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Abstract	  

This investigation is about how the Civic Orientation Course within Umeåregionen has been 

received among newly arrived refugees. The purpose of the essay is to research how the Civic 

Orientation has worked within the Umeåregion with focus on the municipality of Umeå, with 

both a perspective of transmitter and receiver. The Civic Orientation Course is a legal right 

for all refugees between 18-64 years in Sweden and it is an introduction to the Swedish 

society. To do this, interviews have been done with one Social Consultant from Umeå 

kommun and three newly arrived refugees. The requirements on interviewed newly arrived 

refugees have been that they have finished the Civic Orientation course and are over 18 years.  

 

To answer the investigation questions; what kind of information and through which 

communication channels have Umeå kommun addressed their communication to newly 

arrived refugees, how have the information from Umeå kommun been received among the 

newly arrived refugees and how cultural and social differences may matter in the receiving of 

the information, three theories have been used; orientalism by Said, Shannon and Weaver 

“Model of Communication” and the Encoding/Decoding by Hall.  

 

The result shows that language is the largest barrier for newly arrived refugees to interact 

within the Swedish society, even though it is not the purpose of the Civic Orientation to teach 

Swedish the course has to give ideas about where interaction can happen with other Swedes. 

Overall social and cultural experiences have been the purpose to the distance between 

refugees and Swedes. The interviewed are pleased with the course and the teachers but lack 

information about how they in certain specific situations are supposed to act in the Swedish 

society.  
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1.	  Inledning	  

Under år 2015 stod världen och Europa inför en av historiens värsta flyktingkriser någonsin, 

varav de flesta kom från krigshärjade länder såsom Syrien och Afghanistan. Över en miljon 

flyktingar nådde Europa där Sverige var ett av de mest generösa länderna att ta emot 

flyktingar. Till Sverige kom det under 2015 cirka 160.000 asylsökande jämfört med 80.000 

året innan (Migrationsverket 2016).  
 

Samtidigt växte sig främlingsfientligheten allt större i Sverige och Sverigedemokraterna 

nådde sina högsta resultat i opinionsmätningarna någonsin. Detta sida vid sida som 

frivilligorganisationer och andra svenskar försökte hjälpa de asylsökande på bästa sätt. Många 

svenskar vände sig alltså både för och emot detta stora flyktingmottagande.  
 

Oavsett vilka åsikter som finns bland svenskarna om de flyktingar som kommit hit ställer det 

enorma krav på det svenska samhället. Det ställer alltså inte bara krav på att det ska finnas 

boende och arbete utan även att de nyanlända ska förstå hur samhället fungerar. Många olika 

myndigheter måste samarbeta för att ge den bästa möjliga introduktionen till de nyanlända. 

Informationen de får är avgörande för hur de ska interageras i samhället och för sedan att bli 

en del av det.  
 

Den information som alla nyanlända enligt lag har rätt att få kallas samhällsorientering. I 

denna kurs ingår det olika moment om hur Sverige och samhället fungerar. Då mängden 

flyktingar som kommit nu är nästan fler än någonsin är det därför av extra vikt att detta är så 

koordinerat som möjligt mellan de olika inblandade myndigheterna. 
 

Därför har vi valt i denna uppsats att undersöka hur samhällsorienteringen sänds ut och hur 

det mottagits av nyanlända inom Umeåregionen. Detta för att se vad både samhället och de 

nyanlända anser är viktigt att lära sig om i det svenska samhället samt att se hur lätt respektive 

svårt det har varit att hitta information om Sverige 
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1.1	  Syfte	  

Syftet med studien går ut på att undersöka hur samhällsorienteringen har fungerat inom 

Umeåregionen med fokus på Umeå kommun, både ur ett sändar- och mottagarperspektiv, där 

Umeåregionen är sändaren och personer som nyligen fått uppehållstillstånd är mottagare.  

1.2	  Frågeställningar	  

1. Vad för information och genom vilka kanaler har Umeåregionen riktat sin kommunikation 

till personer som nyligen fått uppehållstillstånd inom regionen? 

2. Hur har personer som nyligen fått uppehållstillstånd uppfattat den information som de fått 

från Umeåregionen? 

3. Hur kan kulturella och sociala skillnader spela roll i mottagandet av informationen? 

2.	  Bakgrund 

Enligt FNs flyktingorgan UNHCRs Mid-year Report (2015:5-6) befinner sig just nu 60 

miljoner människor i världen på flykt undan krig, förföljelse och klimatförändringar. Detta är 

enligt FN den högsta siffran sedan andra världskriget. I denna halvårs rapport för 2015 har de 

flesta flytt från Mellanöstern och norra Afrika och därifrån flydde de flesta från länderna 

Syrien och Afghanistan. Från Syrien var 4,2 miljoner människor på flykt under första halvåret 

för 2015 och från Afghanistan cirka 2,6 miljoner människor. Av dessa befinner sig cirka två 

tredjedelar i närliggande länder såsom Turkiet, Pakistan, Libanon, Jordanien och Iran. 
 

Under första halvan av 2015 registrerades en miljon ansökningar om asyl med personer från 

190 olika nationaliteter i världen. Tyskland stod för den största delen av antalet som 

beviljades asyl, tätt följt av Ryssland men de flyktingar som beviljades asyl där var främst på 

den pågående konflikten i Ukraina. USA räknas som det tredje största landet med flest 

beviljade asyl på grund av olika konflikter i Centralamerika. Majoriteten av alla asylsökanden 

kom under de sex första månaderna 2015 från Syrien och utgjorde cirka 116,000 personer, där 

Tyskland, Kosovo/Serbien, Ungern och Sverige stod för två tredje delar av de som beviljades 

asyl. I mitten av 2015 var 2,3 miljoner asylsökanden i väntan på besked där ovanstående 

länder utgjorde majoriteten av dessa (Ibid:7-13). 
 

Enligt Migrationsverket registrerades 160,000 ansökningar om asyl i Sverige under 2015, 

varav de flesta kom från Syrien och Afghanistan, tätt följt av Irak (Migrationsverket 2016). 

Uppgifterna gällande övriga asylsökanden i Europa går isär och det finns ingen säkerställd 
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rapport över detta. Vad som gick att se i statistiken var att flyktingströmmarna har ökat under 

den andra halvan av 2015 och cirka en halv miljon människor sökte asyl i Europa enligt 

Eurostat (2016). Av dessa var Tyskland och Sverige de två största länderna dit de asylsökande 

kom. Till Sverige kom det in cirka 90.000 ansökningar om asyl under månaderna september 

till december 2015 (Migrationsverket 2016). 
 

Från den första januari 2015 till den första februari 2016 har totalt 180.651 personer mottagits 

i Sverige. Siffrorna innefattar personer utan uppehållstillstånd (asylsökande), personer med 

uppehållstillstånd och personer vars uppehållstillstånd har gått ut. Totalt fick 50.863 

asylsökande personer uppehållstillstånd i Sverige för ovanstående period (Migrationsverket 

2016) (Migrationsverket 2016). 
 

2.1	  Pågående	  krig	  som	  varit	  avgörande	  för	  flyktingkrisen	  

År 1994 växte sig talibanrörelsen stark i södra Afghanistan och år 1996 övertog talibanerna 

Kabul som är huvudstad. I de landsdelar som talibanerna kontrollerade infördes kroppstortyr 

och strikta lagar för kvinnor. Sedan USAs invasion 2001 har läget i Afghanistan varit instabilt 

och regeringen som tillsattes av FN korrumperad. Läget har förvärrats under 2015 och kriget 

är nu värre än någonsin och det förväntas inte bli bättre innan år 2017 (Utrikespolitiska 

institutet 2016). 
 

Den arabiska våren nådde Syrien år 2011 och landets invånare protesterade fredligt mot den 

utbredda korruptionen som länge hade präglat landet. Den nuvarande Assad-regeringen 

svarade med hårda medel och det ledde till att många civila dödades vilket blev startskottet 

för det syrianska inbördeskriget. I dagsläget finns det ett hundratal olika beväpnade 

rebellgrupper i Syrien och bland annat terrorgruppen Islamska Staten (IS) har utropat ett 

kalifat i den norra regionen. Både Assad-regimen och rebellgrupperna har gjort sig skyldiga 

till mycket våld mot civilbefolkningen. På grund av IS makt i både Syrien och i grannlandet 

Irak har USA inlett en bomboffensiv mot de områden där IS har makten. USA och EU har 

infört sanktioner mot landet och presidenten Assad har blivit ombedd att avgå. I juni 2015 

hade omkring 230.000 människor dött till följd av kriget där även kemiska vapen har använts 

(Maria Greek 2015). 
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2.2	  Förklaring	  av	  ord	  

I detta kapitel har de ord och benämningar som varit relevanta i uppsatsen förklarats. 

Förklaringarna är hämtade från Migrationsverket (2015). 
 

Flykting 

En person som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd av flyktingskäl i Sverige i enlighet 

med Genevékommisionen. 
 

Flyktingstatusförklaring 

En person som anses som flykting enligt FNs flyktingkonvention och EUs 

skyddsgrundsdirektiv får en flyktingstatusförklaring. 
 

Asyl 

Uppehållstillstånd som en flykting fått i enlighet utlänningslagen. 
 

Asylsökande 

En person som kommit till Sverige och begärt att få en prövan om skydd (asyl) i Sverige men 

som ännu inte prövats av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen. 

 

Tillfälligt uppehållstillstånd 

Ett uppehållstillstånd under begränsad tidsperiod. 
 

Permanent uppehållstillstånd 

Ett permanent uppehållstillstånd tillåter personer att bo och arbeta i Sverige tills vidare, så 

länge personen befinner sig i landet. 
 

