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Förord 

”Välkommen till Skåne” är ett av fem delprojekt i Stödplattform för migration och hälsa, 

MILSA 2.0 som genomförs i samarbete med ett stort antal aktörer och med finansiering från 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Det övergripande syftet med MILSA 2.0 

är att bidra till regional och nationell kunskaps-, metod- och policyutveckling genom att 

undersöka hur hälsan påverkas av migrations- och etableringsprocessen. Kunskapen 

tillämpas i metodutveckling för en effektivare integration. Inom projektet samarbetar 

forskning och praktik för en gemensam kunskapsutveckling kring målgruppens behov och 

praktisk tillämpning av kunskapsbaserade etableringsinsatser.  

Delprojekt 4 inom MILSA 2 utvärderar en utökad samhällsorientering, samhälls- och 

hälsokommunikation (SHK) för nyanlända flyktingar i Skåne. Arbetet i Välkommen till 

Skåne, SHK och MILSA är en del av den regionala stödstrukturen Partnerskap Skåne. 

Arbetet genomförs av ett stort antal aktörer i Skåne med stöd och samordning från 

Länsstyrelsen i Skåne och för forskningsdelen står Uppsala Universitet.  

 

Utvärderaren önskar tacka 

 deltagarna i pilotomgången som generöst delade med sig av sina erfarenheter och 

tankar 

 aktörerna inom projektet för värdefulla inspel om arbetet i projektet 

 projektledningen samt samhälls- och hälsokommunikatörerna vid Länsstyrelsen i 

Skåne för gott samarbete 

 kollegor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap för stöd och värdefulla 

synpunkter på rapporten. Ett särskilt tack till Erik Berglund och Josefin Wångdahl 

för viktiga bidrag till analysen av det kvantitativa materialet 
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1. Sammanfattning    
 

”Välkommen till Skåne” är ett samverkansprojekt mellan ett antal samhällsarenor; 

bibliotek, museer, föreningsliv och näringsliv, och samhällsorienteringen inom länet. I 

projektet som genomförs i Skåne 2016-2018 testas ett hälsofrämjande koncept inom ramen 

för samhällsorienteringen där samhälls- och hälsokommunikationskursen utökas med 

planerade studiebesök på olika samhällsarenor. Målgruppen är nyanlända flyktingar i 

Skåne som deltar i samhällsorienteringen. Det övergripande målet med projektet är att 

tillgängliggöra ingångar till samhället där nyanlända ska känna sig välkomna och ges 

möjligheter att ta del av information och aktiviteter.  

Inom projektet ”Välkommen till Skåne” genomfördes en pilotomgång under september 

2016 - februari 2017 där det framtagna konceptet med planerade och anpassade 

studiebesök på samhällsarenor utprovades inom ramen för samhällsorienteringen vid två 

knutpunkter i Skåne, Landskrona/Helsingborg och Malmö.   

Utvärderingen visar att pilotomgången varit lyckad överlag. Studiebesöken är mycket 

uppskattade av deltagarna som uttrycker att studiebesöken kompletterar de teoretiska 

delarna i samhälls- och hälsokommunikationen och underlättar förståelsen för dessa delar. 

Arenorna erbjuder tjänster och aktiviteter som deltagarna är i behov av och öppnar 

samtidigt fönster mot samhället som de, som nyanlända, saknar och behöver. Deltagarna 

upplever att de haft nytta av besöken och fått ny information som de använt sig av. De har 

också känt sig välkomna, och välkomna tillbaka.  

Deltagarna i pilotomgången har generellt en god självskattad hälsa men lågt deltagande i 

aktiviteter och lågt förtroende för andra människor och samhällsinstitutioner såsom hälso- 

och sjukvården. Förtroendet för besökta arenor som bibliotek, museer och föreningsliv var 

däremot större. Det finns indikationer på att nyttan, informationen och användning av 

informationen från samhällsarenorna har fungerat i stort sett lika bra, oavsett deltagarnas 

ålder, kön, utbildning och hälsolitteractitet. 

De delar som behöver ses över i det framtagna konceptet handlar framförallt om 

kursupplägg och logistik. En utmaning har varit att kursprogrammet ibland upplevts som 

alltför intensivt och ansträngande. En annan utmaning har varit att kursen krockat med SFI-

undervisningen vilket lett till oro hos deltagarna. Många deltagare har uttryckt att arbete 

och att lära sig svenska är deras primära målsättningar, vilket kan förstås i ljuset av de 
tillfälliga uppehållstillstånden och de ökade kraven på bostad och arbete som dessa ställer.  

Aktörernas övergripande intryck av pilotprojektet var att arbetet varit givande, positivt och 

engagerat. De har samarbetat väl överlag och det finns en samsyn kring projektets syfte och 

mål. Inför implementeringsfasen önskar aktörerna att planeringen och kommunikationen i 
projektet förbättras.  
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2. Bakgrund 

Hälsofrämjande åtgärder ses idag som en allt viktigare del i etableringsprocessen för 

nyanlända flyktingar. Hälsotillståndet påverkar deltagandet i etableringsinsatser och 

chanserna till en god etablering, samtidigt som etableringsprocessen påverkar 

hälsotillståndet. Ohälsa kan göra det svårt för nyanlända att nå arbetsmarknaden och att 

vara delaktiga i det svenska samhället. Brist på delaktighet kan i sin tur öka risken för 

ohälsa, sjukskrivning och utanförskap.  

Migration och hälsa  

Flyktingar ställs inför en rad utmaningar som kan påverka hälsan under hela 

migrationsprocessen [1]. De nyanländas hälsa påverkas av hälsotillståndet både innan och 

under migrationen men även under etableringen, dvs i efterfasen av migrationen. I en 

nyligen genomförd kartläggning av nyanländas hälsa i Skåne uppger en tredjedel av 

deltagarna att deras hälsa försämrats efter ankomsten till Sverige. [2] Insatser inom 

etableringen som syftar till att stärka de nyanländas fysiska och psykiska välmående kan 

bidra till att hälsan inte försämras efter ankomsten till Sverige.  

Ett övergripande mått på hälsan är hur en individ själv skattar sin hälsa. Ett flertal studier 

har funnit att nyanlända flyktingar1 och utrikes födda i stort har lägre självskattad hälsa än 

andra. [3-5] Självskattad hälsa är viktig då den kan förutsäga risken för sjukfrånvaro [6], 

sjuklighet och förtida död [7]. Men den självskattade hälsan hos migranter varierar på 

grund av att gruppen är heterogen och har olika erfarenheter från migrationens olika faser.  

När det gäller den psykiska hälsan är det vanligare att den är nedsatt bland migranter än 

hos majoritetsbefolkningen [8]. Välbefinnandet kan påverkas av ett minskat socialt kapital, 

faktorer som en splittrad familjesituation, osäkerhet kring om man får stanna, tillfälliga 

boendelösningar och diskriminering. [9, 10] Det finns även samband mellan migration och 

en ökad risk för kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer, samt 

övervikt och fetma. [11-12] 

Hälsan påverkas av de sociala hälsodeterminanterna [13], dvs förhållanden som människor 

föds, växer upp, lever, arbetar och åldras i, såsom socioekonomi, yttre miljö och 

demokratiska rättigheter, levnads- och arbetsförhållanden, sociala nätverk och livsstil. 

Sociala determinanter som bristen på tillgång till arbete och bostad, liksom social isolering 

kan leda till ohälsa [9]. Men dessa faktorer är också påverkbara genom till exempel olika 

insatser från samhället.  

Hälsofrämjande insatser i samband med etableringen 

Det svenska övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar 

                                                           
1 Definieras i rapporten som personer som fått uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent, utifrån asylskäl eller 
anhöriginvandring, och som deltar i etableringsinsatser. 
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för en god hälsa för hela befolkningen” poängterar att hälsan ska förbättras för de grupper 

som är mest utsatta för ohälsa[14]. En hälsofrämjande etablering har definierats som ”en 

fungerande, inkluderande och kvalitativ etablering med genomtänkta insatser som inte 

utgör ett hinder för individen i etableringsprocessen. Etableringen ska stärka de 

nyanländas mentala, sociala och fysiska hälsa.” [15]   

En framgångsrik metod för att främja hälsa och hälsolitteracitet2 hos nyanlända, är 

information och dialog om hälsa i grupp, på det egna modersmålet och vid ett flertal 

tillfällen [16-18]. Att samtalsledare som själva invandrat håller i dialogerna tycks vara 

speciellt framgångsrikt, något som används inom samhällsorienteringen. Genom sina 

språkliga och kulturella kompetenser fungerar de som brobyggare när det gäller skillnader 

och likheter i synen på hälsa och sjukvård i det gamla och det nya landet. 

Idag ger en majoritet av kommuner i Sverige hälsokommunikation till nyanlända i olika 

former, där samhällsorienteringen är den bredaste arenan [19]. Många kommuner som 

erbjuder hälsokommunikation inom samhällsorienteringen,  väljer att göra det i utökad 

form där även andra ämnen kan ingå. [20]  

Samhällsorientering  
Personer i åldern 20-64 år samt i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige, som fått 

uppehållstillstånd utifrån asylskäl eller på grund av anknytning till flykting, omfattas av 

etableringsreformen. Samhällsorienteringen ingår som en obligatorisk insats inom 

etableringen [21]. I Skåne län benämns samhällsorienteringen "samhälls- och 

hälsokommunikation" (SHK), eftersom man i ett tidigt skede integrerade hälsoteman och 

hälsokommunikation i ett sammanhållet program. Inom SHK får de nyanlända migranterna 

samhälls- och hälsoinformation tidigt i etableringsfasen, och oberoende av kunskap i det 

svenska språket. Sedan tableringslagens införande 2010, följer SHK förordningens åtta 
kunskapsområden med tillägg av hälsomoduler:  

• Att vårda sin hälsa i Sverige 

• Att komma till Sverige 

• Att bo i Sverige 

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

• Individens rättigheter och skyldigheter 

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

• Att påverka i Sverige och Att åldras i Sverige 

Utifrån kunskapsområdena har 32 teman utvecklats, däribland ett flertal hälsorelaterade 
ämnen. 

Välkommen till Skåne - utökad samhälls- och hälsokommunikation 

Att utöka samhällsorientering med olika typer av hälsofrämjande insatser är ett bra sätt att 

                                                           
2 Hälsolitteracitet är förmågan att få tag på, förstå, värdera och använda sig av hälsoinformation. 
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nå många nyanlända med grundläggande hälsoinformation tidigt i etableringsfasen [19]. I 

Skåne utökade man tidigt den ordinarie samhällsorienteringen på 60 timmar med ett 

hälsoblock på 20 timmar. Inom regionen samarbetar ett stort antal aktörer för att erbjuda 

en kvalitetssäkrad SHK. Det innebär bl.a. att det finns etablerade strukturer och 

samordningsfunktioner samt språkkunniga kommunikatörer att utgå ifrån. 

I projekt ”Välkommen till Skåne – utökad samhälls- och hälsokommunikation” som 

genomförs i Skåne 2016-2018 testas ett hälsofrämjande koncept inom 

samhällsorienteringen i form av planerade studiebesök på ett antal viktiga samhällsarenor. 

Målgruppen är nyanlända flyktingar i Skåne som får samhälls- och hälsokommunikation. 

