 

15. Översikt till HK om närvaro o deltagare 

16. Närvarorapport till HK 

17. Anvisa deltagare o datum till AF, Kommun 

18. Kallelse till deltagare 



Bilaga 2 - Enkätfrågor till samhällskommunikatörer

Samhällsorientering på modersmål - Östergötlands Län

Kön:

 Man

 Kvinna

Utbildning:

Flera val kan väljas

 Grundskola

 Gymnasium

 Högskola/Universitet

 Annan (fyll i nedan)

Om annan, nämn utbildningen

Om du har pedagogisk utbildning, nämn vilken:

Vad har du för pedagogisk erfarenhet?



Dator/Internet

Hur ofta använder du dator?

 Aldrig använt dator tidigare

 Någon gång i månaden

 Någon gång i veckan

 Dagligen

Har du tillgång till dator och internet i hemmet?

 Ja

 Nej

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen är?

Inte alls
viktigt

Mindre
viktigt

Viktigt
Mycket
viktigt

Ej deltagit

1. Kom igång

2. Skriva och spara

3. Internet från
grunden

4. E-post

5. Internet, söka efter
information

6. Följa media

7. Samhällstjänster

8. Handla och betala
på internet

9. Vård & hälsa

Kommentar - Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit?



Hur svåra har de olika momenten varit att lära ut?

Mycket
svårt

Svårt Lätt Mycket lätt Ej deltagit

1. Kom igång

2. Skriva och spara

3. Internet från
grunden

4. E-post

5. Internet, söka efter
information

6. Följa media

7. Samhällstjänster

8. Handla och betala
på internet

9. Vård & hälsa

Kommentar - Hur svåra har de olika momenten varit att lära ut?

Hur svåra har de olika momenten varit för deltagarna att lära in?

Mycket
svårt

Svårt Lätt Mycket lätt Ej deltagit

1. Kom igång

2. Skriva och spara

3. Internet från
grunden

4. E-post

5. Internet, söka efter
information

6. Följa media

7. Samhällstjänster

8. Handla och betala
på internet

9. Vård & hälsa



Kommentar - Hur svåra har de olika momenten varit för deltagarna att lära in?

Använder du dator mer eller mindre nu än före internutbildningen för dator/internet i
samhällsorienteringen?

 Mer sällan

 Lika ofta

 Mindre sällan

Motivera

Mina kunskaper i att använda dator/internet har sedan internutbildningen för
dator/internet:

 Inte förbättrats alls

 Förbättrats lite

 Förbättrats

 Förbättrats mycket

Motivera



Finns det något ämne du saknar som du tycker borde vara med?

Övriga kommentarer angående dator/internetutbildningen:

Ange vilka ämnen du tycker är viktigast:

Välj max 5 st

 6: Nyanländ i Sverige

 7: Det svenska samhället och lokalsamhället

 8: Biblioteksvisning - e-tjänster

 9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

 10: Olika boenden och bostadssökande

 11: Hushållsekonomi och miljö

 12: Arbetsmarknad och välfärden

 13: Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta

 14: Vuxenutbildning

 15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen

 16: Barnens rättigheter

 17: Barnomsorg, grundskola, gymnasium

 18: Att leva tillsammans

 19: Mänskliga rättigheter - diskrimineringsgrunder

 20: Jämlikhet/jämställdhet

 21: Demokrati och politik/grundlagar

 22: Svenska myndigheter/rättsväsendet

 23: Hitta rätt i vården

 24: Migration och psykosocial hälsa

 25: Friskvård och egenvård

 26: Att åldras i Sverige



Ange vilka ämnen du tycker är minst viktigast:

Välj max 5 st

 6: Nyanländ i Sverige

 7: Det svenska samhället och lokalsamhället

 8: Biblioteksvisning - e-tjänster

 9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

 10: Olika boenden och bostadssökande

 11: Hushållsekonomi och miljö

 12: Arbetsmarknad och välfärden

 13: Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta

 14: Vuxenutbildning

 15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen

 16: Barnens rättigheter

 17: Barnomsorg, grundskola, gymnasium

 18: Att leva tillsammans

 19: Mänskliga rättigheter - diskrimineringsgrunder

 20: Jämlikhet/jämställdhet

 21: Demokrati och politik/grundlagar

 22: Svenska myndigheter/rättsväsendet

 23: Hitta rätt i vården

 24: Migration och psykosocial hälsa

 25: Friskvård och egenvård

 26: Att åldras i Sverige



Ange för vilka ämnen modersmål är viktigast:

Flera val kan göras

 6: Nyanländ i Sverige

 7: Det svenska samhället och lokalsamhället

 8: Biblioteksvisning - e-tjänster

 9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

 10: Olika boenden och bostadssökande

 11: Hushållsekonomi och miljö

 12: Arbetsmarknad och välfärden

 13: Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta

 14: Vuxenutbildning

 15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen

 16: Barnens rättigheter

 17: Barnomsorg, grundskola, gymnasium

 18: Att leva tillsammans

 19: Mänskliga rättigheter - diskrimineringsgrunder

 20: Jämlikhet/jämställdhet

 21: Demokrati och politik/grundlagar

 22: Svenska myndigheter/rättsväsendet

 23: Hitta rätt i vården

 24: Migration och psykosocial hälsa

 25: Friskvård och egenvård

 26: Att åldras i Sverige

Vad är viktigast första året i Sverige:

Flera val kan göras

 1. Lära sig språket

 2. Lära sig om samhället

 3. Utbilda sig

 4. Arbeta

 5. Tjäna pengar

 6. Skaffa bostad

 7. Få nya vänner

 8. Annat.. (fyll i nedan)



Nämn vad som är viktigast (om annat valts i föregående fråga)

Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

 En gång per månad

 Två gånger per månad

 En gång i veckan

 Två gånger i veckan

 Fler än 3 gånger i veckan

Motivera - Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

Samhällsorienteringen som helhet:

Ja Nej

Deltagarna har haft det lätt att förstå
varför de ska gå på

samhällsorienteringen

Deltagarna har haft det lätt att förstå
vad samhällsorenteringen går ut på

Deltagarna har haft det lätt att förstå
var och när samhällsorienterings-

mötena är

Övriga kommentarer angående samhällsorienteringen



Vad tycker du om...

Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra

Projektet i helhet

Undervisningslokalen

Projektets organisation
och ledning

Stöd för genomförande av
samhällsorientering från

projektledning och
kommunikatörer

Relevans och kvalité i
underlag och OH som

distribuerats inom
projektet:

Möjligheter att utforma
samhällsorienteringen på

ditt eget sätt

Överensstämmelse mellan
samhällsorienteringen så

som den presenterades
vid rekrytering och som

den går till i praktiken

Trivsel i rollen som
samhällskommunikatör

Kommentar - Motivera dina svar



Internutbildning - Hur har kvalitén på momenten varit:

Mycket
dåligt

Dåligt Bra Mycket bra Deltog ej

6: Nyanländ i Sverige

6: Nyanländ i Sverige 7:
Det svenska samhället

och lokalsamhället

8: Biblioteksvisning - e-
tjänster

9: Kulturliv och traditioner
i det svenska samhället

10: Olika boenden och
bostadssökande

11: Hushållsekonomi och
miljö

12: Arbetsmarknad och
välfärden

13: Att söka arbete och
starta eget företag/Om du

inte kan arbeta

14: Vuxenutbildning

15: Att vänta och få
barn/föräldrarrollen

16: Barnens rättigheter

17: Barnomsorg,
grundskola, gymnasium

18: Att leva tillsammans

19: Mänskliga rättigheter -
diskrimineringsgrunder

20: Jämlikhet/jämställdhet

21: Demokrati och
politik/grundlagar

22: Svenska
myndigheter/rättsväsendet

23: Hitta rätt i vården

24: Migration och
psykosocial hälsa

25: Friskvård och
egenvård

26: Att åldras i Sverige

Kommentar - Internutbildning - Hur har kvalitén på momenten varit:



Hur har innehållet till de olika momenten varit:

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra

6: Nyanländ i Sverige

6: Nyanländ i Sverige 7:
Det svenska samhället

och lokalsamhället

8: Biblioteksvisning - e-
tjänster

9: Kulturliv och traditioner i
det svenska samhället

10: Olika boenden och
bostadssökande

11: Hushållsekonomi och
miljö

12: Arbetsmarknad och
välfärden

13: Att söka arbete och
starta eget företag/Om du

inte kan arbeta

14: Vuxenutbildning

15: Att vänta och få
barn/föräldrarrollen

16: Barnens rättigheter

17: Barnomsorg,
grundskola, gymnasium

18: Att leva tillsammans

19: Mänskliga rättigheter -
diskrimineringsgrunder

20: Jämlikhet/jämställdhet

21: Demokrati och
politik/grundlagar

22: Svenska
myndigheter/rättsväsendet

23: Hitta rätt i vården

24: Migration och
psykosocial hälsa

25: Friskvård och egenvård

26: Att åldras i Sverige

Kommentar - Hur har innehållet till de olika momenten varit:



På vilket sätt har du hållit i samhällsorienteringen:

Flera val kan göras

 1. Handledaren pratar och presenterar

 2. Diskussion

 3. Studiebesök

 4. Internet

 5. Läsa bok, broschyr

 6. Annat

Kommentar - På vilket sätt har du hållit i samhällsorienteringen:

Svarar jobbet mot de förväntningar du hade när du sökte det?

 Ja

 Nej

Kommentar - Svarar jobbet mot de förväntningar du hade när du ansökte det?

Jag skulle vilja utveckla samhällsorentering för nyanlända enligt följande:



Övriga kommentarer

Tack för din medverkan!



Bilaga 3 - Enkät: Sammanställda resultat deltagare

Språk

Arabiska 13 33%

Tigrinska 5 13%

Somaliska 9 23%

Persiska 12 31%

Kön:

Man 22 56%

Kvinna 17 44%

Ålder:

30 32 24 14 38 26 33 51 27 24 42 46 44 25 29 32 38 32 41 26 32 51 42 30 49 30 27 34 34 20 30 37 36 41 57 27 26 27

Kommun för samhällsorientering:

Boxholm 3 8%

Finspång 1 3%

Kinda 0 0%

Linköping 0 0%

Mjölby 2 5%

Motala 3 8%

Norrköping 12 31%

Söderköping 9 23%

Vadstena 0 0%

Valdemarsvik 0 0%

Ydre 0 0%

Åtvidaberg 5 13%

Ödeshög 4 10%



Ursprungsland:

Afghanistan 15 38%

Armenien 0 0%

Bangladesh 0 0%

Burundi 0 0%

Eritrea 6 15%

Etiopien 0 0%

Gambia 0 0%

Irak 5 13%

Iran 3 8%

Jemen 0 0%

Kongo 0 0%

Libanon 0 0%

Libyen 0 0%

Nigeria 0 0%

Rwanda 0 0%

Ryska 0 0%

Serbien 0 0%

Somalia 6 15%

Sudan 2 5%

Sydafrika 0 0%

Syrien 0 0%

Uganda 0 0%

Uzbekistan 0 0%

Yemen 0 0%

Annat 2 5%

Hur många månader har du varit i Sverige?

1-3 2 5%

4-6 1 3%

7-9 3 8%

10-12 7 18%

13-15 4 10%

16-18 5 13%

Över 18 17 44%

Läs- och skrivkunnig?