2.3	  Asylprocessen	  

Sverige ska i enlighet med FNs flyktingkonvention ge asyl till flyktingar. Det ska även ges 

uppehållstillstånd till dem som enligt EU är “alternativt skyddsbehövande” eller enligt svensk 

lag “övrigt skyddsbehövande”. Både FN, EU och svensk lag utgår ifrån att personer ska få 

asyl om de är förföljda eller rädda att bli förföljda på grund av ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning, sexuell läggning eller om de tillhör en viss samhällsgrupp. Detta kan 

antingen vara av hemlandets myndigheter eller någon annan person eller grupp där 

hemlandets myndigheter inte har möjlighet eller inte vill ge skydd.  Om en flykting får asyl 
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genom FN-konventionen kan hen begära att få en flyktingstatusförklaring. Denna 

statusförklaring är godkänd av både FN och EU, men en flykting behöver inte uppfylla FNs 

flyktingkrav utan kan få skydd av EU-regler eller i enlighet svensk lagstiftning. 

(Migrationsverket 2016). 
 

Som alternativt skyddsbehövande kan en person få asyl enligt EUs regler. Detta gäller om en 

person ligger i riskzonen för dödsstraff, tortyr eller kroppstortyr samt om en civilperson 

riskeras att bli skadad i en väpnad konflikt (ibid). 
 

Inom svensk lagstiftning finns även övrigt skyddsbehövande och det är något som saknar 

motsvarighet i både FN-konventionen och i EUs regler. Detta kan vara om en person inte kan 

återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller en miljökatastrof, eller om 

personen fruktar att hen kan utsättas för övergrepp. Denna typ av förklaring gäller endast i 

Sverige och därmed kan personen inte söka om asyl i något annat land (ibid). 
 

Asyl eller uppehållstillstånd är något som utfärdas av Migrationsverket. När en flykting 

anländer till Sverige och vill ansöka om asyl placeras denne på ett ankomstboende i väntan på 

att få sin ansökan om asyl registrerad. Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende till 

alla asylsökande, antingen i lägenheter eller på ett asylboende (Migrationsverket 2016). 
 

I asylprocessen bedöms varje fall individuellt och detta i enlighet med FN-konventionen. Där 

behandlas bland annat personliga uppgifter såsom kön och sexuell läggning. Under 

asylprocessen måste de asylsökande gå på regelbundna träffar med Migrationsverkets 

handläggare. Om personerna inte talar svenska erbjuds de även tolkhjälp. Den asylsökande 

personen får sedan berätta om sina skäl till varför hen vill söka skydd i Sverige. Personen som 

söker asyl måste även lämna in pass och id-handlingar som styrker dennes identitet och ibland 

även bevis såsom hotbrev, fotografier eller filmer som kan styrka hens rätt till asyl. Det 

vanligaste är att personerna som beviljas asyl får ett permanent uppehållstillstånd (ibid). 
 

Den som får uppehållstillstånd måste sedan folkbokföra sig i Sverige så snart hen skrivs ut 

från Migrationsverket. Personen får sedan flytta var den vill men om den inte har bostad eller 

inkomst så hjälper Arbetsförmedlingen till med en så kallad etableringsplan som ger rätt till 

ekonomiskt stöd och boende. Om personen inte kan hitta bostad själv utplaceras hen i en 

kommun, det går att önska kommun men det är inte alltid önskemålet uppfylls. Barn, 
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gymnasiestudenter, personer med funktionshinder samt personer över 65 år erbjuds inte 

etableringsstöd (Migrationsverket 2015). 
 

Personen måste vara bosatt i Sverige för att det permanenta uppehållstillståndet ska gälla och 

hen får vara ifrån Sverige i max två år, annars upphör det permanenta uppehållstillståndet att 

gälla. Om hen reser ifrån Sverige måste detta meddelas till Migrationsverket, annars riskerar 

uppehållståndet att upphöra automatiskt (Ibid). 
 

2.4	  Umeå	  kommun	  mottagande	  av	  flyktingar	  

Umeå kommun ingår tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs 

och Örnsköldsviks kommuner i något som kallas för Umeåregionen där de samarbetar med 

flyktingmottagning. Regionen har en överenskommelse om att ta emot cirka 130-300 

nyanlända flyktingar och hur många som hamnar i varje kommun beror på kommunernas 

storlek (Flyktngmottatningen.se 2016). Umeå kommuns avtal handlar om att ta emot cirka 

150 personer (Umeå kommun 2016). Överenskommelsen handlar i första hand om att ta emot 

de personer som ska anvisas till andra kommuner och ge dessa personer hjälp, råd och 

stöd.  Det handlar också om att ta emot de personer som blir anvisade till kommunerna och 

erbjuda dem samhällsorientering (Flyktingmottagningen.se 2016). 
 

Sammanlagt så hade regionen under första januari 2015 till första februari 2016 tagit emot 

cirka 3300 personer, varav 882 personer i Umeå kommun. Av dessa var det 461 personer som 

ännu inte fått uppehållstillstånd, 193 personer som fått uppehållstillstånd samt 228 personer 

vars uppehållstillstånd hade gått ut. Detta är personer som finns i Migrationsverkets 

mottagningssystem (Migrationsverket 2016). 

Kommunens ansvar för det inledande mottagandet innebär samhällsorientering och att ge 

kunskap om det svenska samhället om hur det fungerar, bostadsförsörjning och praktisk hjälp 

i samband med bosättning, skola och omsorg. Samt övriga insatser från socialtjänsten och att 

se till så att kommunal service kommer till nyanlända (Flyktingmottagningen.se 2016). 

2.5	  Samhällsorientering	  

Samhällsorientering är lagstadgad och något som alla kommuner ska erbjuda till alla 

nyanlända. Personerna ska ha en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen eller vara 

anhöriginvandrare samt vara folkbokförd i en kommun. Efter att de nyanlända fått en 

etableringsplan får de ta del av samhällsorienteringen. Samhällsorienteringen erbjuds till alla 
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mellan 18-64 år, personen får inte vara medborgare ett EESs-land eller Schweiz, 

gymnasiestuderande eller utbytesstudent. I samhällsorienteringen ska kommunen informera 

om grundläggande demokratiska värderingar samt om mänskliga rättigheter. Det ska även 

undervisas om enskildas rättigheter och skyldigheter och om hur samhället är organiserat. 

Information om praktiskt vardagsliv måste även framgå. Samhällsorienteringen ska omfatta 

minst 60 timmars undervisning och ska ges av pedagoger samt ska även vara kostnadsfri. I 

Umeå kommun är det så kallade kommunikatörer som lär ut som samhällsorienteringen. En 

kommunikatör arbetar i detta som både en form lärare och tolk för en grupp där alla talar 

samma språk. Samhällsorienteringen koordineras av Länsstyrelsen som även har som uppgift 

att följa upp kommunernas arbete med samhällsorientering för nyanlända 

(Flyktingmottagning.se 2016) (Flyktingmottagning.se 2016). 

3.	  Tidigare	  forskning	  

I detta kapitel har tre tidigare forskningar redovisats som berör hur flyktingars delaktighet och 

erfarenheter av och i det svenska samhället fungerar, samt forskning om hur det är som 

nyanländ att ta emot information om ett nytt samhällssystem. Det finns inga direkta studier 

som berör just samhällsorientering men däremot har det varit relevant att studera hur 

flyktingars delaktighet och upplevelser kan påverka hur de tar emot information om det 

svenska samhället.   
 

3.1	  Delaktighet	  och	  upplevelser	  

Ghazinours (et al 2015) rapport har två syften. Det ena är att genom en nationell undersökning 

analysera och undersöka socialsekreterare och poliser vad gäller arbetskrav och kontroll, 

stresshantering, stöd och psykisk hälsa i relation till utvisningar av ensamkommande och 

asylsökande flyktingbarn. Det andra syftet är att genom intervjuer analysera och beskriva 

ensamkommande och asylsökande flyktingbarns erfarenheter och upplevelser av 

asylprocessen som slutar med utvisning. Med hjälp av en rad teoretiska perspektiv blir 

slutsatsen att det ställs höga psykiska krav hos poliser och tjänstemän när det gäller 

utvisningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn. Poliserna använder sig främst av en 

emotionell stresshantering i samband med sådana arbetsuppgifter medan socialsekreterarna 

använder sig av både emotionell och problemfokuserad stresshantering. Vad gäller 

flyktingbarnen visar det sig att motståndskraft är en viktig komponent i deras 

överlevnadsprocess. Dels upplever de en rad avbrott i sin vardag, misstror den svenska 
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lagstiftningen och de tjänstemän som de möter. Å andra sidan kämpar de vidare genom att 

lära sig språk, skaffar sig en utbildning och lär sig hur samhället fungerar (Ghazinour et al 

2015). 
 

Denna studie har inga direkta kopplingar till vår studie men den är ändå av relevans då det 

handlar om personal som är i kontakt med flyktingar samt hur flyktingar tar emot information. 

Detta innebär att den undersöker sambandet mellan dessa liknande grupper som denna 

uppsats också undersökt. Även om den handlar om ensamkommande barn, och denna uppsats 

är avgränsad till personer över 18 år, gruppernas erfarenheter kan vara likande då de flytt och 

kommit till ett nytt ställe. Det som skiljer studien åt jämfört med denna uppsats är att denna 

fokuserar på kommunikationen mellan samhället och flyktingar. Där spelar naturligtvis 

personal och flyktingars erfarenheter roll men då den studien handlar om flyktingbarnen och 

studerar erfarenheter och psykisk hälsa ligger det utanför denna uppsats studieområde. 

Studien har varit relevant att läsa för att förstå kopplingar mellan personal och flyktingar men 

inte varit relevant för denna uppsats analys. Däremot har det varit relevant för uppsatsens 

bakgrund.  