Det övergripande målet är att tillgängliggöra ingångar till samhällsarenor där nyanlända 

ska känna sig välkomna och ges möjligheter att ta del av information och aktiviteter. Detta 

för att stärka deltagarnas förmåga att tillgodogöra sig information i det nya landet, sociala 

kapital och känsla av sammanhang och delaktighet.  

I projektet är ett flertal organisationer i Skåne involverade i SHK för att skapa direkt 

kontakt med nya samhällsarenor för målgruppen nyanlända. Det handlar om organisationer 

som är verksamma inom kultursektorn, såsom bibliotek och museer, organisationer inom 

idéburen sektor, näringsliv och arenor för fysisk aktivitet. I projektet har pedagogiska 

inslag vid dessa arenor utvecklats utifrån de teman som ingår i SHK, och med fokus på 

områden som är av betydelse för delaktighet, hälsa, socialt kapital och identitet. För 

deltagarna i projektet har SHK utökats med 20 timmar till att totalt omfatta 100 timmar.  

Projektet är uppdelat på två faser; en pilotfas och en implementeringsfas som påbörjas 

hösten 2017. I pilotfasen har två knutpunkter för SHK deltagit, Malmö och Landskrona (som 

tillhör knutpunkt Helsingborg). Resultaten från projektets pilotfas kommer att ingå som en 

grund för utformningen av interventionens andra fas, då ett modifierat program med 

utökad arenaanknuten samhällsorientering genomförs i hela Skåne. 

3. Syfte 

Syfte med utvärderingen är att belysa deltagarnas och aktörernas erfarenheter av och 

uppfattningar om pilotfasen i den utökade samhälls- och hälsokommunikationen. Fokus 

ligger på studiebesöken på de deltagande samhällsarenorna i syfte att ta fram en grund för 

utformningen av implementeringsfasen i projektet.  

De specifika frågeställningarna är: 

1. Hur upplever deltagarna den utökade samhälls- och hälsokommunikationen och 

vilken nytta upplever de att de haft av den? 

2. Vilka moment har upplevts som bra respektive mindre bra? 

3. Vilken ny information har deltagarna fått och vilken användning har de haft av den?  

4. Har interventionen fungerat lika bra för deltagare med olika ålder, kön, utbildning 

och hälsolitteracitet? 
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4. Metod 

Utvärderingen genomfördes under perioden september 2016 – april 2017. 

Datainsamlingen pågick mellan november 2016 och februari 2017. Innan datainsamlingen 

påbörjades utvecklades mätinstrument i form av en enkät och en intervjuguide. Dessa 

översattes sedan från svenska till arabiska tillsammans med ett informationsbrev om 

studien. Frågorna har översatts och tillbakaöversatts, granskats och testats eller varit 

standardiserade, dvs redan översatta i ett vedertaget format.  Innan datainsamlingen 

påbörjades söktes och inhämtades ett rådgivande yttrande från den etiska kommittén i 

Uppsala att det inte föreligger etiska hinder att genomföra forskningen  (Dnr. 2016/438).  

För att besvara frågeställningarna samlades kvantitativ och kvalitativ data in från deltagare 

vid fyra kurstillfällen vid två olika knutpunkter i Skåne. De knutpunkter som deltog i 

pilotfasen var Landskrona (knutpunkt Helsingborg) och Malmö. Data samlades också in 

från deltagande aktörer i projektet via ett frågeformulär och en hearing som genomfördes 

efter avslutad pilotomgång.  

                           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över arbetet med utvärderingen. 

 

4.1 Enkätundersökning med deltagare 
Den kvantitativa datainsamlingen bestod av enkäter som delades ut till deltagare i 

pilotomgången av den utökade samhälls- och hälsokommunikationen. Inklusionskriterierna 

var nyanlända personer i åldrarna 18-64 som fått uppehållstillstånd utifrån asylskäl eller på 

grund av anknytning och som deltog i utökad SHK.  

Totalt besöktes fyra kurser, varav två i Landskrona och två i Malmö. Kurserna besöktes 

under de sista dagarna på kursen, efter att deltagarna genomfört besök på samtliga 

 

Mätinstrument, översättning och etikansökan 

Enkätundersökning med deltagare, 4 tillfällen 
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Analys och rapportskrivning 

Vad Tidpunkt 

Före datainsamlingen 

Sista kursveckan 

Sista kursveckan 

Efter pilotkurserna 
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samhällsarenor. Deltagarna informerades om studien muntligen, på modersmål, och fick 

också informationen skriftligen i ett informationsbrev. Deltagarna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att datan behandlas konfidentiellt med redovisning av resultat 

på gruppnivå.  Så gott som alla deltagare på kursen valde att fylla i enkäten. Totalt 

insamlades 60 enkäter. 

Enkätfrågorna 
Enkäten bestod av 39 frågor fördelade på tre områden: bakgrund och sysselsättning, den 

utökade SHK-delen samt hälsa.  Ett flertal av enkätfrågorna, framförallt de som rör 

bakgrund, sysselsättning och hälsa har använts av Uppsala Universitet i tidigare projekt [18, 

22], och återfinns även i folkhälsoenkäten och MILSA 1 enkäten [2]. Frågorna som rör den 

utökade delen utvecklades i samråd med personer i projektledningen för Välkommen till 

Skåne och översattes och granskades därefter. 

Bakgrunds- och sysselsättningsfrågorna bestod av frågor om: kön, ålder, födelseland, land 

som man huvudsakligen vuxit upp och levt i, år då man fick uppehållstillstånd i Sverige, skäl 

till uppehållstillstånd, högst avslutade skolutbildning och vilka man bor tillsammans med. 

Den innehöll också frågor om sysselsättning i hemlandet och i Sverige samt deltagande i 

etableringsaktiviteter. 

Under rubriken ”Frågor om studiebesök i samband med samhälls- och 

hälsokommunikationen” ställdes frågor om: hur mycket man deltog i SHK och 

studiebesöken, övergripande intryck av studiebesöken, nyttan av deltagandet, om man fick 

information om aktiviteter och tjänster som erbjuds samt användning och spridning av 

informationen från arenorna.  

Hälsofrågorna var indelade på fem huvudrubriker; hälsa, hälsoinformation och 

hälsokunskap, tillit till den egna förmågan, frågor om förtroende samt sociala relationer och 

aktiviteter. Under rubriken ”Hälsa” ställdes frågor om: det allmänna hälsotillståndet  

(självskattad hälsa) [23], om långvarig sjukdom eller besvär efter olycksfall eller någon 

nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem, om hälsotillståndet förändrats sedan 

man kommit till Sverige samt om i vilken grad man tror att man själv kan påverka sin hälsa.  

Under rubriken ”Hälsoinformation och hälsokunskap” ställdes de 16 frågor som ingår i den 

korta versionen av det Europeiska frågeformuläret för hälsolitteracitet (HLS-EU-Q16) [24].  

För att mäta tilliten till den egna förmågan användes The General Self-Efficacy Scale (GSE) 

[25], en generell validerad skala med 10 frågor.  

Analysmetod 

Den insamlade datan från enkäterna lästes in manuellt och analyserades i 

statistikprogrammet SPSS (Statistical package for Social Sciences). Deskriptiv data 

sammanställdes och Chi-Square test och Mann-Whitney U-test användes för att undersöka 

skillnader mellan subgrupper. Subgrupperna baserades på ålder, kön, utbildningsnivå och 
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hälsolitteracitet. Subgrupperna användes för att undersöka eventuella skillnader i 

upplevelser av arenorna avseende nytta, användning och ny information. Analyserna 

gjordes för att få indikation på om den utökade delen fungerat lika väl för olika grupper.   

4.2 Fokusgruppsdiskussioner med deltagare 
Den kvalitativa datainsamlingen bestod av fyra fokusgrupper som genomfördes med 

deltagare i piloten av den utökade SHK. Fokusgruppsdiskussioner används för att ta fram 

deltagares kunskaper, uppfattningar och erfarenheter om en viss fråga eller ämne där 

diskussionen leds av en moderator. Urvalet gjordes så brett som möjligt avseende ålder och 

kön för att uppnå en variation bland deltagarna [26].  

Deltagarna rekryterades från SHK-kurserna som hölls i Landskrona och Malmö. De 

informerades om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt. Fokusgrupperna 

genomfördes i likhet med enkätinsamlingen under kursens sista dagar för att ge deltagarna 

möjlighet att reflektera över kursen som helhet. Frågeguiden inkluderade öppna 

semistrukturerade frågor om SHK kursen som helhet, den med studiebesök utökade delen 

samt hälsoblocket i SHK. Fokusgruppdiskussionerna spelades in  och varade i genomsnitt i 

50 min. Antalet deltagare i fokusgrupperna varierade mellan 4-6 personer med minst två 

kvinnor i varje grupp. Totalt deltog 20 personer (se tabell 6 för en beskrivning av 

deltagarnas bakgrund).  

Analysmetod 

Fokusgruppsdiskussionerna översattes och transkriberades ordagrant. Analysen inleddes 

med flera genomläsningar av texten. Innehållet analyserades med en enkel tematisk analys  

som i korthet innebär att innehåll med liknande innebörd sammanfogas till ett antal teman 

teman. Det manifesta och underliggande(latenta) innehållet i texten beskrivs i resultatdelen 

i  ett antal centrala teman med underrubriker.  

 

4.3 Frågeställningar besvarade av projektets aktörer 
Aktörernas erfarenheter av projektet samlades in via en webbenkät med ett antal 

frågeställningar som besvarades i fritextform. Frågeställningarna tog bland annat upp 

aktörernas upplevelser av arbete inom projektet på övergripande nivå och inom den egna 

organisationen samt målet med arbetet i relation till deltagarna, den egna organisationen 

och etableringen som helhet. Svaren sammanställdes och presenterades. Material från en 

gruppövning som hölls på hearing med aktörerna inkluderades också i uppställningen. 
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5. Resultat 
I detta av avsnitt presenteras först resultaten från enkäten riktad till deltagare (5.1), 
resultat från fokusgrupperna (5.2) och därefter aktörerna (5.3). 

 

5.1 Enkätresultaten 

 

Deltagarnas bakgrund 

Totalt besvarade enkäten av 60 personer, 42 män (70%) och 18 kvinnor (30%). Majoriteten 

av deltagarna var mellan 25-44 år (52%) följt av åldersgruppen18-25 (38%) gruppen 45-64 

(10%). De flesta kom från Syrien (85%). Det var lika vanligt med att man hade gymnasial 

som en eftergymnasial utbildningsnivå (38%). Den vanligaste huvudsakliga 

sysselsättningen innan man kom till Sverige var studier (45%), arbete utanför hemmet 

(32%), arbete i eget/delägt företag (22%) eller annat (22%).  

Avrundning till heltal och möjlighet att ge flera svar på vissa frågor gör att summan för 

antal procent inte alltid blir 100 procent.  