Ja 37 95%

Nej 2 5%

Utbildning - antal år

1 14 2 16 8 17 9 12 17 16 5 12 12 7 10 12 6 12 12 9 12 0 2 2002 2 20 16 14 16 5 4 12 5 1 0 6 10 6 1



Utbildning:

Saknar 5 13%

Grundskola 16 42%

Gymnasium 7 18%

Högskola/Universitet 11 29%

Annan (fyll i nedan) 3 8%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Om annan, nämn utbildningen

nej inte inget utbildningen rörmokare hotell mangement och dator sjuksötoska och snickare helth assistan hotel management and

computer Teacher trainings courses jag studerar 6 år

Dator/Internet

Hur ofta använder du dator?

Aldrig använt dator tidigare 5 13%

Någon gång i månaden 3 8%

Någon gång i veckan 3 8%

Dagligen 28 72%

Hur ofta använde du dator innan du kom till Sverige?

Aldrig använt dator tidigare 12 31%

Någon gång i månaden 5 13%

Någon gång i veckan 8 21%

Dagligen 14 36%

Har du tillgång till dator och internet i hemmet?

Ja 37 95%

Nej 2 5%

Vad vill du kunna göra efter datorutbildningen?

jag kunde dator på avancerat nivå olik program, språk svenska Betala räkning, bokningar Betala jag vill ha datorutbildningen man kan inte mycket

anvenader avancerde utbildning. trena mer avancerade utbildning och mer träna internet på allt. avancerade utbildningen more träner tille exempel konstenar mölar printing jag

vill låra. avancerade utbildning hardware system and internet grafic Softwares läsa uppgifter och betala räkningar ja kommer att kunna

göra det jag kan internet



Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 1. Kom igång

Inte alls viktigt 11 28%

Mindre viktigt 6 15%

Viktigt 5 13%

Mycket viktigt 17 44%

Ej deltagit / ej gått igenom 0 0%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 2. Skriva och spara

Inte alls viktigt 8 21%

Mindre viktigt 5 13%

Viktigt 7 18%

Mycket viktigt 18 46%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 3. Internet från grunden

Inte alls viktigt 10 26%

Mindre viktigt 6 15%

Viktigt 8 21%

Mycket viktigt 13 33%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 4. E-post

Inte alls viktigt 11 28%

Mindre viktigt 4 10%

Viktigt 5 13%

Mycket viktigt 17 44%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 5. Internet söka efter information

Inte alls viktigt 8 21%

Mindre viktigt 2 5%

Viktigt 7 18%

Mycket viktigt 20 51%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%



Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 6. Följa media

Inte alls viktigt 5 13%

Mindre viktigt 3 8%

Viktigt 7 18%

Mycket viktigt 20 51%

Ej deltagit / ej gått igenom 4 10%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 7. Samhällstjänster

Inte alls viktigt 5 13%

Mindre viktigt 1 3%

Viktigt 9 23%

Mycket viktigt 22 56%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 8. Handla och betala på internet

Inte alls viktigt 2 5%

Mindre viktigt 3 8%

Viktigt 8 21%

Mycket viktigt 23 59%

Ej deltagit / ej gått igenom 3 8%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 9. Vård & hälsa

Inte alls viktigt 4 10%

Mindre viktigt 1 3%

Viktigt 6 15%

Mycket viktigt 23 59%

Ej deltagit / ej gått igenom 5 13%

Kommentar - Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit?

nej Jag skulle älska att lära sig läsa och skriva på svenska hälso-och sjukvård samt shopping och sociala tjänster att dessa saker är viktiga jag tycker

om mycket det är jätteviktig samhälle mycket bra sådär jätt bra till exemple handla ohc betala på internet. söka efter informotion ingenting

ny det är bra att lära sig hur man använder sig datorn, hur man ska läsa sina läxor och betala sina räkningar. det var ok det var ok