En annan forskning som även varit relevant är en rapport om flyktingar i Umeå. Syftet med 

forskningen är att ge en bild av hur flyktingmottagningen och flyktingars integrationsprocess 

ser ut i Umeå Kommun. För att visa detta tar författaren upp exempel om arbetslöshet som 

visar att arbetslösheten bland flyktingar är 28 % men att den bland svenskar var endast sju 

procent när studien skrevs. Inom utomeuropeiska grupper var arbetslösheten över 50 %. Detta 

menar författaren skapar levnadsskillnader bland invandrare och infödda medborgare. Det 

som försvårar processen för invandrare att söka jobb är bristande språkkunskaper, dålig 

kulturkompetens samt bristande anpassning till svenskt arbetsliv. Briser inom detta leder 

alltså till att invandrare ofta blir bidragsberoende och hamnar utanför det svenska samhället. 

Här spelar alltså kommunens integrationsprocess stor roll när det kommer till dessa frågor. 

Sedan 1985 har Umeå kommun haft en organiserad flyktingmottagning och har årligen 

anvisats flyktingar från SIV (Statens invandrarverk), nuvarande Migrationsverket, dock 

inrättades redan 1979 en invandrarnämnd på lokal nivå. Intervjuade politiker påstod dock att 

intresset för dessa frågor varit för lågt samt att nämnden haft ett dåligt anseende. När denna 

rapport skrev var Invandrarbyrån ansvarig för flyktingverksamheten och där fanns två olika 

typer av verksamheter. En verksamhet som arbetade med att nå de nationella invandrarmålen 

och en som arbetade med integration på lokal nivå. Den senare verksamheten hade även 
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ansvaret för flyktingars samhällsintroduktion efter kommunplaceringen och detta kunde i 

genomsnitt ta upp till 18 månader. De erbjöds då bosättning, SFI (svenska för invandrare) 

samt barnomsorg. År 1994 skedde en viss omorganisation och alla handläggarna på 

Invandrarbyrån hade då inte längre något ekonomiskt ansvar och då infördes även 

“introduktionsbidrag” istället för socialbidrag. Författaren skriver också om handläggarna på 

Invandrarbyrån att dessa undersökte varje flyktings fall individuellt för att nå den bästa 

integrationsprocessen. Undersökningen visade också att det lätt skapas en stark personlig 

relation mellan flyktingar och handläggare och att när de skiljs åt skapades det en otrygghet 

när flyktingarna som sakande tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning flyttades över till 

socialen på kommunal nivå (Khadim1996). 

Efter ett riksdagsbeslut 1989 etablerades även individuella introduktionsplaner som skulle 

innefatta bosättning, kartläggning av den personliga situationen, familjeförhållanden, tidigare 

utbildnings- och arbetslivserfarenheter samt barnens situation och eventuellt stödinsatser, 

utbildning i svenska samhälls- och utbildningsorientering och bedömning av vidare arbets- 

och praktikutbildning. I rapporten visade det sig att få kommuner lever upp till dessa 

introduktionsplaner eftersom det på möten oftast bara var en handläggare, en tolk samt 

flyktingen närvarande vilket gjorde det svårt att hitta åtgärder för detta. Arbetsförmedlingen 

och KOMVUX upprättade egna introduktionsplaner och om flyktingen flyttade till en annan 

kommun följde inte introduktionsplanen med utan då upprättades nya. Då flyktingarna ofta 

inte hade möjlighet att påverka dessa och ibland inte ens kände till dem kunde de ofta känna 

en känsla av maktlöshet mot flyktingmottagningen (ibid).   

Vidare i rapporten kartlägger författaren hur olika kunskaper bland flyktingarna kan påverka 

integrationsprocessen och varför de har flytt. Författaren kartlägger även mottagandet på 

flyktingboendena och hur det påverkar den fortsatta integrationen och upplevelsen. Resultatet 

visar att i början, även efter flyktingarna fått permanent uppehållstillstånd, hade en dålig 

framtidstro vilket påverkade introduktionen. Efter ett tag blev den bättre men bakomliggande 

orsaker såsom ålder och familjeförhållanden påverkade detta. Ofta togs inte deras tidigare 

arbets- och utbildningserfarenheter på allvar av det svenska samhället (ibid). 

Intervjuer gjordes med 57 flyktingar samt olika politiker och tjänstemän. En viktig aspekt i 

denna studie är även att ta hänsyn till flyktingarnas egna delaktighet i integrationsprocessen, 

där deras bakgrund kan ha betydelse för detta. En del av resultatet visade att flyktingarnas 

delaktighet begränsades av bland annat sådant som platsbrist, resursbrist, tidsbrist eller att 
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kollektiva åtgärder använts istället. Detta leder till att flyktingarna känner att de inte tas på 

allvar när de vill vara delaktiga. Delaktighet ger starkare motiv för integration och en känsla 

av samhörighet och självförtroende (ibid).   

Denna rapport är relevant för vår studie då samma metod används, alltså intervjuer med både 

flyktingar och tjänstemän. Eftersom den skrevs för 20 år sedan så är ämnet relevant att 

undersöka på nytt. Då studien har undersökt olika myndigheter har den snarare ett 

integrationsperspektiv än ett informationsperspektiv. Denna uppsats ämnar att undersöka hur 

information mottagits vilket enbart är en del av integrationen och denna författare har således 

ett större perspektiv. Studien fokuserar även på flyktingars bakgrund och hur den varit 

relevant för integrationsprocessen vilket inte är av relevans i denna studie.  

3.2	  Att	  ta	  emot	  information	  

I en artikel undersöker LLoyd (2014) hur flyktingar som bosätter sig i Australien upplever en 

ny typ av hälso- och sjukvårdsmiljö samt vilken förståelse de utvecklar för den. Hon 

diskuterar även problem som kan uppstå när flyktingarna får information om välmående och 

hur denna information tas emot av dem. 

Flyktingar som bosätter sig i Australien hamnar ofta där tidigare flyktingar redan bor. Genom 

detta får de nya flyktingarna hjälp med språk och det finns redan samhällsservice tillgänglig 

på deras språk eller så kan flyktingar som bott där en längre tid hjälpa dem. År 2013 kom den 

australienska regeringen med ett förslag om att sprida flyktingar över hela landet för att 

undvika att dessa kulturella slutna grupper skapas. Problem uppstod redan vid introduktionen 

till den nya staden eftersom många av de nya flyktingarna inte varken kunde språket eller läsa 

och skriva och de kunde inte heller dra nytta av redan befintliga flyktingars expertis för att 

klara vardagen. Inom hälso- och sjukvården yttrades problemen genom att det uppstod 

barriärer för flyktingarna att ansluta sig till sjukvården och navigera inom den komplexa 

informationsmiljön. Det minskade deras möjligheter till självbestämmande och 

beslutsfattande inom hälso- och sjukvården (ibid).  

För att undersöka detta har LLoyd använt sig av den kvalitativa landskapsmetoden som 

betonar interaktionen mellan människor och deras inställning. Betoningen ligger på hur 

kunskap förstås och hur den delas. I informationsstudier fokuserar denna metod på hur 

informationslandskap skapas och hur personer rörs av informationen. Fokus ligger på hur den 

blir möjlig och vad människor gör för att upprätthålla informationslandskapet. I studien ingick 
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20 personer med afrikansk bakgrund men deras språk eller nationalitet var inte av relevans. 

De hade varit medborgare i Australien i mellan ett till sju år. Det hon kommer fram till är att 

det uppstår svårigheter för personer som inte talar engelska inom hälso- och sjukvården och 

att informationssamhället är alldeles för komplext och inte anpassat för flyktingarna (ibid). 

Denna artikel har ett helt annat fokus som ligger på hälso- och sjukvård och som även är ur ett 

annat lands perspektiv. Artikeln fokuserar på hur flyktingars informationsproblem kan bli 

större utan närhet till andra flyktingars erfarenheter och hur det skapar problem i vardagen för 

nyanlända. Den har förvisso ett informationsperspektiv och författaren har intervjuat 

flyktingar men då den fokuserar på en. Artikeln har använts i analysen för att se hur 

meningsskapande kan skapas i olika frågor och hur olika typer av information går att göra 

relevant för flyktingar samt hur sådana frågor kan uppmärksammas i en samhällsorientering 

(ibid).  

4.	  Teori 

Här har vi använt teorier som både handlar om hur fördomar om öst-världen har konstruerat 

en fördomsfull bild om folket som kommer därifrån, samt teorier som handlar om 

grundläggande strategisk kommunikation mellan sändare och mottagare samt hur de kodar 

och avkodar budskapet. De teorier som använts är orientalism, Shannon & Weaver Model of 

Communication samt Stuart Halls teori om Ecoding/Decoding. Alla dessa tre teorier har varit 

nödvändiga för denna studie då den handlar om att undersöka kommunikationen mellan 

Umeåregionen (sändare) och personer som nyligen fått uppehållstillstånd (mottagare), samt 

vilka underliggande betydelser som kan utläsas i kommunikationen. 

4.1	  Orientalism	  

Edward Saids teori om orientalism handlar om hur västvärlden har definierat öst-världen, eller 

orienten, som något mystiskt och som är det motsatta mot de själva. Även orienten har varit 

med och bidragit till definitionen av Europa (eller västvärlden) genom att vara dess motbild, 

motsatta erfarenhet och personlighet. Orienten är alltså en integrerad del av Europas 

materiella kultur och civilisation, orienten har länge haft denna definition, ända sedan 

kolonialismens tid då Europa erövrat många kolonier i öst-världen. Saids tes om 

orientalismen är att den har sitt ursprung i en särskild sorts närhet mellan Frankrike och 

Storbritannien då de tillsammans från artonhundratalet och fram till slutet av andra 

världskriget dominerade orienten. Å andra sidan ansågs orienten, fram till början av 
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artonhundratalet, vara detsamma som bibelns länder och Indien (Said 1997: 64-67). 