Tabell 1. Deltagarnas bakgrund                                                                        

  (n=60)                                                                                 (*möjligt att kryssa i flera svarsalternativ) Totalt 

  Antal  % 

Kön    
 

 Man 42 70 

 Kvinna 18 30 

Ålder    
 

 18-24 22 38 

 25-44 30 52 

 45-64 år 6 10 

Utbildning (högst uppnådda)   
 

 Förgymnasial 14 23 

 Gymnasial 23 38 

 Eftergymnasial 23 38 

Födelseland    
 

 Syrien 51 85 

 Irak 2 3 

 Annat land 7 12 

Huvudsaklig sysselsättning innan man kom till Sverige *    
 

 Arbetade i eget eller delägt företag 13 22 

 Arbetade utanför hemmet 19 32 

 Skötte hemmet 4 7 

 Studerade 27 45 

 Sökte arbete 3 5 

 Var hemma på grund av långvarig sjukdom/ohälsa 1 2 

 Annat 13 22 
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Vilka man bor tillsammans med *   
 

 Bor ensam 23 38 

 Bor tillsammans med en eller flera personer 39 65 

Barn under 18 år   

 Har barn under 18 år 19 32 

 Har inte barn under 18 år 40 68 

 

Det är vanligast att man bor tillsammans med andra personer (65%) i Sverige. De flesta, 

(68%) har inte barn under 18 år.  

Uppehållstillstånd och etablering 
De flesta har haft uppehållstillstånd kortare än 1 år (84%) eller i 1 år (12%), endast 4% har 

haft uppehållstillstånd i mer än 1 år. Den vanligaste grunden för uppehållstillståndet är 

asylskäl (82%), därefter anhöriginvandring (12%). Nästan alla studerade svenska och 

(92%) och fick etableringsersättning (93 %). Arton procent uppgav att sökte arbete. 

 
Tabell 2. Uppehållstillstånd och deltagande i etablering                         

 (n=60)                                                                                  (*möjligt att kryssa i flera svarsalternativ) Totalt 

  Antal  % 

År med uppehållstillstånd i Sverige    
 

 Kortare än 1 år 48 84 

 1 år 7 12 

 2 år 2 4 

Grund för uppehållstillstånd    
 

 Asylsökande 49 82 

 Anhörig 11 18 

Nuvarande sysselsättning *   
 

 Studerar svenska 55 92 

 Andra studier 5 8 

 Studerar på högskola 1 2 

 Deltar i yrkesutbildning 1 2 

 Yrkesarbetar heltid 1 2 

 Praktik på arbetsplats 1 2 

 Söker arbete 11 18 

 Annat 2 3 

Försörjning *    
 

Etableringsersättning 56 93 

 A-kassa 1 2 

 Socialbidrag 3 5 

Försörjning genom annan familjemedlem 1 2 

Inkomst från tidsbegränsad anställning 1 2 
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Hälsa 
Hälften av deltagarna skattade sin hälsa som mycket bra (50%) och något färre (37%) 

bedömde den vara bra, och 10 % som varken bra eller dålig. Bara 3% bedömde sin hälsa 

som dålig och ingen som mycket dålig. Långvarig sjukdom eller ohälsa rapporterades hos 

ungefär var tionde deltagare (13%). Ungefär lika stor andel av deltagarna ansåg att hälsan 

inte hade förbättrats sedan ankomsten till Sverige (42%) som de som ansåg att hälsan 

förbättras till bättre (37%). En femtedel ansåg att hälsan förändrats till det sämre. En 

övervägande majoritet hade inte haft frånvaro alls den senaste månaden pga sjukdom eller 

vård av barn/anhörig (75%) eller en frånvaro på 1-3 dagar (20%). En majoritet av 

deltagarna hade begränsad hälsolitteracitet (62%), dvs bristande (12%) eller problematisk 
hälsolitteracitet (50%). Andelen som hade tillräcklig hälsolitteracitet var (38%). 

Tabell 3. Hälsostatus samt hälsolitteracitet 

 (n=60)                                                                                  (*möjligt att kryssa i flera svarsalternativ) Totalt 

  Antal  % 

Allmänt hälsotillstånd    
 

Mycket bra 30 50 

 Bra 22 37 

Varken bra eller dåligt   6 10 

Dåligt 2 3 

Mycket dåligt 0 0 

Långvarig sjukdom eller ohälsa    
 

Nej 52 87 

 Ja 8 13 

Förändrat hälsotillstånd sedan man kom till Sverige    
 

 Nej 25 42 

 Ja, till det bättre 22 37 

 Ja, till det sämre 12 20 

Frånvaro den senaste månaden pga sjukdom eller vård av barn/anhörig    
 0 dagar 44 75 

 Enstaka dagar (ca 1-3 dagar) 12 20 

 4-5 dagar 3 5 

Orsak till frånvaro * (n=19)   
 

 Influensa, feber, förkylning, ont i halsen eller hosta 8 42 

 Kräkningar eller diarré 4 21 

Nedstämd, ledsen, stressad, orolig eller väldigt trött 2 11 

 Smärta eller värk i axlar, rygg och ben 2 11 

 Yrsel 1 5 

 Annat 7 37 

Hälsolitteracitet   

 Tillräcklig 21 38 

 Problematisk 28 50 

 Bristande 7 12 
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På frågan hur deltagarna anser om deltagandet i samhälls- och hälsokommunikationen 

påverkat hälsan svarar en majoritet att hälsan inte påverkats (62%), medan 38 % svarar att 

den hälsan förbättrats. Ingen uppger att den påverkats till det sämre. 

 

 

Figur 2. Hur hälsan påverkats av deltagande i SHK 

 

När det gäller tillit till den egna förmågan att lösa och handskas med problem och 

utmaningar låg deltagarnas på mellan 2,3-3,8 på självtillitsskalan (self efficacy scale) där 

maxvärdet är 4,0. Detta ger ett medelvärde på 3,1 (referensvärde för normalbefolkningen 
är 2,9) [25]. (Bilaga 2, tabell 1) 

Förtroende för omgivningen och sociala relationer  
En majoritet av deltagarna (75%) har inget förtroende för människor i allmänhet, övriga 

uppger att de har förtroende. En majoritet har någon att dela sina innersta känslor och 

anförtro sig för (66%), medan resten (34%) svarar nej på frågan. När det gäller antal 

personer i sin omgivning som man lätt kan be om råd och hjälp är det vanligast att man har 

1-2 personer (44%), 3-5 personer (27%) och 6-10 personer (15%). Endast 3% uppgav att 

de inte hade någon som de kunde be om råd eller hjälp. (Bilaga 1, tabell 4) 

Det flesta uppgav att de umgicks med vänner, bekanta och släktingar flera gånger i veckan 

(34%) eller någon gång i veckan (32%). En tredjedel angav att de umgicks med vänner och 

släktingar någon enstaka gång (15%) eller mer sällan/aldrig (14%). Hälften umgicks mest 

med landsmän (49%), knappt en femtedel (19%) med personer med annan utländsk 

bakgrund, 27% ungefär lika mycket med alla grupper och 5% mest med svenskar. (Bilaga 1, 

tabell 4) 
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Aktiviteter 
Ca hälften (48%) deltog sällan eller aldrig i något möte eller föreningsaktivitet, ca en 

tredjedel (27%) deltog någon enstaka gång. En femtedel deltog i möte eller 

föreningsaktivitet någon gång i veckan (15%) eller flera gånger i veckan (5%). När det 

gäller deltagande i olika aktiviteter under den senaste månaden var det vanligast att man 

deltagit i studiecirkel eller kurs på arbetsplats (36%) eller privat fest hos någon (32%). 

Andra vanliga aktiviteter var större släktsammankomster (25%), studiecirkel eller kurs på 

fritid (18%), religiös sammankomst och sportevenemang (14% respektive). En femtedel av 

deltagarna  angav att de inte deltog på någon av de listade aktiviteterna (21%). (Bilaga 1, 

tabell 5) 

Studiebesöken 
Deltagandet på studiebesöken på de olika arenorna var högt (77-98%). Flest deltagare 

deltog på biblioteksbesöken (98%) och minst på näringslivsarenan (77%). Majoriteten av 
deltagarna hade ett mycket bra övergripande intryck av studiebesöken (78%).  

 

 

                      Figur 3. Deltagande i studiebesök 
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                       Figur 4. Övergripande intryck av studiebesöken 

 

Nytta 

När det gäller vilken nytta deltagarna har haft av studiebesöken anger en majoritet att de 

haft mycket stor nytta av arenorna, bibliotek (83%), museer (76), föreningsliv (56%) och 

fysisk aktivitet (55%). Motsvarande siffra för arenan näringsliv är (39%). En mycket låg 

andel deltagare anger att de inte haft någon nytta alls av arenabesöken. 

Figur 5-10. Nytta av deltagande på studiebesök 

               

Figur 5. Nytta_bibliotek                     Figur 6. Nytta_museer 
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Figur 7.  Nytta_föreningsliv    Figur 8. Nytta_fysisk aktivitet 

 

      
Figur 9. Nytta_näringsliv 
 

 

Figur 10. Nytta samtliga arenor 
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Information 

På frågan om deltagarna fått information om vad arenorna kan erbjuda svarar en majoritet 

att de fått information om arenorna bibliotek (80%), museer (68%) och föreningsliv (57%). 

På arenan fysisk aktivitet har ca hälften fått information (49%) och för näringsliv är 

andelen (33%). Det är en liten andel som anger att de inte fått någon information alls, för 

biblioteken och museerna anger ingen detta. För arenorna föreningsliv och fysisk aktivitet 

är andelen (4%) och för näringsliv (8%).  

 

Figur 11-16. Information om arenorna 

                

Figur 11. Information_bibliotek      Figur 12. Information_museer 

 

 

                     

Figur 13. Information_föreningsliv      Figur 14. Information_fysisk aktivitet 
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Figur 15. Information_näringsliv 

 

 

Figur 16. Information samtliga arenor 
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Användning av information 

Det varierar i hur stor utsträckning deltagarna använt informationen som de fått. Ungefär 

hälften av deltagarna uppgav att de använt information i stor utsträckning som de fått på 

biblioteken (47%), för museerna är andelen (25%), för föreningsliv (31%), fysisk aktivitet 

(22%) och näringsliv (12%). Andelen som uppger att de inte använt informationen alls är 

för biblioteken (9%), museerna (14%), arenan föreningsliv (24%), fysisk aktivitet (28%) 

och för näringsliv (50%). 
 

Figur 17-22. Användning av information 

         

Figur 17. Användning_bibliotek                Figur 18. Användning_museer 

          

Figur 19. Användning_föreningar   Figur 20. Användning_fysisk aktivitet 

 

   Figur 21. Användning_näringsliv 
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Figur 22. Användning samtliga arenor 

 

En närliggande frågeställning till användningen av information är om deltagarna planerar 

att besöka arenorna på egen hand. En majoritet svarade ja på frågan förutom för 
näringslivsarenan där andelen var en fjärdedel. 

 

 

                      Figur 23. Planerar besök på arenorna på egen hand 
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Berättat för släkting eller vän 

För att få en bild av en eventuell spridningseffekt ställdes frågan om deltagarna berättat om 

arenorna för någon släkting eller vän. Resultaten för samtliga arenor var likartade, där en 

majoritet berättat om arenorna. Ca en tredjedel uppgav att någon släkting eller vän besök 

någon av arenorna efter att de hört om dem från deltagarna. 

 

Figur 24. Berättat för släkting eller vän om arenorna 

 

 

                       Figur 25. Släkting eller vän som besökt arenorna 
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Förtroende för institutioner och myndigheter 

Deltagarna har generellt mycket stort eller ganska stort förtroende för arenorna som de 

besökt, med ett undantag. Ca hälften har ganska litet förtroende, och 12% har mycket litet 

förtroende för näringslivsarenan. När det gäller övriga samhällsinstitutioner och 

myndigheter har deltagarna högst förtroende för skolan och minst för hälso- och 

sjukvården. När det gäller arbetsförmedlingen har en tredjedel mycket stort förtroende och 

en lite större andel (39%) ganska stort förtroende. 22% har litet och 9% har mycket litet 

förtroende för arbetsförmedlingen. 