Hur svåra har momenten varit? - 1. Kom igång

Mycket svårt 6 15%

Svårt 4 10%

Lätt 13 33%

Mycket lätt 15 38%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%



Hur svåra har momenten varit? - 2. Skriva och spara

Mycket svårt 6 15%

Svårt 7 18%

Lätt 9 23%

Mycket lätt 16 41%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur svåra har momenten varit? - 3. Internet från grunden

Mycket svårt 5 13%

Svårt 8 21%

Lätt 9 23%

Mycket lätt 15 38%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur svåra har momenten varit? - 4. E-post

Mycket svårt 5 13%

Svårt 5 13%

Lätt 14 36%

Mycket lätt 14 36%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur svåra har momenten varit? - 5. Internet söka efter information

Mycket svårt 6 15%

Svårt 11 28%

Lätt 10 26%

Mycket lätt 10 26%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur svåra har momenten varit? - 6. Följa media

Mycket svårt 5 13%

Svårt 7 18%

Lätt 12 31%

Mycket lätt 13 33%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%



Hur svåra har momenten varit? - 7. Samhällstjänster

Mycket svårt 4 10%

Svårt 7 18%

Lätt 13 33%

Mycket lätt 14 36%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur svåra har momenten varit? - 8. Handla och betala på internet

Mycket svårt 7 18%

Svårt 11 28%

Lätt 11 28%

Mycket lätt 7 18%

Ej deltagit / ej gått igenom 3 8%

Hur svåra har momenten varit? - 9. Vård & hälsa

Mycket svårt 8 21%

Svårt 8 21%

Lätt 14 36%

Mycket lätt 6 15%

Ej deltagit / ej gått igenom 3 8%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 1. Kom igång

Genomfört 32 82%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 2. Skriva och spara

Genomfört 31 79%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 2 5%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 3. Internet från grunden

Genomfört 30 77%

Ej deltagit 2 5%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 4 10%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%



Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 4. E-post

Genomfört 29 74%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 4 10%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 5. Internet söka efter information

Genomfört 31 79%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 2 5%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 6. Följa media

Genomfört 30 77%

Ej deltagit 5 13%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 1 3%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 7. Samhällstjänster

Genomfört 32 82%

Ej deltagit 2 5%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 2 5%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 8. Handla och betala på internet

Genomfört 28 72%

Ej deltagit 4 10%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 2 5%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 9. Vård & hälsa

Genomfört 27 69%

Ej deltagit 4 10%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 2 5%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 4 10%

Dator/Internet



Vad har varit bäst med dator/internetutbildningen?

bank betal räkar boka rest media social social media communcation, Betala räkningar och handla och köpa via Internet jag veat inte Betala räkningar lärt sig i

datorn Betala räkningar och reservationer jobbsökning handla och betala på internet allt viktigt bra handla och betala på internet och söka imformation. sök informotion och

handla och betala på interenet söka imformation handla och betala på internet All the subjects Ingenting för mig. alla kuli att betala

räkningar att handala på Internet och betala räkningar. att jag kan gå in på utbilnf´dnings sidorna och msn Information på lagstiftningen

Använder du dator mer eller mindre nu än före utbildningen?

Mer sällan 19 49%

Lika ofta 17 44%

Mindre sällan 3 8%

Motivera

jag behöver mer hjälp det är jätteviktigt jag mira låra dator kunde ej använda jag har lärt mig saker

som har varit nyttig för mig att känna till. jag kunde ej innan veta hur man använde dator jag kunde ej innan veta hur man använde dator

Mina kunskaper i att använda dator/internet har:

Inte förbättrats alls 5 13%

Förbättrats lite 12 31%

Förbättrats 16 41%

Förbättrats mycket 6 15%

Motivera

mer tid förrut kunde jag ej veta hur man använda vad man skulle göra med dator men nu kan

mycket bättre än innan det har varit så mycket användbart information för mig som jag använder än idag förrut kunde jag ej vet var man satte på datorn på och hur man gjorde saker

och ting på den, nu vet jag lite.