Relationen mellan Europa och Orienten har därför varit intressant att analysera eftersom båda 

parterna ser varandra som motsatser, men på grund av västvärldens makt i det hela har de 

lyckats behålla hegemonin över orienten (Storey 2012: 176). Även i världsnyheter 

förekommer ett “vi” och ett “dem” när journalisterna pratar om människor från andra kulturer 

än de själva. De har en tendens att skapa en påhittad gemenskap och nation för att kunna dra 

dessa motsatser när de rapporterar om händelser i andra länder. Detta är en bidragande faktor 

till den hegemoni som västvärlden skapar när journalister rapporterar om andra länder som 

“de andra” (Allan 2010: 196-197). Denna teori har använts när det gäller att studera hur ett 

“vi” och ett “dem” kan konstrueras när det gäller att ge och ta information. Det handlar om att 

se hur eventuella fördomar, om de nyanlända som kommit till Umeå, kan utläsas i 

samhällsorienteringen till dem. Därför har denna teori ett avsändarperspektiv.    

4.2	  Shannon	  &	  Weaver	  Model	  of	  Communication	  

Denna kommunikationsmodell har varit en användbar basmodell i analysen. Den handlar om 

att se exempelvis hur budskapet förmedlas från sändare till mottagare, vilket medium 

budskapet går igenom, om det uppstår något brus som försvårar för budskapet att komma 

fram samt vilken effekt budskapet får hos mottagaren. De enskilda enheterna i modellen är 

sändare - budskap - medium - (brus)  - mottagare - effekt. Även om sändaren är en 

organisation så är det antingen ledaren, kommunikatören eller den sakansvarige som framför 

budskapet. Modellen har sedan utvecklats, exempelvis genom att mottagaren ger feedback 

eller svar till sändaren så att det blir en tvåvägskommunikation (Larsson 2014: 50-51). Denna 

kommunikationsmodell har legat som grund för studien men större fokus har varit på de andra 

teorierna. Det är en bra basmodell att utgå ifrån då den har ett tydligt avsändarperspektiv för 

att se hur budskapet tas emot hos mottagarna och om det kan uppstå något brus däremellan. 

Trots det har den även fått mycket kritik då den varit såpass instrumentell som den är, men 

den har utvecklats mycket genom åren.  Den är särskilts användbar när vi studerar hur 

Umeåregionen har kommunicerat till personerna som nyligen fått uppehållstillstånd och hur 

informationen har tagits emot samt om det funnits något brus där emellan. 
 

4.3	  Encoding/	  Decoding	  

Stuart Halls (1980) modell om Encoding/Decoding har varit användbar för denna studie då 

den menar att meningsskapande är en diskursiv process bestående av ett slags språksystem av 

koder som är laddade med ideologiska betydelser. Språket skapar budskap i texter som kodas 
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och som sedan avkodas av mottagarna, som uppfattar budskapet på ett visst sätt beroende på 

kulturella och sociala erfarenheter. Detta betyder att de som producerar texterna har ett 

budskap som kan avkodas på ett annat sätt av mottagarna än vad sändaren tänkt sig. Hall är 

speciellt intresserad av hur medierna representerar och vinklar deras budskap snarare än att 

bara belysa hur världen ser ut egentligen gentemot mottagarna. Det är de dominerande 

ideologierna i samhället, de hegemonier och värderingar, som står till grund för hur ett 

mediebudskap kodas och konstruerar en verklighet som ses som normal och naturlig. Hall 

menar vidare att det finns tre avkodningspositioner hos mottagaren. Det finns den 

dominerande där mottagaren oftast accepterar sändarens budskap, den förhandlande som efter 

värdering accepterar vissa delar men motsätter sig andra delar, och slutligen den 

oppositionella som helt sätter sig emot sändarens budskap (Hall 1980:136-137).  

 

Encoding/decoding är en bra teori att komplettera till den grundläggande 

kommunikationsmodellen, Shannon & Weaver, som har nämnts ovan. Sändaren kodar sitt 

budskap som går genom ett valt medium och som sedan avkodas av mottagaren. Budskapet 

kan ha fem betydelser: det avsedda budskapet, budskapet i sig, sänt budskap, uppfattat 

budskap och mottaget budskap (Ibid:128-131). Motsatt till Shannon & Weavers modell 

fokuserar Hall mer på att undersöka hur kommunikationen har tagits emot utifrån ett 

mottagarperspektiv medan Shannon & Weaver har ett sändarperspektiv på kommunikationen. 

Den här teorin kommer främst användas när det gäller att studera hur de nyanlända uppfattar 

den samhällsorientering som de tilldelats. 
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5.	  Material	  och	  urval	  

5.1	  Urval	  

Med benämningen “nyanländ” ska personerna ha uppfyllt kriterierna för att ha gått 

samhällsorienteringen, det vill säga att EU-medborgare och personer som ansökt om 

arbetstillstånd har uteslutits. På grund av detta har ett bekvämlighetsurval gjorts för att få tag 

på intervjupersoner. I och med svårigheten att få tag på nyanlända flyktingar att intervjua har 

urvalet varit mer bekvämt, det vill säga att vi fått hjälp av samhällskonsulenten för att komma 

i kontakt med nyanlända. Därför har intervjupersoner slumpmässigt valts ut, då vi mer 

fokuserat på att få tag på personer att intervjua än att söka efter personer efter ålder, kön, 

etnicitet, etcetera (Trost 2012:31-32).	  

5.2	  Intervjuer	  	  

Som material har en intervju gjorts med en samhällskonsulent från Umeå Kommun och tre 

intervjuer med personer som nyligen gått klart samhällsorienteringskursen. Dessa tre personer 

hade inte bott i Sverige i mer är två år och de bestod av en kvinna i 20 – 25-årsåldern, en man 

i 20 – 25-årsåldern och en man i 25 – 30-årsåldern. I en intervju ingick två personer eftersom 

de verkade som språkstöd till varandra. Sammanlagt har fyra intervjuer gjorts. 
 

Det första kriteriet för att de nyanlända flyktingarna skulle uppfylla uppsatsens krav var att de 

kommit till Sverige med den senaste flyktingkrisen. Det andra kriteriet var att personerna ska 

vara från Syrien eller Afghanistan då flest människor flytt från dessa länder de senaste åren. 

Då de både har fått information skriftligen och muntligen har ett kriterium varit att de 

intervjuade ska ha varit läs- och skrivkunniga. Det sista kriteriet var att personerna ska ha 

varit myndiga eftersom rutinen kring ensamkommande flyktingbarn ser annorlunda ut. En 

intervju skedde dock med två personer, på grund av språkförbistringar, men räknas ändå som 

en enskild intervju då personerna fick svara för sig själva på frågorna. 
 

För att undersöka hur personerna som nyligen fått uppehållstillstånds har tagit del av 

samhällsorientering var det även av relevans att intervjua en person från Umeåregionen. Detta 

för att se hur kursen skapats och hur den kommunicerats samt för att förstå bakgrunden till 

vilken typ av information de får och hur de når de nyanlända. 
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Umeåregionen har valts att undersökas eftersom det inte är en första ankomstplats för 

nyanlända flyktingar. Således kan det kan tänkas att de har en annan beredskap kring 

flyktingmottagandet än till exempel Malmö och andra delar av södra Sverige som hittills har 

tagit emot en stor andel flyktingar. Det vore även intressant att undersöka dessa städer men då 

många instanser kring flyktingmottagandet är överbelastade så kan det tänkas att de inte har 

tid att svara på frågor. Därför skulle det vara svårt att göra en tillförlitlig undersökning för 

detta geografiska område. Umeåregionen valdes eftersom de kan tänkas ha en mer planerad 

rutin kring flyktingmottagandet, då de får uppgifter om hur många som ska komma hit för att 

sedan kunna fördela sina resurser. Det har även varit av intresse att undersöka en region som 

inte har svarat för den största delen av mottagandet då de inte har uppmärksammats på samma 

sätt i media som till exempel Malmöregionen.  
 

5.3	  Genomförande	  och	  bearbetning	  av	  material	  	  

Den första personen vi fick tag på var en samhällskonsulent på Umeå Kommun. I samband 

med hans svar på mejlet vi skickat bokades det in en tid med honom för intervju på hans 

kontor på Umeå kommun. Intervjun ägde rum den 15:e februari 2016 och det var två personer 

som intervjuade honom. En fokuserade på att ställa frågorna medan den andra fokuserade på 

att anteckna. Intervjun spelades dessutom in för att sedan kunna transkriberas. 

De två andra intervjuerna var med nyanlända flyktingar som nyligen gått klart 

samhällsorienteringskursen. Vi fick kontakt med dem genom samhällskonsulenten som gav 

oss möjligheten att komma på avslutningen för samhällsorienteringskursen. Den ägde rum 

den 17:e februari 2016. Där fick vi kontakt med en person från Afghanistan och två personer 

Syrien, som vi fick tillfälle att intervjua på plats. Under de intervjuerna var det även två som 

intervjuade, en som fokuserade på att ställa frågor utifrån intervjuguiden och en som 

fokuserade på att ställa följdfrågor. 
 

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats ord för ord. Detta eftersom vissa citat av 

intervjupersonerna har varit avgörande för analysen. Frågorna har inte analyserats i ordning 

utan svaren från intervjupersonerna har tematiserats under olika rubriker och underrubriker 

löpande i analysen. Då de personer som intervjuats hade olika nivåer av det svenska språket 

har vissa citat från transkriberingen skrivits om för att läsaren ska förstå innebörden av det 

intervjupersonerna har sagt. Detta eftersom läsaren inte varit närvarande vid intervjuerna och 

förmodligen inte heller kommer att lyssna på inspelningarna. 
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Intervjuerna har analyserats genom språkbruket hos intervjupersonerna, alltså har andra saker 

som till exempel personernas känslor inte fått utrymme i analysen. Intervjuerna ses som en 

språktext och uppmärksammar exempelvis intervjupersonens bruk av aktiv och passiv form, 

personliga och opersonliga pronomen samt användningen av metaforer (Kvale & Brinkmann 

2014:263).  
 