 

Figur 26 och 27. Förtroende för arenor samt andra verksamheter 
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Fördjupade analyser avseende skillnader i nytta, användning och ny information 

För att undersöka den utökade samhälls- och hälsokommunikation fungerat lika bra för alla 

subgrupper analyserades svaren om nytta, information och användning av information 

utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och hälsolitteracitet. Resultatet redovisas nedan och i 

bilaga 1.   

När det gäller vilken nytta deltagarna haft av studiebesöken finns endast en skillnad, de 

med eftergymnasial utbildning uppger att de haft mer nytta av biblioteken än de med lägre 

utbildning. Inga skillnader kan observeras avseende nyttan av biblioteket sett till 

faktorerna ålder, kön och hälsolitteracitet. För övriga arenor finns ingen skillnad för hur 
stor nytta man haft beroende på ålder, kön utbildning och hälsolitteracitet.  

Ingen skillnad kan observeras avseende ålder, kön, utbildningsnivå och hälsolitteracitet för 

hur mycket information man fått.  

Avseende användningen av informationen kan ingen skillnad observeras mellan grupperna 

förutom vad gäller biblioteksarenan där kvinnorna haft mer användning av information än 

männen. Inga skillnader kan observeras avseende användningen av informationen från 

biblioteket sett till faktorerna ålder, utbildning och hälsolitteracitet. För övriga arenor finns 

ingen skillnad beträffande användningen av information beroende på någon av de testade 

grupperna ålder, kön utbildning och hälsolitteracitet.  

Analyserna gjordes för att få en indikation på hur arenorna uppfattats av olika deltagare. 

Underlaget är dock för litet för att dra statistiskt säkerställda slutsatser vad gäller olika 

gruppers intryck och användning. 
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5.2 Fokusgruppsdiskussioner med deltagare 

 

Kort om deltagarnas bakgrund 

I fokusgrupperna deltog totalt 20 personer, varav 12 män och 8 kvinnor. Alla förutom en 

deltagare var mellan 18-44 år. De flesta hade haft uppehållstillstånd kortare än 1 år och 

hade detta av asylskäl och fem deltagare var anhöriginvandrare. Hälften av deltagarna hade 

gymnasial utbildning och den andra hälften hade eftergymnasial utbildningsnivå. De flesta 

skattade sin hälsa som mycket bra eller bra, tre personer bedömde hälsan som varken bra 

eller dålig. 

 

Tabell 6. Deltagarnas bakgrund 

 (n=20) Antal  

Kön    

  Man 12 

  Kvinna 8 

Ålder   

  18-24 år 12 

  25-44 år 7 

  45-64 år 1 

Utbildning    

 Gymnasial 10 

 Eftergymnasial 10 

År med uppehållstillstånd i Sverige  

Kortare än 1 år 18 

2 år 2 

Grund för uppehållstillstånd  

Asylsökande 15 

Anhörig 5 

Allmänt hälsotillstånd    

  Mycket bra 11 

  Bra 6 

  Varken bra eller dåligt 3 
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Resultatet redovisas utifrån tre övergripande teman med ett antal underrubriker, där fokus 

ligger på upplevelser av studiebesöken på de olika arenorna (tema 2 nedan). Ett stort antal 

citat anges under respektive tema för att ge en så fullödig bild som möjligt av deltagarnas 
upplevelser och erfarenheter av pilotomgången i projektet. 

1. Samhälls- och hälsokommunikationen – mot en mer självständig tillvaro i Sverige 
 

2. Upplevelser av den utökade delen – studiebesöken ger nytta och inspirerar till aktivitet   

3. Arbete i fokus för deltagarna 
 

 

Figur 28. Övergripande teman 

1. Samhälls- hälsokommunikationen – mot en mer självständig tillvaro i Sverige 
Det här temat reflekterar deltagarnas uppfattning om SHK-kursen som helhet. Deltagarna 

uttryckte på olika sätt att samhälls- och hälsokommunikationen varit en nyttig kurs och ett 

stärkande komplement/element i en krävande livssituation och etableringsfas. Specifikt 

nämndes ”matnyttig” information man fått om arbete, studier, rättigheter och skyldigheter 

samt hälsa. Informationen och den kunskap om samhället de fått uppfattades som säker och 

kvalitetsgranskad.  Detta upplevdes som en lättnad i förhållande till osäker eller felaktig 

information som de mött i sociala medier och via rykten som sprids.  En del av deltagarna 

var positivt överraskade av kursen och dess innehåll. Kommunikatörerna fick mycket 

lovord från deltagarna. 

”För mig personligen, jag har lärt mig allt genom samhällsorienteringen…vart jag än vill gå, 
vad jag än vill göra, vet jag hur man gör. Nu är jag inte beroende av någon annan.”  

”Det var mycket fin information…det var saker som vi kände till, men inte på djupet.” 

”Det fanns mycket som jag hade fel uppfattning om innan jag började kursen, mycket 
information som blev rättad.” 

”Vi känner till våra rättigheter nu, vi behöver inte be någon annan om hjälp.” 

”Ärligt talat trodde jag i början, eller det jag hört av folk, att (kursen) inte innehåller så 
mycket nyttig information, men efter att jag började så märkte jag att det var tvärtom.” 

”En av våra lärare pratade om våra rättigheter. Jag kände att det var viktigt , speciellt när 

hon pratade om vad man gör om man känner att något som har hänt är orättvist. Och att vi 
inte skulle vara rädda för att ta upp sådant, eftersom vi som nyanlända alltid är rädda.” 

Nästan alla deltagare som varit en längre tid i landet uttryckte att det hade varit bra att få 

informationen tidigare, redan under asyltiden eller som allra första aktivitet efter 

uppehållstillståndet, just för att informationen uppfattats som viktig. 
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”Jag tycker att den här kursen är jätteviktig för oss. Det har funnits massor av kunskap som 

hade varit bra att veta tidigare.” 

”…den borde ha börjat innan SFI…eller direkt efter att man kommit till Sverige så att man inte 
gör fel.” 

”Det är viktigt att kursen kommer så tidigt som möjligt, vi är ju ensamma ett år i landet…om 

vi hade fått kursen direkt hade vi nog kunnat undvika många problem.” 

2. Upplevelser av den utökade delen – studiebesöken inspirerar till aktivitet 

Sammantaget uttryckte nästa samtliga deltagare mycket positiva erfarenheter av den 

utökade delen. De praktiska elementeten upplevdes komplettera de teoretiska, och 

underlättade inlärningen. Många upplevde att SHK och särskilt studiebesöken aktiverat 

dem och öppnat dörrar till samhällsinstitutioner, både bildligt och bokstavligt, dörrar som 

de ibland inte känt till, eller vågat öppna. Generellt har deltagarna inte bara känt sig 

välkomna, de har känt sig välkomna tillbaka och de har fått upplevelser som påverkat dem 

på olika sätt. De beskriver hur de lärt sig nya saker, fått nya insikter och idéer om både 

arbetsliv och fritid, och de beskriver att de haft ett roligt avbrott i en ganska pressad 

livssituation, på arenorna, och tillsammans med andra deltagare. Många deltagare 

uppfattade mottagandet på arenorna som engagerat och uppskattade sitt utbyte med 
personalen där. 

”Det finns något som är jättebra med kursen…ni fick oss att gå ut, att komma hemifrån…jag 

tror att vi satt hemma för att vi inte har några bekanta , om vi ska göra något trevligt vet vi 
inte vad vi kan göra”. 

”Det som var bra var att man inte nöjde sig med det teoretiska, utan det fanns det praktiska 

också. Vi besökte platser som vi inte känner till som museet. Jag tror inte att jag skulle få för 

mig att besöka museet själv…jag vet inte hur museet fungerar och om jag går dit, är det rätt 
eller fel att göra si eller så, för varje land har sina seder och sätt att vara.” 

”Det som var bra var att de tog oss till särskilda platser där man kan lära känna nya 

människor så att man kan komma in i samhället…de tog oss till föreningar och det var 

verkligen fantastiskt. Just för att man inte vet vad man ska göra under sin fritid. Är man 

tvungen att vara hemma då kan man bli nedstämd eller deprimerad.” 

”Jag har varit här i tre månader och jag har sett ställen tidigt och haft roligt med det.” 

”Inte bara att vi får komma en gång utan att vi är välkomna när som helst. Med vem som 

helst, om vi vill ta med vänner eller berätta för släktingar om platserna. Att alla är välkomna 

till dessa platser. Så vi lärde verkligen känna många olika platser och hade stor nytta av det”.  

”Det roligaste var ju utflykterna alltså…det var superhärligt.” 

”Alltså alla är nöjda, men vissa ändrade sin inställning (till att gilla kursen mer) under de 
praktiska inslagen.” 
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”Det jag tyckte om var att programmet var med folk som arbetade där och var specialiserade 

på det. De hade ju bokat dem speciellt för oss.” 

”Jag rekommenderar verkligen att de fortsätter med det här arbetet” 

”Ibland kanske vi inte introducerade oss med namn, men de frågade oss varifrån vi kom och 

vad vi har studerat t ex. Vi har också erfarenheter och kunskap, vissa har yrkeserfarenhet. Det 

blir ett utbyte av kunskap och information.”  

”Alltså jag hade inte tänkt mig att det skulle vara på det sättet. När de tog med oss dit idag, nu 

tänker jag på allvar att jag kan gå dit, men innan skulle jag inte tänkt på det. Jag skulle ha 

gått på caféet eller slösat min tid på något annat. Men nu har samhällsorienteringen gett oss 
fler val som är öppna för oss.” 

”Jag tyckte att det var bra att man på morgonen fick det praktiska och sedan samma dag så 

får du det teoretiska. Det blir förklarat på ett djupare sätt.” 

”Igår var vi på företagsdelen och när vi kom tillbaka pratade vi om samma sak…så det 

kompletterar varandra.” 

Biblioteken 

Många deltagare nämnde biblioteken som en av de arenor som de lärt sig mest om och av. 

En del gav utförliga redogörelser för vad de lärt sig där och hur de skulle använda sig av den 

informationen. För många deltagare var biblioteket och dess många olika aktiviteter och 

tjänster en ögonöppnare. Många av de aktiviteter och tjänster som presenterades på 

biblioteket upplevdes av deltagarna vara anpassade för dem, t ex språkcafé och 

företagstjänst. Vissa deltagare nämnde att de skulle gå till biblioteket regelbundet på sin 

fritid, vissa redan samma dag.   

”Biblioteket har ett språkcafé och de har saker för barn. De har sagor och sådant, varje vecka 

har de en saga. De har datorer och internet, de har allt om du behöver en viss information om 

Sverige. Du kan gå till biblioteket och fråga någon som jobbar där eller om du loggar in på 
ditt konto och letar efter det du behöver.” 

”Jag tror att det var biblioteket som vi hade störst nytta av i och med att vi har ett stort 
språkhinder som vi måste överkomma och lära oss.” 