Finns det något ämne du saknar som du tycker borde vara med?

Nej inte, tillräckligt nej ca 2 timmar söka jobb nej Ja No nej hur man skulle använda sig av tangeten skulle

behöva mer tid på den biten. nej att vi fick mera tid på oss med data utbildningen

Vad anser du om följande: - Anser du att dator/internet/e-tjänster skall ingå i samhällsorienteringen för nyanlända?

Ja 36 92%

Nej 2 5%

Vad anser du om följande: - Anser du att det är viktigt att dator/internetutbildningen ges på modersmål?

Ja 33 85%

Nej 5 13%

Motivera

modersmål, jag är inte duktig på svenska jag vill lära mig på det språket gäller i svrige ex svenska eller engelska. jag vill låra mig det språket

som på modersmål jag vill lära mig på det språket som gäller i svirge. ex svenska eller på englska ja det kan man göra på modersmål, det är

bra och viktigt. det viktiga är att det har varit på modersmål det att man lära sig använda hur man ska betala sina räkningar på datorn och skicka email. det att man lära sig

använda hur man ska betala sina räkningar på datorn och skicka email.



Övriga kommentarer angående dator/internetutbildningen:

bra mer tid jag vill utbliding mig vidare jag vill utbidinig låra compiter This course is very essential for those who do not know computer,

so i believe it shoul be longer for them, if the goal of these classes is learning. det är bra att veta hur man ska använda sig av internet och dator när det

gäller betla räkningar och läsa information. det är nångting som är viktigt som alla använders av i hela värden .

Samhällsorientering

Ange vilka ämnen du tycker är viktigast:

6: Nyanländ i Sverige 21 54%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 19 49%

8: Biblioteksvisning 17 44%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 24 62%

10: Olika boenden och bostadssökande 17 44%

11: Hushållsekonomi och miljö 15 38%

12: Arbetsmarknad och välfärden 26 67%

13: Att söka arbete och starta eget företag 13 33%

14: Vuxenutbildning 19 49%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 8 21%

16: Barnens rättigheter 14 36%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 13 33%

18: Att leva tillsammans 11 28%

19: Mänskliga rättigheter 12 31%

20: Jämlikhet/jämställdhet 10 26%

21: Demokrati och politik/grundlagar 11 28%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 9 23%

23: Hitta rätt i vården 13 33%

24: Migration och psykosocial hälsa 13 33%

25: Friskvård och egenvård 14 36%

26: Att åldras i Sverige 9 23%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.



Ange vilka ämnen du tycker är minst viktigast:

6: Nyanländ i Sverige 11 29%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 5 13%

8: Biblioteksvisning 6 16%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 4 11%

10: Olika boenden och bostadssökande 6 16%

11: Hushållsekonomi och miljö 10 26%

12: Arbetsmarknad och välfärden 10 26%

13: Att söka arbete och starta eget företag 6 16%

14: Vuxenutbildning 10 26%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 15 39%

16: Barnens rättigheter 6 16%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 6 16%

18: Att leva tillsammans 13 34%

19: Mänskliga rättigheter 5 13%

20: Jämlikhet/jämställdhet 3 8%

21: Demokrati och politik/grundlagar 6 16%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 9 24%

23: Hitta rätt i vården 2 5%

24: Migration och psykosocial hälsa 5 13%

25: Friskvård och egenvård 7 18%

26: Att åldras i Sverige 15 39%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Ange vilka ämnen du fått information om på annat sätt:

6: Nyanländ i Sverige 13 43%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 11 37%

8: Biblioteksvisning 7 23%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 14 47%

10: Olika boenden och bostadssökande 9 30%

11: Hushållsekonomi och miljö 8 27%

12: Arbetsmarknad och välfärden 6 20%

13: Att söka arbete och starta eget företag 6 20%

14: Vuxenutbildning 11 37%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 7 23%

16: Barnens rättigheter 9 30%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 8 27%

18: Att leva tillsammans 9 30%

19: Mänskliga rättigheter 7 23%

20: Jämlikhet/jämställdhet 8 27%

21: Demokrati och politik/grundlagar 9 30%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 9 30%

23: Hitta rätt i vården 7 23%

24: Migration och psykosocial hälsa 9 30%

25: Friskvård och egenvård 8 27%

26: Att åldras i Sverige 5 17%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.