6.	  Metod	  

6.1	  Hermeneutisk	  ansats	  	  

Då intervjuer använts som metod i uppsatsen har en hermeneutisk ansats använts för att kunna 

tolka och förstå meningen av intervjuerna. 

I hermeneutiken tolkas texter och här står tolkning av meningen i centrum. Fokus ligger på de 

meningar som undersöks samt de frågor som ställs i samband med en text. Samtal och text är 

centrala begrepp inom hermeneutiken. Stor vikt läggs vid hur mycket kunskap tolkaren har 

om en texts innehåll. Själva syftet med denna tolkning är att behålla en gemensam och giltig 

förståelse av meningen i en text. Hermeneutisk forskning syftar på att förstå diskurser och till 

och med handlingar i olika texter (Kvale & Brinkmann 2014:74).  
 

Till skillnad från positivismen, som enbart studerar saker som går att mäta, utgår 

hermeneutiken från att studera verkligheten från människans insida, alltså människors 

föreställningar om verkligheten. För att söka efter kunskapen i en sådan undersökning är den 

inte direkt observerbar och mätbar på samma sätt som positivismen är. Målet med 

hermeneutiken är istället att förmedla en förståelse för hur människor som tillhör en viss 

grupp uppfattar verkligheten. Enligt hermeneutiken tolkar alla människor sin situation och 

fyller den med mening, och det är just denna mening som blir objektet för en hermeneutisk 

undersökning. Frågan som handlar om vilken mening människor som tillhör olika grupper 

eller kulturer fyller sin verklighet med är en fråga som hermeneutiken besvarar. Detta sker 

genom tolkning av observerbart beteende (Hartman 2001:20-21).  

 

Kvalitativa intervjuer har använts som metod i syfte av att förstå människors sätt att reagera 

och resonera samt för att hitta ett mönster utifrån svaren (Trost 2010:32). 
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6.2	  Enskilda	  intervjuer	  	  

Något som är viktigt att tänka på vid intervjuer med makthavare, i vårt fall 

samhällskonsulenten från Umeåregionen, är att ställa frågor som är neutrala och inte 

värdeladdade. Frågorna ska inte innehålla värdeladdade ord som kan göra intervjupersonen 

upprörd eller leda till protester. Här ska frågorna vara enkla och rakt på sak, inget påstående 

ska förekomma då de kan vara falska eller reta upp personens känslor (Häger 2007:20-21). 
 

När det gäller intervjuerna med personerna som precis fått uppehållstillstånd är det viktigt att 

de känner förtroende för personerna som intervjuar. Detta kan manifesteras genom att de som 

intervjuar är personliga och bjuder på sig själva, då känner de som intervjuas att de kan göra 

samma sak. Ett annat knep för att skapa förtroende är genom att de som intervjuar är pålästa 

om ämnet och personerna som ska intervjuas. När intervjuaren ställer en fråga till den som 

intervjuas ska tonläget vara vänligt och mjukt och inte aggressivt och anklagande då det kan 

leda till att personen som intervjuas känner sig anklagad och vill göra motstånd. Viktigt här är 

också att vara tydlig med att vi bara vill ha information och att personerna som intervjuas är 

anonyma, det vill säga att vi inte kommer att använda hen som källa (Häger 2007:45-49). 
 

6.3	  Att	  intervjua	  med	  svenska	  språkförbistringar	  

Intervjuerna skedde på svenska med personer som nyligen fått uppehållstillstånd. Då dessa 

inte har svenska som modersmål och endast hade varit i Sverige under en kort period var 

språket hjälpligt. Det uppstod vissa problem i att förstå varandra, både som intervjuare och 

som intervjuperson. I en intervju fick den ena personen översätta vissa meningar till den andra 

och detta var något som inte intervjuarna var beredda på och intervjuguiden var inte heller 

anpassad till lätt svenska. Det uppstod svårigheter eftersom intervjuarna var tvungna att 

förenkla språket så pass mycket att meningen med intervjufrågorna ibland föll. Även 

strukturen av frågorna fick ändras då intervjupersonerna ibland svarade på vissa frågor genom 

en tidigare fråga. I en intervju kunde engelska användas där språkförbistringar uppstod. Trots 

dessa problem så framkom ändå svaren som behövdes för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 
 

6.4	  Att	  intervjua	  människor	  från	  andra	  kulturer	  

Angel och Hjern (2004:146-147) menar att det kan finns olika kulturella skillnader i 

konversationer där det kan uppstå problem vid kommunikationen med människor från andra 
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länder. Skratt och gråt är till exempel signaler som är allmäntydliga men kulturkrockar kan 

uppstå till exempel vid signaler som när människor berör varandra, hur länge de tittar 

varandra i ögonen samt vilka gester som används och vilket avstånd det är mellan de som 

konverserar då detta ser olika ut mellan olika folkgrupper och samhällen. 

Ryen (2011:180-) menar att det även är viktigt att förstå kulturskillnader men att inte 

generalisera dem. Bara för att något är typisk för till exempel Mellanöstern betyder inte det att 

det gäller för alla människor från det området och att det är något som en forskare måste tänka 

på. Forskaren bör även sätta sig in i det historiska arvet, att avstånden mellan till exempel 

Asien och Sverige är långt och att svenskar kan tilldelas en viss typ av identitet på grund av 

att personen till exempel är vit. 
 

Vidare menar Ryén (2011:182ff) att det är speciellt att skapa en kontakt med personer från 

andra kulturer och att första utmaningen här kan vara att etablera en kontakt. Här måste 

forskaren även ta hänsyn till både verbal- och icke-verbal kommunikation eftersom det kan 

påverka den kvalitativa data. Ryén menar även att forskaren måste försöka bli en insider i den 

andra kulturen men att det är svårt att bli accepterad på grund av etnicitet, kön och 

klasskillnader. Det kan också finnas vissa störningsmoment runt omkring som personer 

reagerar olika på vilket kan påverka intervjun.  

 

6.5	  Intervjuaren	  	  

Som tidigare nämnt har det har varit två personer som gjort intervjun med både 

samhällskonsulenten och personerna som precis fått uppehållstillstånd. En fördel med att vara 

två personer som intervjuar är att om de är samspelta så utför de en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse än vad endast en person skulle göra (Trost 2010:67). De 

första frågorna kan vara avgörande för hur resten av intervjun kommer att gå. Därför är det 

viktigt som intervjuare att låta den intervjuade personen fritt berätta om något i anslutning till 

ämnet (Trost 2010:84-85). 
 

Kvale och Brinkmann (2014:119 - 120) menar att det är viktigt att studera vilken kontext 

intervjun pågår i för att de olika delarna i intervjusammanhanget ska få mening. Alla delar i 

intervjun konstrueras av intervjun som kontext, och tillsammans bildar de intervjuns hela 

kontext. De viktigaste delarna som har betydelse för kontexten är intervjuaren, kroppen, 

intervjupersonen och platsen 
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6.6	  Intervjuguide	  

Frågorna i intervjun har varit halvstrukturerade vilket innebär att frågorna har varit 

standardiserade men inte särskilt strukturerade. Det innebär att frågorna ska ställas i ordning 

men att intervjupersonen har möjlighet att uttrycka sig fritt. Frågorna som finns i 

intervjuguiden har därför varit en riktlinje att utgå ifrån när intervjun görs, och har kunnat 

ändras på plats beroende på svaren (Hartman 2011:281). Viktigt att tänka på när har gällt 

frågorna är att inte får bli för personliga eller att frågorna stödjer ens egna antaganden, därför 

har frågorna varit objektiva (Larsson 2010:74). 
 

Frågorna till samhällskonsulenten fokuserade mestadels på hur informationen är skapad och 

hur hen tror det har mottagits bland de som gått samhällsorienteringen. De handlade även om 

vilken form av feedback de hade fått samt om det gjorde någon form av uppföljning av det. 

Till de nyanlända fokuserades de första frågorna på hur de kommit till Sverige och hur länge 

de varit här samt om de har någon utbildning och vad de tidigare jobbat med. Detta för att få 

en grund till hur mycket de kan tänkas ha förstått av kursen. De senare frågorna handlade om 

vad de har tyckt om kursen och det som varit positivt respektive negativt . Frågorna rörde 

även om vilka delar som varit lätta eller svåra att ta till sig. 
 

6.7	  Etiska	  aspekter	  

Då personerna som nyligen fått uppehållstillstånd besöktes under en avslutningsdag av 

samhällsorienteringen delades ett papper ut med information om vilka uppsatsförfattarna är, 

vart de kommer ifrån samt uppsatsens syfte. Det stod även att de var helt anonyma och att de 

inte skulle behöva uppge varken namn eller ålder.  Informationsbladet var översatt till 

arabiska och dari då dessa språk var mest relevanta för uppsatsens syfte. Detta även för att 

visa att vi har tagit särskild hänsyn vid behandling av uppgifter gällande de personer som 

nyligen fått uppehållstillstånd eftersom de befinner sig i en speciellt utsatt situation. Endast 

personer över 18 år har intervjuats. Gällande den anställde från kommunen har endast hens 

yrkestitel angivits. (Kvale, Brinkmann 2014:99), (Larsson & Ekström 2010:75). 
 

Alla intervjupersoner har informerats om att intervjuerna sker frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta intervjun utan att ange skäl till varför. De har informerats om att uppsatsen 

kommer att läsas av universitetslärare, studenter samt publiceras online. Intervjupersonerna 

har även informerats om att konfidentialitet råder och att inga personuppgifter har skrivits ut 
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förutom det som nämnts ovan. De har även delgivits information om att delar av intervjun 

kommer att skrivas ut och att de har rätt till att läsa det innan (Kvale och Brinkmann 

2014:107-110).    
 