”I våra arabiska länder har biblioteket en viss uppgift. Biblioteket är för akademiker. Alltså 

våra bibliotek är specialiserade för de som tycker om att läsa, författare och den typen av 

personer. Men här, här är ju biblioteket allomfattande. Så känns det. Som en egen stat, ett eget 

land.” 

”Vi hade väldigt roligt och det fanns böcker på den nivå som du behöver, det visste vi inte om 

innan. Till och med fackböcker, det är jättebra.” 

”Det finns böcker på alla nivåer, böcker som passar oss, och som vi vill läsa. Det finns böcker 

som är översatta. Vi fick till och med böcker på svenska, och sedan samma bok översatt till 

arabiska. Det var jättebra! Vi blev verkligen jättemotiverade.  
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”Det finns så mycket. Till exempel en sektion med arabiska böcker, böcker för att lära sig 

svenska…och barnavdelningen, den var finast. Min brorson är 1,5 år och nu vet jag att vi kan 

gå dit och han kommer att ha kul och lära sig redan i sin unga ålder.” 

”Jag lånade en bok när vi var där. Förut sa jag ”imorgon ska jag gå till biblioteket, imorgon”. 

Men nu har jag fått kraften att göra det, och att gå till språkcaféet på tisdagar”. 

Museerna 

I likhet med biblioteksarenan upplevde att många deltagare att museerna hade mycket att 

erbjuda dem. Många blev överraskade över hur mycket det fanns att se och göra. Fler 
deltagare nämnde att de hade för avsikt att gå tillbaka själva eller med sina familjer. 

”Vi har haft det mycket roligt, även på utflykterna, på museet som jag bara sett utifrån, som vi 

inte varit på en enda gång. Nu känns det som att det finns anledning att gå en gång till, det 

finns något som lockar mig dit.” 

”Jag tyckte om allt. Djuren, akvariet och vi såg en ubåt…och vi fick inte se allt, så att vi skulle 

komma tillbaka en annan gång och det ska jag.” Det kostar 40 kronor för vuxna eller 150 

kronor för ett årskort. Jag vill köpa årskortet.” 

”Om de inte tog oss dit, jag ser ju museet utifrån men tänker vad ska jag göra där på museet? 

Jag har ju en idé om att museer, i Syrien, det är gamla saker, tavlor eller lite tråkiga saker. 

Men när jag såg det här…jag tycker om saker som jag såg här…saker som man kan göra.” 

”En fin sak är…de anställda som gick runt med oss och visade oss runt, de var verkligen 

intresserade. Just museidagen, de hade gjort iordning hela programmet och skrivit ut och 
delat ut det så att vi kunde se programpunkterna och tiderna…och fikat var en timme.” 

”Alltså det är bra att kunna saker om landet som man ska leva i, bygga mitt liv. Att man kan 

landets historia, om hur landet blev till, om krig som varit…fästningen som de tog oss till, 
fanns till för att försvara och även var ett fängelse…det är allmänbildning.” 

”Jag har en liten dotter som jag kan gå dit med nu på lovet när det är kallt…så det är jättebra 

att vi får veta om aktiviteterna på museerna och biblioteken”.  

Föreningarna 

Deltagarna beskrev mötet med föreningar som ett viktigt inslag, och det var möten som 

väckte mångas intresse för att gå med i någon förening. Besöken inspirerade också vissa 

deltagare till att i framtiden starta en egen förening. Betydelsen av att delta i olika 

föreningar beskrevs som ett sätt att fylla sin fritid med något meningsfullt, fortsätta med en 

hobby eller sport man tidigare utövat, bygga upp sin kompetens och träffa svenskar och 

komma ut i samhället. Även här upplevde deltagarna mottagandet på arenorna som 

engagerat. För vissa deltagare passade valet av föreningar inte deras intressen, men det gav 
dem insikter i föreningslivet som sådant. 

”I allmänhet var det mycket användbar information, vi upptäckte vad man kan göra, om man 
är intresserad av något speciellt.” 
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”För mig personligen kände jag att nu finns en möjlighet för mig att fortsätta mina studier. 

Jag kan gå på en av de enklare kurserna på ABF och jag kan arbeta under tiden som jag går 

kursen…Och man kan odla sina intressen, man aktiverar sig själv, det är bra.” 

”Jag är utbildad ingenjör, civilingenjör. Och på ABF har de studiecirklar för ingenjörer, med 

specialisering mot olika områden. Man blir förberedd, man lär sig de svenska begreppen och 

facktermerna inom ingenjörsbranschen…Det är utbildning utanför universiteten och de 

utbildar oss, förbereder oss och man utvecklas mycket.” 

”När vi var på Röda Korset berättade de om kurser i första hjälpen, att det fanns en på 

måndagar. Men den skulle vara på svenska , men de sa att vi skulle registrera oss ändå och ha 

en egen grupp. Så var femton stycken som skrev upp oss. Vi sa att vi behövde en tolk, och det 
gick bra…Så det är något roligt som händer också, att vi ska gå en kurs hos Röda Korset.” 

”Jag tycker om simning och har det som hobby så jag frågade idag den som var ansvarig på 

idrottsföreningen och han sa att det finns och tog min e-post. Och jag tänkte att jag kommer 

nog inte att höra av honom, men nu såg jag att han hade skickat mejl om vart jag ska gå 

exakt. Så de hjälpte oss mycket och gav oss tid och lyssnade verkligen på oss, så det var 

jättebra.” 

”Det som är fint här är att till och med om det är en väldigt liten förening, så är det ändå en 

förening. Man har ett rum att vara i…Det är inte som hos oss, att om man ska ha en förening  

så måste man skaffa massor av papper, man måste anställa osv. Här är det mycket lättare” 

”Det fanns ett gym och flera sporter som man kan utöva efter SFI:n eller arbetet. Så vad du 

kan göra på din fritid.” 

”Det är inte bara vi som lär känna det svenska samhället, de lär känna oss också. Det är ännu 
bättre. 

”Jag har faktiskt redan gått med i en sportförening, kickboxning.” 

”Jag upptäckte att det finns en sport som jag tycker om och har utövat i 14 år i mitt 

land…Taekwondo. När jag först kom hit trodde jag att det bara fanns Fitness 24 (skratt).  

Fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten som deltagarna fick vara med om bestod i en gemensam promenad 

till en park, med stegräknare. Intrycken var blandande. Den fysiska aktiviteten verkar ha 

ägt rum i samband med hälsoblocket på kursen som många deltagare uttryckte 

uppskattning för. Med tanke på upplägget på de andra arenorna hade vissa deltagare 

förväntat sig mer. Information om hur man praktiskt kan utöva fysisk aktivitet önskades 
också. 

”Vi satt först och talade om allmän information…och vad var och en tycker om för sport och 

sedan promenerade vi till en park som många av oss kände till. Det kändes som en liten utflykt 

och det är allt.” 
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”Jag ser att vissa människor springer mycket…och jag undrar hur funkar det egentligen? Hur 

mycket ska jag springa…varannan dag eller varje dag? Vad ska jag ha på mig? Vad ska jag ha 

för skor? Allt det här är självklart för folk, men jag vill veta…Jag vet inte var jag ska handla 
sakerna, när jag ska springa och hur mycket jag ska springa.” 

”Vi behöver veta hur man lär sig att cykla…och sedan det här med cykel är inte så lätt här, det 

är inte bara att sätta sig och åka. Du måste ha lysen, vara uppmärksam på barnen, ha 

hjälm…allt det där kan vi inte…och när man får böter (skratt).  

”Om vi besökte någon idrottshall till exempel, det hade varit bra...jag vet ju var de ligger, men 
någon annan kanske inte vet. Det är viktigt.” 

”Jag fick ju röra på mig och vi hade roligt och skrattade.” 

”Alltså, jag går ut och promenerar en timme varje dag ändå. Så jag hittar jättebra i 

Landskrona nu. Men när vi promenerade med kursen så fick jag till exempel veta att det finns 

ett häststall i närheten, det visste jag inte innan. Det var andra gången jag var i den 

skogen…jag hade glömt var den låg någonstans, men nu vet jag var den ligger. Jag tycker att 

det var jättebra att vi var ute och gick.” 

Alltså jag försöker alltid njuta av saker. Så jag njöt. Jag talade med folk, personer i gruppen 

alltså. Så jag glömde att jag gick, det var väl tanken. Men när jag går själv vill jag bara 

komma fram. Men när jag gick med gruppen glömde jag att det var kallt. Vi förlorade oss i 

samtalet och jag glömde bort mig själv. Jag kände inte att tiden gick. Så jag tycker att det var 

lite positivt i alla fall. 

Näringslivsarenan 

Näringslivsarenan uppfattades som viktig av många. Det gav en inblick i ett område som är 

mycket angeläget för många av deltagarna. En del uppfattade information som alltför 

avancerad och lite abstrakt för den nivå de befinner sig på. De uttryckte att de blivit vänligt 

bemötta och att besöket varit bra. Däremot hade flertalet inte haft så stor nytta av 

informationen som uppfattats som för ytlig. Deltagarna efterlyste mer information om hur 

man kommer in på arbetsmarknaden och hur man lyckas där. En del deltagare, framförallt i 

Landskrona hade inte uppfattat informationen som att den kom från en specifik arena, då 

de bara fått information i klassrummet utan någon form av studiebesök. Deltagarna från 

Malmö var generellt mer nöjda än deltagarna i Landskrona då informationen gavs utanför 
klassrummet, på Malmö Högskola, vilket gav mervärde.  

”Jag fick information om hur man startar en firma till exempel, och vilka rättigheter man har 

då. Hur man startar firman och så..” 

Hon berättade om en konferens i Malmö, där massor av företag och andra arbetsgivare var 

med, och hon berättade om hur hon började arbeta…Men hon pratade inte som om hon 

undervisade, hon berättade inte hur man skulle börja till exempel. Hon sa bara att om man är 

intresserad, om man har idéer som någon annan kan utveckla till exempel, kan man gå till det 
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här mötet…och där kan man komma i kontakt med företaga. Men för att kunna det måste 

man kunna jättemycket svenska, eller ha perfekt engelska. ” 

”Hon sa att om vi till exempel höll på med ett speciellt projekt, och saknade något, så kunde vi 
höra av oss till henne, så skulle hon hjälpa till med kontakter och så. Det var jättebra.” 

”Det var snabb information, man kunde inte ställa frågor, specifika frågor. Vi fick 

länkar/webbplatser för specifika saker och så.” 

”Alltså hon gav oss en allmän uppfattning av företagen…Men hon gick inte igenom stegen med 
oss, som jag minns i alla fall.” 

”Alltså det fanns nyttig information. För vi är så angelägna att få ett jobb nu…för att vara 

ärlig. Alltså vi får på SFI men vi springer efter ett jobb som kan hjälpa oss med språket…Så du 

måste veta det grundläggande om jobb så att om ska lämna CV eller så att du ser till att du är 

bland de som kallas.”  

”Vi talade om hur man söker arbete på företag, hur man skriver CV…hur man hittar företaga, 

ett jobb som man gillar…alltså i allmänhet var besöket mycket bra.” 

”Det var bra, men vi skulle behöva det senare, inte nu. I den fasen vi är nu har vi inte så stor 

användning av den informationen. Men i framtiden skulle det vara bra.” 

”Vi kunde ha sett hur man arbetar i verkligheten. För vi har ju ingen uppfattning alls om hur 

det är här. Vi har nog rädslor och hinder inför det, och om man får information så kanske man 

blir motiverad, att man ser att det inte är så svårt som man tror.” 