Ange för vilka ämnen modersmål är viktigast:

6: Nyanländ i Sverige 27 71%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 24 63%

8: Biblioteksvisning 21 55%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 25 66%

10: Olika boenden och bostadssökande 25 66%

11: Hushållsekonomi och miljö 23 61%

12: Arbetsmarknad och välfärden 25 66%

13: Att söka arbete och starta eget företag 25 66%

14: Vuxenutbildning 22 58%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 19 50%

16: Barnens rättigheter 22 58%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 17 45%

18: Att leva tillsammans 20 53%

19: Mänskliga rättigheter 25 66%

20: Jämlikhet/jämställdhet 21 55%

21: Demokrati och politik/grundlagar 21 55%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 23 61%

23: Hitta rätt i vården 21 55%

24: Migration och psykosocial hälsa 18 47%

25: Friskvård och egenvård 24 63%

26: Att åldras i Sverige 20 53%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

På vilket sätt har samhällsorienteringen huvudsakligen gått till:

1. Handledaren pratar och presenterar 27 69%

2. Diskussion 35 90%

3. Studiebesök 9 23%

4. Internet 20 51%

5. Läsa bok & broschyr 6 15%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Vilket av sätten för att lära sig tycker du är bäst?

1. Handledaren pratar och presenterar 22 59%

2. Diskussion 30 81%

3. Studiebesök 13 35%

4. Internet 17 46%

5. Läsa bok & broschyr 6 16%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than
100%.



Vad är viktigast första året i Sverige:

1. Lära sig språket 36 92%

2. Lära sig om samhället 29 74%

3. Utbilda sig 27 69%

4. Arbeta 20 51%

5. Tjäna pengar 11 28%

6. Skaffa bostad 29 74%

7. Få nya vänner 18 46%

8. Annat.. (fyll i nedan) 1 3%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Nämn vad som är viktigast (om annat valts i föregående fråga)

Det är jätteviktigt lära sig språket få nya vänner

Vad tycker du om... - Kursen i helhet

Mycket dålig 0 0%

Dålig 5 13%

Bra 13 33%

Mycket bra 21 54%

Vad tycker du om... - Kursledarens insats

Mycket dålig 1 3%

Dålig 2 5%

Bra 8 21%

Mycket bra 27 69%

Vad tycker du om... - Undervisningslokalen

Mycket dålig 1 3%

Dålig 3 8%

Bra 13 33%

Mycket bra 22 56%

Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

En gång per månad 3 8%

Två gånger per månad 8 21%

En gång i veckan 19 49%

Två gånger i veckan 8 21%

Fler än 3 gånger i veckan 1 3%

Motivera - Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

behöver mer tid två gånger i månad jag kan bara den gången. vi har bara den tiden



Samhällsorienteringen som helhet: - Det har varit enkelt att förstå varför jag ska gå på samhällsorienteringen

Ja 37 95%

Nej 1 3%

Samhällsorienteringen som helhet: - Det har varit enkelt att förstå vad samhällsorienteringen handlat om

Ja 35 90%

Nej 2 5%

Samhällsorienteringen som helhet: - Det har varit enkelt att förstå var och när samhällsorienterings-mötena är

Ja 34 87%

Nej 3 8%

Övriga kommentarer angående samhällsorienteringen

mycket viktigt bra mycket viktigt Det vaar bra med samhällsinformationen på modersmål Att man ska

lära sig språket

Svarsfrekvens
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