6.8	  Metoddiskussion	  

Eftersom detta är en kvalitativ studie är det viktigare att se till att studien håller en hög 

validitet snarare än en hög reliabilitet. Att studien har en hög validitet innebär att studien 

undersöker det som den verkligen ska undersöka och att den ger ett vettigt svar på syfte och 

frågeställningar. Om studien skulle haft hög reliabilitet hade det inneburit att mätningarna var 

korrekt gjorda och studien hade kunnat göras av flera olika personer vid olika tidpunkter och 

ändå fått samma resultat (Thurén 2013:26-27). Det hade blivit svårt för just denna 

undersökning om flera olika personer gjort undersökningen vid olika tidpunkter då det 

handlar om personers åsikter i en fråga, och det kan ändras med tiden och beroende på vem 

som intervjuar, om den personen exempelvis ställer andra följdfrågor. Däremot kan vi hålla 

oss till den ram som uppsatsen ämnar och svara på syfte och frågeställningar. 

 

En svårighet med den här undersökningen har varit att få kontakt med nyanlända flyktingar 

som gått samhällsorienteringen. Det var lättare att få kontakt med samhällskonsulenten från 

Umeå kommun, då han redan ingick i en organisation och arbetar med samhällsorienteringen 

till nyanlända.  

 

Från början var det tänkt att intervjuer med fyra nyanlända personer skulle utföras men det 

har tyvärr varit svårt att få kontakt med dem och vi lyckades utföra tre intervjuer med 

nyanlända flyktingar. I efterhand har vi varit i kontakt med ett flertal organisationer för att 

försöka göra en till intervju, där ibland Medborgarskolan i Umeå som har språkkurser i 

svenska samt Refugees Welcome via Facebook. Svar från Medborgarskolan uteblev helt och 

Refugees Welcome svarade för sent för att intervjuerna skulle hinnas med. Vi försökte även 

med hjälp av andra grupper på Facebook få kontakt med personer som arbetar med 

nyanlända. Någon direktkontakt med nyanlända har varit i princip omöjlig vilket har varit ett 

problem under uppsatsens gång 
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Det har även varit svårt att göra intervjuer med personer som inte talar svenska och endast 

varit i Sverige under en kort period var att det uppstod stora språkförbistringar.  Detta kunde 

undkommas då en intervju utfördes med två personer som kunde hjälpa varandra med språket 

men ändå fick svara enskilt på frågorna. Fokus låg inte på att de skulle diskutera sig fram till 

svaret. I en annan intervju var engelska till hjälp och personen kunde då, genom att vissa 

frågor översattes till engelska, svara på frågan. Även om svaren inte alltid blev enligt frågorna 

i intervjuguiden har det ändå gått att se mönster bland svaren ur ett kommunikations- och 

informationssyfte. 
 

Språkförbistringar ledde också till att intervjuguiden ibland fick korrigeras under intervjuns 

gång då vissa ord i frågorna var på för komplicerad svenska. Det innebar att det tog något 

längre tid än beräknat att genomföra intervjuerna eftersom både intervjuarna och 

intervjupersonerna var tvungna att tolka frågorna och svaren. 

 

Då intervjuerna utfördes i en stor lokal där det befann sig många personer var det ibland svårt 

att höra vad vissa personer sa på inspelningarna då det fanns vissa bakgrundsljud. Ibland har 

det även varit svårt att kunna kopiera exakta citat från intervjupersonerna eftersom de i text 

kan få fel innebörd. Detta har korrigerats genom att citaten ibland har ändrats grammatiskt så 

de ska få den innebörd personerna menade.  

 

Då uppsatsen har skrivits under den pågående flyktingkrisen har det varit svårt att få tag på 

personer som har kunnat hjälpa till med information och ställa upp på intervjuer. E-post 

innehållande uppsatsens syfte och en presentation av författarna har skickats till personer som 

arbetar med mottagandet av nyanlända personer men antingen har de inte svarat eller endast 

hänvisat vidare till andra kollegor. Ibland har svar på e-post även helt uteblivit från de 

hänvisade personerna vilket har varit ett problem då uppsatsen även ämnar att undersöka ett 

avsändarperspektiv från kommunen och Umeåregionen. Detta har dock varit förståeligt då det 

har varit hög arbetsbelastning eftersom flyktingkrisen varit så omfattande. 

Samhällskonsulenten som kontaktades svarade snabbt och kunde ställa upp på en intervju.  
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7.	  Analys	  

Kvinna från Afghanistan 20-25 år (K1) 

Man från Syrien 20-25 år (M1) 

Man från Syrien 25-30 år (M2) 

Samhällskonsulent som arbetar på Umeå kommun 

	  

7.1	  Vägen	  till	  samhällsorienteringen	  

Hemsidan www.informationsverige.se är en viktig kanal för nyanlända att hålla koll på både 

före, under och efter kursen. Där finns sex stycken huvud kategorier på startsidan; “Leva och 

bo”, “Arbete och utbildning”, “Vård och hälsa”, “Barn och ungdomar”, “Samhälle” och 

“Snabbfakta”. Hemsidan är avsedd för personer som snabbt vill få information om det 

svenska samhället och där går bland annat att hitta information och svar på frågor om 

bostäder, utbildning, sjukvård, lediga jobb, rättigheter och skyldigheter. Dessutom går 

informationen att översätta till tio olika språk, både europeiska och utom europeiska språk. 

Det finns även en bok som går att ladda ned på hemsidan med mer detaljerad fakta om 

Sverige. Hemsidan finns även på tio olika språk. Informationen och upplägget ser likadant ut 

på de olika språken, så det förekommer inga skillnader i vilken information som ska stå på 

respektive språk. Det har inte gjorts någon innehållsanalys av denna sida.  

Innan de nyanlända börjar i samhällsorienteringen berättade samhällskonsulenten att han 

brukade be handläggarna på Arbetsförmedlingen att visa en film om vad 

samhällsorienteringen handlar om. Detta för att de nyanlända ska få en djupare förståelse till 

varför de ska gå kursen och vad den innebär. Alla handläggare brukar dock inte visa filmen 

vilket innebär direkta problem då de nyanlända kommer till kommunen och frågar om kursen 

istället. Så här säger samhällskonsuleten om detta: 

...Och sen det finns en kurs som heter samhällsorientering, ni (de nyanlända) ska kallas 

till den. Så dem får lite information. Sen vi har en film på fyra minuter på olika språk. 

Och tanken är att Arbetsförmedlingens handläggare ska visa en nyanländ, titta på den 

här filmen… så du får lite bakgrund. Men det är inte alla på arbetsförmedlingens 

handläggare som gör det här. Så en del kommer till oss...  

(Samhällskonsulenten) 
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Redan här uppstår ett brus mellan kommunen och Arbetsförmedlingen då informationen inte 

gått fram om att det är nödvändigt att visa filmen innan samhällsorienteringen börjar (Larsson 

2014). Även om filmen bara är på fyra minuter så är det en första introduktion till vad de 

nyanlända ska få lära sig mer om i samhällsorienteringen. Filmen kan också tolkas som en 

intresseväckare för att de ska förstå varför kursen är viktig att genomföra och varför det är 

viktigt att delta aktivt i den. Då samhällskonsulenten är medveten om att inte alla får ta del av 

filmen så skickas det även ut brev på både deltagarnas modersmål och på svenska.  

Men när vi fått dem här anmälningarna, och vi vet att det blir en kurs snart, jag brukar 

skicka ett brev på hemspråk och svenska.    

(Samhällskonsultenten) 

De som inte får se filmen kommer förmodligen med en annan uppfattning till kursstart än de 

som sett den vilket innebär att de även där kan uppstå ett brus mellan de som vet något och de 

som inte vet något om kursen. Det kan även här bli ett problem gällande tolkandet av vad 

kursen kommer handla om och det påverkar även personernas förutsättningar när de kommer 

till kursen. De som fått se informationsfilmen har en tolkning och en förväntning av 

samhällsorienteringen medan de som inte sett den kommer med andra tolkningar och andra 

förväntningar (Hall 1980). 

7.2	  Kanaler,	  kommunikatörer,	  kommunikation	   

Samhällskonsulenten berättade i intervjun att det år 2010 bestämdes att samhällsorienteringen 

skulle ges till nyanlända efter att de fått uppehållstillstånd. I och med detta beslut fick 

kommunerna inga riktlinjer på vad kursen skulle innehålla. Därför fick kommunen fritt 

bestämma vad kursen skulle handla om. Samhällsorienteringen ges ut av kommunikatörer på 

det språk som de nyanlända talar och sker i grupper uppdelade efter språk.  

När uppdraget kom till alla kommuner, ingenting vi fick. Vi fick bara att vi ska börja ge 

samhällsorientering. Så vi har bildat en grupp här. Från Umeå blandat från SFI ledare 

och specialister inom olika områden.(Samhällskonsulenten) 

Vidare berättade samhällskonsultenten att informationen till slut samlades under en hemsida 

www.informationsverige.se men att det fortfarande inte riktigt finns en plattform där den 

kompletta informationen finns.  På den hemsidan finns en bok som de skriver ut till de som 

går kursen men den andra informationen får de antingen muntligen, via kommunikatören eller 

via studiebesök och de får även hitta information på internet. Samhällskonsulenten visade 
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under intervjun flertalet hemsidor men det verkade som att de som lär ut om 

samhällsorientering (kommunikatörer) fick söka reda på mycket information själva. Dessutom 

uppdateras flera hemsidor utan att de visste om det vilket också skapar ett problem i 

hanteringen kring information som ska nå de nyanlända. När sedan de nyanlända som gått 

samhällsorienteringen fick frågan om vad det tyckte om kursmaterialet och informationen om 

Sverige, verkade de ha svårt att svara på frågan. Det verkade som om de inte visste om 

hemsidan. De tyckte att det var svårt att hitta information om Sverige och hade inte vid 

tillfället hört talas om hemsidan “www.informationsverige.se”, men detta kan även bero på att 

de missuppfattade frågan. I så fall visar detta på att Umeåregionen avkodar informationen om 

hemsidan. Mottagarna verkar därför inte förstå vikten av hemsidans funktion och har därför 

svårt att tolka informationen de får om att hitta på internet. Därför uppstår det brus mellan 

dessa parter (Larsson 2014). Samhällskonsulenten menar att det är lätt att hitta hemsidan 

medan de nyanlända har inte uppfattat detta då de inte verkar ha hemsidan som huvudkälla till 

information.  