    

Utmaningar avseende kursupplägg och logistik 

De flesta deltagarna upplevde studiebesöken på arenorna som mycket positiva. De 

utmaningar som en del deltagare berättar om rör framförallt tre områden; krock med SFI-
kurser, ett för intensivt upplägg och vissa logistiska utmaningar. 

1. SHK kursen har krockat med SFI-kurser som många deltagare går på, vilket har lett till 

oro och stress då båda upplevs var lika viktiga för dem. De flesta har valt SHK, men till 

priset av missade SFI-lektioner vilket lett till stress och oro då svenskan är svår för många 

och de inte vill hamna efter. Deltagarna efterlyser här en samordning mellan SHK och SFI. 

”Man blir pressad på så sätt att man har en annan aktivitet…jag blev osäker över vad jag 

skulle gå. ” 

”Det här är det enda problemet…Alltså när man är ny så är den här informationen viktigare 

än SFI…man skulle ju kunna gå den här kursen först och sedan SFI. För som nu, i förra veckan 

missade jag många timmar SFI. För de går samtidigt.” 

”När man kommer tillbaka till SFI så känner man sig vilsen och borta när de har gått igenom 

saker. Så det är synd att missa något för det andra. Båda sakerna är ju viktiga så vi kund eha 

gått SHK-kursen först och sedan börjat på SFI.” 
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”Jag missade en hel vecka på SFI och jag kommer att gå imorgon och vara helt förvirrad! Och 

min lärare kommer ju inte att repetera det här för mig…hon kommer att säga att hon redan 

har gått igenom det.” 

”Och jag har heltid (SFI)! Och är pressad varje dag. Jag får 22 sidor varje dag, så tänk dig hur 

mycket de har fått på en vecka. Allt det här får mig att stressa, det här med tiderna…men 
kursen är bra!” 

2. Studiebesöksdagarna har uppfattats som intensiva och ansträngande. På Malmökursen 

har schemat vissa dagar varit på mer än åtta timmar, med studiebesök på förmiddagen och 

flera lektioner på eftermiddagen. Under dessa dagar har deltagarna inte hunnit med någon 

lunchrast då de använt den tiden att ta sig från studiebesöken till kurslokalen. I Landskrona 

ägde flera studiebesök rum på samma dag i snabb takt. Sammantaget har deltagarna 

uppfattat att det var mycket som skulle hinnas med på en gång. 

”Alltså, jag har ingen kritik mot innehållet, men istället för sex dagar och 8 timmar/dag, om 

de hade lagt ut den på två veckor…Alltså allt var bra och jag vill inte att man tar bort något. 

Vi hade det roligt på utflykterna och de teoretiska föreläsningarna var också mycket bra…min 

kritik är mot åtta timmar i sträck. Det är för koncentrerat och de pressade oss.” 

”Man behöver en timmes lunchrast så att man kan äta och komma tillbaka lite utvilad så att 
man kan lyssna på det teoretiska.”  

”Det var en dag som var organiserad lite konstigt. Dagen vi gick runt till olika 

föreningar…som Röda Korset. Den dagen borde ha delats upp i två. Vi kämpade oss igenom 

den dagen, det var jättekallt och problem med kollektivtrafiken, och vi visste inte att dagen 

skulle bli så lång.” 

 

3. Logistiska utmaningar. I Landskrona började SHK kursen med ett arenabesök, vilket 

överraskat vissa deltagare. Vissa deltagare uppgav att de inte förstått att de skulle gå mellan 

aktiviteterna (Landskrona) och att de därför haft fel kläder och skor i kylan, och att de 

kommit för sent till vissa studiebesök eller behövt vänta lång tid utanför.  

”Vi hade lektionen om företag den första dagen på hela kursen, och vi blev chockade. Det var 
lite mycket för en första dag. Den lektionen borde ha placerats i slutet av kursen.” 

”Och vi blev chockade, hon pratade om att börja jobba på företag, och på vilka sätt man kan få 

hjälp med det och så, samtidigt som jag precis ska börja på SFI. Om man fick undervisning i 

det här i slutet av kursen skulle det nog vara bättre. Då har man fördjupat sig mer innan..”. 

”När vi skulle gå ut och gå i skogen hade de inte talat om att vi skulle göra det. De brukar 

alltid tala om vad som ska hända, men just den dagen var det en överraskning. Och det var 

den dagen som jag hade högklackade skor på mig (skratt)!” 

”De sa att vi skulle vänta utanför museet, men det visade sig att vi skulle gå in i entrén. Vi stod 
en halvtimme utanför…Så när vi till slut kom in i museet, var vi jättesena” 
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Förslag på fler arenor 

Många deltagare uppgav att de haft stor nytta av de valda samhällsarenorna och ansåg 

också att fler besök skulle vara positivt. Ett antal förslag på arenor kom upp såsom 

platsbesök på fabriker och företag (Volvo, TetraPak, livsmedelsbranschen), universitet 

(Lunds universitet och Malmö Högskola) och samhällsinstitutioner som sjukhus och 
vårdcentraler, polisen, brandkåren och Arbetsförmedlingen.  

3. Arbete – i fokus för deltagarna 

Det tredje temat beskriver ett genomgående ledmotiv i samtliga fokusgrupper; många 

deltagare uttryckte direkt eller indirekt att de var fokuserade på att hitta ett arbete eller 

rätt studier som leder till ett arbete på kort tid. De tillfälliga uppehållstillstånden och 

säkerheten i tillvaron som dessa medförde nämndes ibland som en orsak, att deltagarna i 

samband med att de ändrat planer från att vilja studera till att hitta ett arbete, eller som en 

faktor som stressade dem och fick dem att må dåligt. I ljuset av detta var det ett flertal 

deltagare som tog upp arbete som ett av de viktigaste ämnena för dem på kursen, ett ämne 

som de ville ha mer av.  En anledning till detta beskrevs vara ett missnöje och frustation 

över Arbetsförmedlingens handläggning. 

”Jag hade inte kommit alls om jag vetat det (tillfälliga uppehållstillsånd). Men de sa att det 

kommer att förlängas, förhoppningsvis…eller att vi får permanent…så vi hoppas på det. Vi 

lever på hoppet.” 

”Vi springer efter ett jobb nu…” 

”Lektionen om Arbetsförmedlingen, vad man har rätt till och så, de pratade om det, och vi 

ställde frågor som vi fick svar på. Men de skulle pratat mer om det. Istället för en lektion skulle 

vi haft två.” 

”Alltså…det de sa under lektionen var bra. Den borde ha varit under en längre tid bara. De 

berättade hur man går in på Arbetsförmedlingens webbplats, hur man söker efter information 

och de som undervisade var jätteduktiga. Det var längden som var problemet, det var mycket 

information och kunskap och ett kort lektionstillfälle. Så vi kunde inte fördjupa oss inom 

området.”  

”Det vi bryr oss mest om är det som har med arbete att göra. De flesta som kommer är relativt 

unga, och efter att vi är klara med SHK och SFI så kommer vi inte vilja ta bidrag. Det är vi inte 

vana med, från våra hemländer, att sitta hemma, varken män eller kvinnor…Var och en som 

kommer har sina mål. Man kanske har som mål att arbeta, eller utbilda sina barn. Det är sant 

att vi måste anstränga oss själva, men vi borde också få en riktning som vi kan börja med, från 

Arbetsförmedlingen eller så, så att vi vet vad vi ska göra. För sanningen är att vi är vilse här, vi 

är alla nya i landet.” 

”Om man skulle ha en vecka i slutet av kursen, hur man kan skaffa sig arbete inom sitt 

område, hur man kan söka efter praktik…” 
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”Jag har ett problem med Arbetsförmedlingen…Det finns många typer av program och 

utbildningar som man kan gå, men de berättat inte om dem. De berättar inte vad som finns 

tillgängligt. Man måste söka efter sådant själv, och sen får man berätta det för dem.”  

”Jag tycker att informationen som vi fått har varit tillräcklig…Men det skiljer sig ju åt 

beroende på livssituation. Innan jag fick tillfälligt UT hade jag många idéer, många mål och 

planer. Men jag la ned det efter att jag fick UT, eftersom det var tillfälligt. Jag hade planer på 

att fortsätta min universitetsutbildning här, men nu vill jag inte det längre. Nu vill jag bara 
lära mig språket.”  

 

5.3 Resultat – Aktörerna 
 

Aktörernas synpunkter på och erfarenheter av pilotfasen samlades in i samband med en 

hearing som föregicks av att aktörerna ombads att skriftligen besvara ett antal 

frågeställningar. Frågeställningarna tog bland annat upp aktörernas upplevelser av arbete 

inom projektet på övergripande nivå och inom den egna organisationen samt målet med 

arbetet i relation till deltagarna, den egna organisationen och etableringen som helhet. En 

majoritet, 19 av 28 av de tillfrågade aktörerna svarade på frågorna, vilket motsvarar 68%. 
 

 

Figur 29. Antal svaranden per aktörstyp. 

 

Övergripande intryck 

Aktörernas övergripande intryck av pilotfasen i projektet var att arbetet varit givande, 

positivt och engagerat. Vidare ansåg aktörerna att det var ett angeläget initiativ som ökar 

kontaktytorna mellan nyanlända och olika samhällsfunktioner. Aktörerna ansåg att 

samarbetet fungerat mycket väl överlag och att arbetet bedrivits i en bra och beprövad 

huvudstruktur. De ansåg också att projektet möjliggjort för dem att på ett systematiserat 

sätt nå ut till direkt till målgruppen med ett arbete som redan görs, och att de fått positiv 
respons och uppskattning för detta från deltagare.  

SHK kommunikatörer 

 Arenaansvarig/representant 

Knutpunktsansvarig/koordinator 

 Arbetsförmedlingen 

                          Övriga 
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Det som nämndes som utmaningar i arbetet var att projektet tidvis upplevts som 

centraliserat, byråkratiskt och ostrukturerat. Exempel som nämndes var att det var svårt 

att få besked om tidsplan, finansiering och rollfördelning. Bristande kommunikation 
gällande uppdragets syfte och innehåll nämndes också som en utmaning. 

Arbetet inom den egna organisationen  

Aktörerna upplevde att arbetet inom den egna organisationen varit väl förankrat, 

välfungerande och förtroendefullt och bedrivits med stort engagemang och samsyn. 

Projektet väckte ett intresse hos övriga inom organisationen och blivit väl mottaget. Ett 

exempel var att organisationen lyssnat och bejakat behov som uppstått, till exempel 

utbildning för involverade samordnare.  Vidare upplevde arenaansvariga att de fått frihet 

att utforma modulerna som de önskat.  

Bland utmaningarna nämndes den korta framförhållningen och planeringen av modulerna 

/aktiviteterna, ibland oklara förutsättningar för medverkan samt bristande intern 

kommunikation. 

Målet med arbete i ”Välkommen till Skåne” 

På frågan om målet med arbetet inom ”Välkommen till Skåne” identifierades ett flertal mål 
av aktörerna:  

• Att verka för att de nyanlända ska känna sig välkomna till Skåne 

• Att hjälpa den nyanlända till en snabbare etablering och arbete genom att vara en 

resurs för den nyanlända 

• Att tillgängliggöra aktiviteter på ett lokalt plan och ge fördjupad kunskap om vilka 

möjligheter som finns inom samhällsarenor 

• Att öka delaktigheten och stärka demokratin genom att vara ”en arena för alla”  

• Att öka det sociala kapitalet och skapa kontakter för den nyanlände i det verkliga 

livet samt att ge positivt avbrott i vardagen och skapa positiva upplevelser som kan 

leda till ett ökat välmående och framtidshopp 

• Att ge staden och dess olika arenor möjlighet att utvecklas med ny kunskap, kraft 

och kompetens som finns hos de nyanlända 

• Att utveckla och vässa metoder och arbetssätt 

Målet i förhållande till etableringen som helhet beskrevs som att ge ett ”nära” mottagande 

som kan göra skillnad och  stimulera individen till egna initiativ och aktiviteter under en 

lång etableringsprocess. Andra mål i detta sammanhang var att skapa bättre förutsättningar 

för de nyanlända genom att visa vad som finns i staden och sätta staden och de själva i ett 

sammanhang, samt att bidra till att de nyanlända får bättre självupplevd hälsa genom att ge 

en aktivitet vid sidan om alla ”måsten”. Ytterligare ett mål i förhållande till etableringen 

som nämndes var, att tätare och mer aktivt samarbete mellan organisationer främjar 

förståelse, kunskap och utveckling i frågor som rör de nyanlända. 
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Projektledningens roll 

En majoritet av aktörerna ansåg att projektet möjliggjort för den egna organisationen att nå 

de uppsatta målen (84%), medan övriga inte ansåg det. Bland förbättringsområdena 
nämndes: 

• Förbättrad kommunikation och information mellan aktörer 

• Bättre planering inför arenabesöken 

• Färdigt material att utgå ifrån och förslag på upplägg inför breddningen av projektet 

så att material inte behöver göras om av aktörer på nya orter 

 

 

Figur 30. Om projektet möjliggjort för den egna organisationen att nå sina mål. 

 

Vad aktörerna upptäckt om sig själva och om målgruppen 

Aktörerna fick svara på frågan om de upptäckt något nytt om den egna organisationen och 

under pilotfasen. Många aktörer ansåg att projektet varit en ögonöppnare för hur mycket 

samverkan som finns, och som är möjlig. En annan erfarenhet som nämndes var fler 

mötesplatser och att civilsamhället behöver involvera sig i fler insatser för nyanlända. 

Några deltagare nämnde att de fått utveckling och inspiration genom projektet vilket gett 

lust och glädje till förnyelse och ”prova på” aktiviteter som man inte tänkt på tidigare. För 

samhälls- och hälsokommunikatörerna var en insikt att de kan utföra arbetet med och för 

de nyanlända i samverkan med andra aktörer och att deras roll inte är begränsad till 

klassmiljön. 

När det gäller upptäckter om målgruppen nämndes bland annat gruppens heterogenitet; att 

alla är olika, att det finns många olika intressen hos gruppen och alla är villiga att göra 

något. En annan reflektion i detta sammanhang var att de nya asylreglerna påverkar och 

oroar deltagarna vilket gör det svår för vissa att koncentrera sig på möjligheterna som 

projektet erbjuder. Man upplever här att asylreglerna inte stämmer överens med 

integrationspolitiken. Slutligen upplevde många aktörer att de nyanlända var mycket mer 

nyfikna och engagerade än vad de hade hoppats, ”de vill lära, se och uppleva sitt nya land”. 

 Ja, i ganska stor utsträckning 

                                  Ja 

          Nej, inte särskilt 

                                Nej 
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Framgångsfaktorer och utmaningar – pilotfasen 

Ett antal framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med pilotfasen lyftes fram av 

aktörerna. De framgångsfaktorer som identifierades kan sammanfattas enligt nedan: 

• Det finns en enighet och samsyn bland aktörerna kring projektets mål och syfte 

• Arbetet bygger vidare på existerande samverkansstrukturer och skapar nya 

• Arbetet sker inom ramen för SHK och är ”sanktionerat” av Arbetsförmedlingens i 

deltagarnas etableringsplaner 

• Arenorna har en vana och erfarenhet av att arbeta med människor som är nya i 

Sverige. Engagemanget är stort. 

Vad gäller utmaningarna nämndes att projektet som helhet behöver bättre planering 

med större framförhållning inför arenabesöken. En bättre kommunikation mellan 

regional och lokal nivå sågs också som önskvärd. Om aktörer förstår varandras uppdrag 

och har information om projektet olika delar ökar förutsättningar för samverkan mellan 

arenorna. Slutligen nämndes att arenarepresentanter önskar en närmare kontakt med 
SHK för att öka integreringen av dessa moment i kursen som helhet.  
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6. Diskussion  

Deltagarnas bakgrund 

Deltagarna i studien är till övervägande del män med en ålder på mellan 18-44 år. Den 

självrapporterade hälsan i pilotgruppen är i linje med den övriga befolkningens [27]och den 

nyligen genomförda studien av nyanländas hälsa inom MILSA 1[2]. En majoritet av 

deltagarna hade begränsad hälsolitteracitet (72%), vilket är helt i linje med andra studier 

på nyanlända flyktingar [22, 28]. I likhet med resultaten från MILSA 1 kartläggningen, anger 

de flesta att de i allmänhet inte litar på människor och att de har lågt förtroende för vissa 

samhällsinstitutioner såsom hälso- och sjukvården. En tredjedel hade mycket begränsat 

umgänge med vänner, bekanta och släktingar och en majoritet deltog sällan eller aldrig i ett 

möte eller föreningsaktivitet. Sammantaget visar det låga förtroendet för andra människor 

och det låga deltagandet i aktiviteter att samhällsarenorna kan fylla en funktion i att 

erbjuda möjligheter till social interaktion och delaktighet. Detta kan i sin tur öka det 
psykiska välmåendet hos de nyanlända [10].  

Välkommen till Skåne – nytta, användning och förtroende 
Sammantaget visar resultaten från pilotomgången, att deltagarna är mycket nöjda med och 

har haft nytta av studiebesöken. De uppger i hög utsträckning att de fått information om 

vad arenorna kan erbjuda . När det gäller användningen av informationen var den något 

lägre vilket förklaras av att frågan om användning ställdes nära inpå själva studiebesöken.  

Nöjdast var deltagarna med biblioteken, museerna och föreningslivsarenan. Fysisk aktivitet 

och arbetslivsarenan är mycket viktiga för deltagarna och kan förbättras baserat på idéer 
som framkommit i utvärderingen från deltagarna själva.  

Till skillnad från förtroendet för institutioner såsom hälso- och sjukvården där förtroendet 

är lågt eller ganska lågt, har deltagarna generellt mycket stort eller ganska stort förtroende 

för arenorna som de besökt (med undantag för näringslivsarenan). Detta visar på en 

potential som planerade och anpassade studiebesök kan ha för att öka de nyanländas 

förtroende för olika institutioner.  

Studiebesök – utjämnande i jämförelse med teoretisk SHK avseende ålder, kön 

och utbildning? 

I den fördjupade analysen om nytta, information och användning fungerat lika bra utifrån 

kön, ålder, utbildningsnivå och hälsolitteracitet, kunde endast ett fåtal skillnader 

observeras. Sammantaget ger resultatet en indikation om att studiebesök i samband med 

SHK kan ha en utjämnande effekt för skillnader i kön, ålder, utbildning och hälsolitteracitet, 

i förhållande till teoretiska föreläsningar. I ett projekt med utökad samhällsorientering i 

Stockholm [22], där ordinarie SO utökades med hälsokommunikation i form av 

föreläsningar visades det sig att deltagare med låg hälsoliteracitet (och i viss mån lägre 

utbildning) upplevde att de fått mindre kunskap om hälsa och i lägre utsträckning gjort 

något för att påverka sin hälsa än deltagare med hög hälsolitteracitet. Detta har också 

observerats i andra studier på nyanlända, bland annat i Sverige [29]. Eftersom de med låg 
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hälsolitteractitet och låg utbildning kan vara personer som i större utsträckning har behov 

av information och kunskap om samhället och hälsan, kan en undervisningsmodell baserad 

på studiebesök och praktiska inslag vara rätt väg att gå i till exempel SO och SHK 
sammanhang. Detta behöver dock undersökas vidare för att ge ett säkrare svar.    

Form och upplägg på SKH kursen kan påverka nyttan av projektet  
Form och upplägg på den utökade SHK kursen kan påverka deltagarna och den nytta som 

de har av studiebesöken. I data från fokusgrupperna framkom det att SHK-kursen krockat 

med SFI kurser som många deltagare varit inskrivna på. Detta har ansträngt deltagarna och 

lett till mycket oro. Detta bör förstås i ett sammanhang av att inlärningen av svenska på SFI 

är svår för vissa deltagare [30] och samtidigt avgörande för att kunna få ett arbete. Likaså 

har studiebesöksmomenten upplevts som intensiva i sitt upplägg inom SHK, då flera besök i 

vissa fall ägt rum under samma dag. I andra fall har besök kombinerats med teoretiska 

block, vilket lett till långa och intensiva dagar. Att form och upplägg på SO och SHK-kurser 

påverkar deltagarna och nyttan vet vi även från andra studier inom området [22]. Nya 

insatser, som en utökad SHK bör koordineras med existerande insatser i etableringen så att 

de inte utgör ett hinder för individen i etableringsprocessen. Den hälsofrämjande 

etableringen kännetecknas av just detta. En intensiv etableringsplan på heltid i 

kombination med en allmänt pressad livssituation kan utgöra en påfrestning på de 
nyanländas hälsa och välbefinnande [30]. 

Tillfälliga uppehållstillstånd och möjlig påverkan på hälsa och deltagande i SHK 
Liksom i MILSA 1 kartläggningen över de nyanländas hälsa från 2015-2016 [2], var 

majoriteten av deltagarna från Syrien. Däremot förmodas en större andel av deltagarna i 

föreliggande studie ha tillfälliga uppehållstillstånd. I samband med projektstart för MILSA 2, 

beslutade riksdagen att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya 

lagen som trädde i kraft den 20 juli 2016 men de facto tillämpades på alla sökanden som 

sökt efter den 24 november 2015 [31] innebär att personer som är i behov av skydd ska få 

tillfälliga uppehållstillstånd (UT). Den innebär krav på försörjning och bostad för fler 
personer än tidigare och försvårar familjeåterförening. [32] 

Frågan om vilken typ av uppehållstillstånd som deltagarna har, ställdes inte i pilotenkäten. 

Antagandet att många deltagare i pilotfasen har tillfälliga uppehållstillstånd bygger på det 

faktum att 84% av deltagarna i pilotfasen haft UT i mindre än ett år, samt på information 

från fokusgrupperna.  