Så här säger en kvinna från Afghanistan angående frågan om hur enkelt eller svårt det är att 

hitta information: 

...det är inte lätt, men jag har en what to say.. när jag ska veta någonting, så säger jag 

till mig själv att jag måste, jag bara måste veta 

--- 

Så det är ingen fara om hur jag kan veta utan jag måste veta så om det inte finns någon 

väg här  så ska jag gå och fråga annan personal jag vill inte sluta lära mig... det är inte 

lätt för jag kan inte prata bra så jag är ny här men jag försöker att kämpa.. 

Det här svaret kan tolkas som att hon inte riktigt får svar på det hon vill genom hemsidorna 

utan här är muntlig kommunikation högst nödvändigt för att hon ska förstå samhället. Hon har 

tolkat det som att hon måste fråga sig fram för att få svar på sina frågor och att hon dessutom 

måste fråga olika personer. Därför har inte budskapet om hur hon kan hitta informationen på 

internet gått fram och därför blir informationen blir bristfällig för henne. Samhällskonsulenten 

påstod i intervjun att all kommunikation hade fungerat bra, trots detta har hon inte kunnat 

avkoda informationen så att det blir tillräckligt med information för henne. Detta kan även 

handla om att hon inte har fått hjälp att tolka information, därför blir den muntliga 

kommunikation lättare att förstå eftersom hon då får hjälp med avkodningsprocessen från en 
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kommunikatör som talar hennes språk. Kommunikatören förklarar därigenom så hon inte 

själv behöver avtolka informationen (Hall 1980). 

En kille som vi intervjuade från Syrien har samma erfarenheter kring om hur lätt det är att 

hitta information. På frågan om det varit lätt eller svårt att förstå materialet svarar han så här: 

När läraren i samhället förklarar om en sak hon förklarar på lätt sätt, som vi kan säga 

lätt svenska på lätt sätt vi förstår – (Man 1 från Syrien) 

Det han menade med detta var att kommunikatören förklarar på lätt arabiska så alla deltagare 

i kursen ska förstå den information de får.  

När de svarar på frågan om vart de har hittat informationen refererar de alltså ständigt till 

kommunikatören (läraren) och de nämner aldrig hemsidan som informationskälla trots att 

detta var det som samhällskonsultenten menade var den största och viktigaste 

informationskällan.  

Kommunikatören blir här den viktigaste kanalen för information trots att 

informationsverige.se finns på flera språk och innehåller utförlig information om Sverige och 

det svenska samhället. Det går inte att identifiera något brus i kanalen mellan de nyanlända 

och kommunikatörerna eftersom samtliga intervjuade säger sig vara mycket nöjda med den 

information de får av dem. Däremot uppstår det brus mellan samhällskonsulenten och 

kommunikatören. Kommunikatörerna i detta fall ska enligt samhällskonsulenten använda sig 

av hemsidorna ur ett pedagogiskt syfte och lära de nyanlända utifrån dessa men de verkar inte 

be de nyanlända använda sig av dessa när de själva söker information (Larsson 2014).  

...men på hemsidan här så kan man se när man går till samhälle här. Jag vet inte hur ni 

hittat här. Men här finns samhällsorientering. (Samhällskonsulenten) 

Hemsidan informationsverige.se är något som samhällskonsulenten ständigt refererar till 

under intervjun. Den blir som en grund att utgå ifrån när det gäller all sorts kommunikation 

till de nyanlända. Han nämner även att hemsidan uppdateras och förändras ständigt så det 

gäller att hänga med i förändringarna.  

Förutom att det uppstår ett brus mellan samhällskonsulenten och kommunikatören kan detta 

också vara ett bevis på hur viktig kommunikatören är när det gäller att informera nyanlända 

om Sverige. Det går trots allt inte att identifiera något brus emellan kommunikatören och de 
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nyanlända, vilket gör att deras feedback om samhällsorienteringskursen mest varit positiv. 

Om det inte skulle funnits kommunikatörer hade det förmodligen istället uppstått brus 

emellan samhällskonsulenten och de nyanlända. Så i detta fallet blir det alltså kanalen 

kommunikatörer som förtydligar sändarens budskap och därför ger mottagarna positiv 

feedback tillbaka om att det varit lätt att förstår informationen. Hade det snarare handlat om 

att de endast skulle hitta information på internet och inte haft tillgång till kommunikatörerna 

hade nog feedback sett annorlunda ut (Larsson 2014).  

 

7.3	  Vilken	  information	  är	  viktigast	  

Samhällskonsulenten berättade vidare att när de nyanlända börjar samhällsorienteringen är det 

åtta “moduler” som de ska lära sig om. Så här sa han om dessa moduler: 

Men i alla fall, innehållet av samhällsorienteringen det är åtta moduler – från att 

komma till Sverige, att bo i Sverige, försörja sig, utvecklas, rättigheter, skyldigheter, 

bilda familj, hur kan man påverka i Sverige, demokratin och det politiska livet. Hälsan 

det är jätteviktigt moment. Och sen att åldras i Sverige....  (Samhällskonsulenten) 

Den viktigaste moment enligt samhällskonsulenten är alltså att hälsan är mest relevant att lära 

sig om. Bland de som har intervjuats var lagar, regler och hur svenska samhället fungerar de 

viktigaste frågorna som de ville lära sig om. Detta alltså var något som inte som nämndes som 

den viktigaste frågan av samhällskonsulenten. Här har det uppstått ett brus i den parallella 

kommunikation om vilka områden som är viktigast att lära sig om när de nyanlända kommer 

till Sverige. Samhällskonsulenten menar att hälsan är det viktigaste momentet samt hur det är 

att åldras i Sverige medan de intervjuade vill lära sig om lagar och regler (Larsson 2014). Här 

kodas alltså budskapet annorlunda av de nyanlända  och det kan tänkas bero på grund av 

sociala och kulturella erfarenheter. Vad som är viktigast för dem att veta är inte det som 

samhällskonsulenten anser vara den viktigaste informationen om det svenska samhället. I 

denna fråga är mottagarna oppositionella när de avkodar sändarens budskap (Hall 1980).  

I västvärlden är hälso- och vårdfrågor viktiga eftersom det speglar till en stor del av hur 

samhället fungerar. De flesta i västvärlden är beroende av medicinsk vård för att överleva då 

krig och vapen inte är något som kommer döda oss, vilket det är för dem som flyr. Det 

viktigaste för personerna som kommer till Sverige är inte att skaffa sig information om vård 
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och hälsa, då det finns viktigare prioriteringar för att lära sig hur saker fungerar i det nya 

landet för att de ska klara av vardagen.   

Samtliga intervjuade menar att lära sig om lagar och regler är viktigast och sedan 

studier.  Alla intervjuade har som mål att efter de har klarat kursen Svenska för invandrare 

(SFI) ska de börja på Komvux för att sedan kunna komma in på universitetet. Kvinnan som vi 

intervjuade skulle även börja på en kurs för att lära sig skriva ett svenskt CV. 

Av detta går det att se att försörjning verkar vara viktigast bland de nyanlända samt vägen dit. 

De vill först alltså lära sig om regler och lagar för att veta hur det ska vara i landet, de vill 

även kunna sociala koder för att orientera sig i det svenska samhället. Genom detta vill de 

således nå sina slutgiltiga mål; att studera för att sedan försörja sig.  

Att vara ny i Sverige innebär inte direkt att de söker information om vård eller hur det är att 

vara gammal i Sverige. Detta eftersom de inte hamnat i situationen än att de måste använda 

sig av dessa samhällsinstanser och därför påpekar samhällskonsulenten att det är viktigt för 

dem att lära sig om, innan de behöver nyttja dessa tjänster. Deras huvudfokus ligger på att 

skaffa sig kunskap om samhället och bli en del av det och det är något som de nyanlända vi 

har pratat med tycker är svårt. 

Lloyd (2014) menar i sin undersökning att det är svårt för flyktingar att förstå vårdsystemet. I 

hennes rapport kommer hon bland annat fram till att det är just närhet till andra invandrare 

från samma länder och med erfarenhet av vården i landet som gör att vårdsystemet blir svårt 

att förstå. Hon pekar på att det där är språket som är den största komponenten som gör att 

flyktingarna inte kan ta del av den fullt ut men också vikten av att de får hjälp av erfarna 

invandrare för att förstå den. Detta är alltså ett problem som inte bara uppenbarar sig i Sverige 

utan även i Australien. De flyktingar som vi intervjuat hade informationen tillgänglig på deras 

språk och med en kommunikatör som är från deras kultur, därav har de närhet till en person 

som har större erfarenhet av vården i Sverige. Problemet ligger snarare då i att 

kommunikatörerna inte lyckas förmedla information om att vård är viktigt och därför blir 

informationen bristfällig. Det blir därför svårt och komplext för de nyanlända att ta till sig 

informationen.  

Ur ett avsändarpespektiv är alltså vården den viktigaste frågan men det avkodas annorlunda 

av de nyanlända då den informationen inte är det viktigaste för dem att lära sig om när de är 
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nya i Sverige. Avkodningspositionen bland mottagarna är därför oppositionell eftersom de 

motsätter sig sändarens budskap om vad som är viktigast (Hall 1980). 

 

7.4	  Avsaknaden	  av	  interaktion	  med	  svenskar	  i	  det	  svenska	  samhället	  

Jaa det viktigaste jag skulle veta om människor är om de är vanliga eller inte.. om 

ni  svenskar vill vara vän med andra människor som inte är från Sverige…. jag ville att 

ta kontakt med svenskarna, jag ville veta om dem, hur de är , vad tycker de om oss... 