Frågan om typ av uppehållstillstånd är viktig då den förväntas påverka projektet och 

deltagarna i projektet på flera olika sätt. Bland annat förväntas en ökad oro inom gruppen 

med en eventuell försämrad hälsa och välmående som resultat. Vidare en minskad 

möjlighet att tillgodogöra sig aktiviteter inom t ex SHK som inte direkt syftar till arbete och 

bostad, vilka är kraven för permanent uppehållstillstånd. De möjliga positiva effekterna av 

interventionen i termer av delaktighet, ökat social kapital och egenmakt, kan då komma att 

minska eller helt utebli. Frågan om effekter av tillfälliga UT kommer därför att inkluderas i 

kommande enkäter i projektet.  
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Arbete i fokus för deltagarna  
I resultaten framkommer att många deltagare, inte minst i ljuset av de tillfälliga UT är 

fokuserade på att lära sig språket och hitta ett arbete. Att olika samhällsarenor (utanför 

Arbetsförmedlingen) kan bidra med länkar till arbetsmarknaden och studier är en 

möjlighet som borde utforskas mer. Näringslivsarenans betydelse kan därför inte 

underskattas i det fortsatta arbete, men även andra arenor och SHK som helhet bör se över 

huruvida information, tjänster och aktiviteter som kan främja deltagarnas inträde på 

arbetsmarknaden kan inkluderas. ”Välkommen till Skåne” bidrar redan till detta genom att 

öppna upp arenor och aktiviteter som i tillägg till social delaktighet kan skapa nya 

kontaktnät för de nyanlända.  

 

 

 

7. Styrkor och svagheter i utvärderingen 

I pilotstudien har 60 deltagare besvarat enkäten. Resultaten i den kvantitativa delen har 

gett en bild av gruppen, en beskrivning av deras sociodemografiska egenskaper, hälsa och 

upplevelser av den utökade delen i SHK ”Välkommen till Skåne”. Underlaget är dock för litet 

för att göra statistiskt säkra fördjupande analyser och jämförelser med andra studier. 

Resultatet från den fördjupande analysen avseende den utökade delen i förhållande till 

faktorer såsom kön, utbildning och hälsolitteracitet har gett oss en hypotes som vi vill 

fortsätta att undersöka i den kommande fasen av projektet, då underlagt är större.  

Ett förhållandevis stort antal deltagare i fokusgruppsdiskussionerna, en tredjedel av 

samtliga deltagare, har gett en fyllig bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter av 

besöken på de olika samhällsarenorna. Fokusgrupperna genomfördes och på deltagarnas 

modersmål med arabisktalande moderator, vilket gjorde att deltagarna kunde uttrycka sig 

fritt i ett direkt samtal med varandra och moderatorn. En annan styrka är att deltagarna i 

den kvalitativa delen speglat den stora gruppen deltagare väl, avseende kön, ålder och 

utbildningsbakgrund och hälsa. När det gäller upplevelser av arenabesöken, har den 

kvalitativa delen bekräftat resultaten från den kvantitativa delen och fördjupat förståelsen 

för dem. 

En styrka avseende resultaten från aktörsdelen i projektet, är den höga svarsfrekvensen i 

kombination med ett högt deltagande och medverkan på hearingen.   
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7. Slutsatser och rekommendationer för projektorganisationen 
 

 Pilotverksamheten i projektet ”Välkommen till Skåne” har varit lyckat avseende 

genomförande och resultat. En majoritet av deltagarna har haft nytta av 

studiebesöken och fått information om vad arenorna erbjuder. Samhällsarenorna 

har inspirerat deltagarna till ytterligare besök och aktivitet och underlättat 

kontakten som krävs för detta. Deltagarna har även i hög grad spridit information 

vidare om arenorna till släktingar och vänner. 

 

 Deltagarna har varit mest nöjda med biblioteken, museerna och föreningarna som de 

besökt. De har känt sig välkomna (och välkomna tillbaka) och fått mycket ny och 

användbar information. Deltagarna har även uppskattat att besöken var planerade 

och anpassade för dem som målgrupp och att de mötts av professionella 

representanter för arenorna. 

 

 Två arenor bör se över och justera innehållet i sina moduler: 

Näringslivsarenan bör anpassa sitt program efter de behov som deltagarna 

uttrycker, t ex mer information om hur det fungerar praktiskt i arbetslivet. En 

målsättning kan vara att introducera deltagarna för arbetslivet genom exempelvis 

besök på olika arbetsplatser.  

Den fysiska aktiviteten kan med fördel utvecklas till att innehålla fler praktiska 

inslag såsom ”prova på” cykla eller springa, och kompletteras med information om 

hur och vad som krävs för att utföra dessa aktiviteter.  

 

 SHK-kursen har för många deltagare krockat med SFI, vilket lett till mycket oro hos 

deltagarna. Upplägget av den utökade delen inom ramen för SHK-kursen har 

upplevts som pressat och intensivt med långa dagar som ett resultat. Detta bör ses 

över så att SHK-kursen i sin utökade tappning inte ökar bördan på deltagarna i en 

redan ofta krävande etableringsperiod.  

 

 De tillfälliga uppehållstillstånden har gjort att många deltagare fokuserar på arbete 

och studier som fort leder till arbete. SHK som helhet bör se över om information, 

och aktiviteter som kan främja deltagarnas inträde på arbetsmarknaden kan utökas.  
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Bilaga 1 Tabeller  
 

Tabell 4. Förtroende och sociala relationer 

 (n=60) Totalt 

  Antal  % 

Förtroende för människor i allmänhet, även de man inte känner   
 

 Ja 15 25 

Nej 44 75 

Har någon att dela innersta känslor med och anförtro sig åt    
 

 Ja 39 66 

 Nej 20 34 

Personer i omgivningen som man lätt kan be om råd och hjälp   

Fler än 15 3 5 

11-15 3 5 

6-10 9 15 

3-5 16 27 

1-2 26 44 

Ingen 2 3 

Umgänge med vänner, bekanta eller släktingar    
 

Flera gånger i veckan 20 34 

Någon gång i veckan 19 32 

Någon gång i månaden 3 5 

Någon gång i kvartalet 0 0 

Någon enstaka gang 9 15 

Mer sällan eller aldrig 8 14 

Umgänge övervägande med personer med svensk eller utländsk bakgrund    
 

 Mest med svenskar 3 5 

 Mest med landsmän 29 49 

 Mest med personer med utländsk bakgrund 11 19 

 Ungefär lika mycket med alla grupper 16 27 
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Tabell 5. Deltagande i aktiviteter 

  Totalt 

 (n=60)                                                                                  (*möjligt att kryssa i flera svarsalternativ) Antal  % 

Deltagande i möte eller föreningsaktivitet   
Flera gånger i veckan 3 5 

Någon gång i veckan 9 15 

Någon gång i månaden 3 5 

Någon gång i kvartalet 0 0 

Någon enstaka gang 16 27 

Mer sällan eller aldrig 28 48 

Deltagande i aktivitet under de senaste 12 månaderna *   
Studiecirkel eller kurs på arbetsplats 20 36 

Studiecirkel eller kurs på fritid 10 18 

Föreningsmöte 5 9 

Teater, bio 6 11 

Konstutställning 1 2 

Religiös sammankomst 8 14 

Sporttillställning 8 14 

Demonstration 1 2 

Offentlig tillställning, t ex nattklubb eller danstillställning 6 11 

Större släktsammankomst 14 25 

Privat fest hos någon 18 32 

Inget av ovanstående 12 21 
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Bilaga 2  Statistiska analyser  
1. Medelvärde General Self-Efficacy Scale (GSE) 

 

2. Analyser på subgruppsnivå avseende nytta, information och användning (p<0.005) 

Ålder 

 

Kön 

 

Utbildningsnivå 

 

Hälsolitteracitet 

 

Valid 56

Missing 4

3,0929

3

0,33404

1,5

2,3

3,8

Median

Std. Deviation

Range

Minimum

Maximum

SE_medel  

N

Mean

f18a.Bibliot

ek

f18b.Närin

gsliv

f18c.Fören

ingar

f18d.Fysis

k.aktivitet

f18e.Muse

er

f19a.Bibliot

ek

f19b.Närin

gsliv

f19c.Fören

ingar

f19d.Fysis

k.aktivitet

f19e.Muse

er

f21a.Bibliot

ek

f21b.Fören

ingar

f21c.Fören

ingar

f21d.Plats

er.för.fysis

k.aktivitet

f21e.Muse

er

Mann-

Whitney U

335,000 219,500 203,500 242,500 295,000 328,500 237,000 289,000 247,500 269,500 310,500 187,000 288,500 255,000 256,500

Wilcoxon 

W

1001,000 570,500 764,500 770,500 890,000 994,500 643,000 884,000 743,500 935,500 905,500 487,000 849,500 661,000 817,500

Z -1,491 -0,041 -2,624 -1,652 -1,804 -1,538 -0,380 -1,041 -1,345 -2,189 -1,176 -0,488 -0,810 -0,560 -1,776

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

0,136 0,967 0,009 0,098 0,071 0,124 0,704 0,298 0,179 0,029 0,240 0,626 0,418 0,576 0,076

O18abiblio

tek O18bftg O18cfören

O18dfysak

t

O18emuse

um O19abiblio O19bftg O19cfören

O19dfysak

t

O19emuse

um O21abiblio O21bftg O21cfören

O21dfysak

t

O21emuse

um

Mann-

Whitney U

280,500 166,500 283,500 238,000 314,500 293,000 232,500 260,000 237,500 340,500 166,000 129,000 290,000 204,000 259,500

Wilcoxon 

W

1183,500 601,500 986,500 343,000 1175,500 1196,000 352,500 1001,000 328,500 1201,500 1027,000 220,000 956,000 295,000 1039,500

Z -2,056 -0,244 -0,662 -0,513 -0,329 -1,588 0,000 -1,327 -0,233 -0,171 -3,199 -1,328 -0,327 -0,590 -0,726

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

0,040 0,807 0,508 0,608 0,742 0,112 1,000 0,184 0,816 0,865 0,001 0,184 0,744 0,555 0,468

O18abiblio

tek O18bftg O18cfören

O18dfysak

t

O18emuse

um O19abiblio O19bftg O19cfören

O19dfysak

t

O19emuse

um O21abiblio O21bftg O21cfören

O21dfysak

t

O21emuse

um

Mann-

Whitney U

201,000 79,500 211,500 170,000 230,500 244,500 153,500 252,500 180,500 291,500 262,000 141,000 244,000 190,000 242,000

Wilcoxon 

W

306,000 115,500 289,500 1031,000 321,500 349,500 219,500 1198,500 1000,500 1326,500 367,000 576,000 1105,000 893,000 320,000

Z -3,261 -1,962 -0,967 -0,961 -1,449 -1,862 -1,139 -0,130 -1,027 -0,023 -0,804 -0,143 -0,046 -0,358 -0,237

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

0,001 0,050 0,334 0,337 0,147 0,063 0,255 0,897 0,304 0,981 0,421 0,886 0,964 0,720 0,813

O18abiblio

tek O18bftg O18cfören

O18dfysak

t

O18emuse

um O19abiblio O19bftg O19cfören

O19dfysak

t

O19emuse

um O21abiblio O21bftg O21cfören

O21dfysak

t

O21emuse

um

Mann-

Whitney U

335,000 144,500 246,500 237,000 324,000 305,000 201,500 302,000 217,500 305,000 315,000 151,000 239,000 196,000 246,000

Wilcoxon 

W

965,000 444,500 742,500 408,000 885,000 935,000 337,500 830,000 388,500 900,000 505,000 242,000 767,000 367,000 417,000

Z -0,455 -1,158 -1,102 -0,811 -0,156 -1,178 -0,189 -0,045 -1,078 -0,779 -0,165 -0,180 -0,739 -0,977 -0,950

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

0,649 0,247 0,271 0,417 0,876 0,239 0,850 0,964 0,281 0,436 0,869 0,857 0,460 0,329 0,342