(Kvinna från Afghanistan) 

I samhällsorienteringen ingår det alltså att få information om lagar och rättigheter vilket även 

de intervjuade känner sig nöjda med. De får information om hur det är att leva i Sverige och 

hur det är bilda familj, åldras och om hälsofrågor. Information som är avgörande för att de ska 

klara en formell vardag. Det uppstår dock hinder när de inte får agera med svenskar i 

vardagliga sammanhang. De intervjuade betonar vikten av att detta saknas och det är knappast 

situationer vi kan förvänta oss att de ska hamna i automatiskt utan hjälp från andra. Problemet 

underlättas knappast av deras lärare (kommunikatörerna) i det svenska samhället inte heller är 

svenska svenskar.  

Å andra sidan kan det vara lättare för dem att få hjälp att förstå samhället eftersom det är en 

av dem som lär ut om det. Det kanske snarare skapar en större samhörighet och förståelse för 

det svenska samhällets system Då läraren är från samma kultur blir det ingen “vi- och dem-

känsla” (Said 1997). Här blir det kulturella gapet mellan den som kan mer och de som kan 

mindre inte lika stort jämfört med om det hade varit en kommunikatör som pratade på 

svenska och sedan en tolk som översatte.  

Det kan också tänkas att det blir lättare för de nyanlända att avkoda informationen de får 

eftersom de som arbetar som kommunikatörer också behövt interagera sig själva i det svenska 

samhället och de har därigenom kunskap om hur det är att vara ny. Därigenom blir det lättare 

för både läraren att koda informationen och budskapet samt hur de ska kommunicera ut detta 

för att även de ny anlända ska förstå informationen (Hall 1980).  

Detta är ett exempel på att människor från andra länder som kommer till Sverige hamnar 

utanför gemenskapen då de inte ges tillfälle i samhällsorienteringen att träffa och lära känna 

svenskar. Å andra sidan ska samhällsorienteringen inte heller verka som ett forum för möten 

mellan nyanlända och svenskar men information bör framgå om var interaktion kan ske. Brist 
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av platser och forum för interaktion leder det till att dels svenskar spär på fördomar om 

människor från länder i öst-världen och vice versa eftersom båda parter inte får tillfälle att 

lära känna varandra på ett personligt plan. Västvärlden har definierat öst-världen som dess 

motsats, motsatta erfarenhet och personlighet, likadant som öst-världen har definierat 

västvärlden som dess motsatt, men på grund av västvärldens makt i det hela har de lyckats 

behålla hegemonin över öst-världen (Said 1997). Enligt denna teori är det alltså upp till 

svenskarna att försöka öppna upp sig mer för de nyanlända då vi faktiskt har möjlighet och 

makten att göra detta. De nyanlända människorna har inte samma möjligheter då de inte kan 

det svenska språket eller har tillräckligt med information om det svenska samhället.   

I Kadhims (1996) undersökning från 1996 framgick det att det var kommunens 

integrationsprocess och språkbristen som var anledningen till att 50 % av att alla 

utomeuropeiska flyktingar som kom till Sverige var arbetslösa och hade hamnat utanför 

samhället. Detta bevisade alltså att kommunens information och arbete för nyanlända 

flyktingar var avgörande för om de skulle integreras i det svenska samhället eller ej. Det har 

även gått att se i denna uppsats eftersom det på flera ställen i kommunikationen mellan 

Umeåregionen och de nyanlända har uppstått brus.  

Samma problem från 1996 kvarstår alltså eftersom de nyanlända tycker att det saknas 

information om hur de kan träffa svenskar. Det här problemet kan inte lösas genom ett 

informationssyfte utan det måste ges konkreta förslag på vart de kan interagera för att bli en 

del av samhället. På så sätt tvingas de nyanlända till en viss del att prata svenska och då lär de 

sig även hur svenskar är. Det blir på så vis lättare för dem att interageras i olika sociala koder 

och upptäcka hur svenskar är i vardagliga sammanhang.  

Att språket är en avgörande faktor för att klara sig i det svenska samhället bekräftas även i 

den andra intervjun med två killar från Syrien. På frågan om vad som är viktigast att veta om 

platsen de bor på svarar en kille så här:  

“Att jag kan diskutera och förklara vad jag själv behöver för att beskriva vad jag vill 

köpa eller jag vill veta vad som är fel, och det här är regler så jag vet hur jag ska kunna 

agera utanför mig själv” – (Kille från Syrien) 

 

Det han förmodligen menar här är vikten av att kunna förstå sociala koder för att bli en del av 

det närsamhället han bor i. För honom är det viktigt att kunna interagera med andra människor 
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och att hålla sig till de sociala koder som råder. Här uppstår kulturella skillnader i hur han tror 

att han ska uppföra sig i vardagliga situationer som han hamnar i. Handlingar och känslor blir 

här en del i hans sätt att interagera med andra svenskar. Han har accepterat att de sociala 

koderna är annorlunda genomfört med de han är vana vid. Det går alltså här att se att hans 

avkodningsposition är den dominerande där han accepterar sändarens budskap. Han har sedan 

övergått till den förhandlande avkodningspositionen där han accepterar vissa delar men 

motsätter sig andra delar, detta eftersom han inte har fått tillräckligt med information om hur 

han bör bete sig för att verka och orientera i det svenska samhället (Hall 1980). 

Återigen blir kommunikatören den viktigaste kanalen mellan de nyanlända och samhället. Då 

kommunikatören inte är svensk från början har hen lärt sig överbrygga de kulturella 

skillnaderna medan det är något som de nyanlända står inför varje dag i nästan varje situation 

där det krävs en interaktion. Om kommunikatören varit svenska svenskar och det funnits en 

till person som agerat tolk hade denna avtolkningsprocess av sociala koder varit lättare men 

samtidigt så hade samhällsorienteringen tagit längre tid.  

Att lära sig det svenska språket och interaktion med andra svenskar är, som tidigare nämnts, 

inte syftet med samhällsorienteringen men kursen bör vara en källa till information om hur 

dessa möten kan ske. De flesta nyanlända går under samhällsorienteringen på SFI (svenska 

för invandrare) och lär sig på så sätt språket, men då de endast har varandra att prata med är 

det svårt för dem att veta vad som blir rätt och fel, både rent språkligt och socialt. Därför bör 

det alltså i samhällsorienteringen framgå vart nyanlända kan träffa svenskar.  

 

7.5	  “Alla	  flyktingar	  behöver	  den	  här	  kursen”	  -‐	  kille	  från	  Syrien	  

Att samhällsorienteringen är uppskattad och nödvändig för de nyanlända råder det ingen 

tvekan om i intervjuerna. Samtliga intervjupersoner har varit positivt inställda till kursen och 

menar att den har varit användbar för dem. Det som har uppmärksammats mest har bland 

annat varit att de har fått hjälp med vägen till arbete och studier samt hur de hittar i centrum. 

Kursen har även varit avgörande för att förstå svenska lagar och vad som är rätt och fel. Enligt 

intervjupersonerna har även kursen varit lätt att förstå då kommunikatörerna undervisat på ett 

lätt språk så alla i gruppen ska förstå vad det handlar om. 

På frågan om det varit något som varit svårt att förstå sammanfattar två killar från Syrien 

kursen så här: 
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M1: Ja jättebra för du vet vad behöver 

--- 

M1: för vi har en bra lärare för hon förklarar på ett bra sätt, 

M2: Och alla flyktingar behöver den här kursen,  för att det finns mycket information 

om Sverige  

Kvinnan från Afghanistan har liknande svar som dessa killar men är lite mer tveksam och 

menar att det både har funnits bra och mindre bra delar av kursen. Hon menade dock att det 

ibland har varit svårt att få svar på alla frågor som hon har haft.  

 En sak jag saknade jag, eller inte saknade men som  inte var bra var när vi frågade 

någonting, till exempel här (under avslutningen) och även på  lektionen med läraren. 

Dom förklarar inte hur jag ska göra i vissa situationer, dom säger att dom inte vet hur 

de ska vara utan att problemet beror på mig, hur jag vill göra. Men, men jag vill att 

någon säger om det är bra eller om det inte  är bra, det finns ingen klarhet riktigt. 

--- 

Till exempel när jag pratar med läraren så säger de att det är mitt problem om det jag 

ska göra men jag delar mitt problem, jag vill ha guidning men de säger alltid att det är 

jag som bestämmer själv 

--- 

Jag tycker inte om det… jag vet att det är jag som bestämmer men jag ställer min fråga 

eller säger mitt problem till dig som är här nu (Kvinna från Afghanistan)  

Personen tycker alltså här att hon inte alltid fått svar på frågorna hon har haft. Hon får 

information om samhället men ingen vägledning till vad hon ska göra eller hur hon ska ta reda 

på det. Förmodligen är tanken att de under och efter kursen ska vara någorlunda självständiga 

i samhället, att de ska veta vart de ska vända sig för att få svar på frågor.  

Här går det att utgå ifrån Halls (1980) två av tre avkodningspositioner, hon har tagit emot 

avsändarens information och accepterat den men hon är oppositionell mot hur hon ska 

förvalta viss typ av information och omsätta den. Hon har accepterat att det enda hon kan få 

av lärarna (kommunikatörerna) är fakta men hon vill även veta är vad hon ska göra mer 

konkret med den fakta hon får. Samtidigt vill kommunikatörerna här inte ge dem för mycket 
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råd eftersom det påverkar personernas framtida självständighet, det vill säga när de är klara 

med kursen.  

Det går här att se problemet från två olika vinklar; de nyanlända kommer från andra kulturer 

där självbestämmande inte är lika självklart och där framförallt kvinnor har mindre 

självbestämmande än männen. Detta gör att problemet kanske är mer kännbart för kvinnan vi 

intervjuade snarare än för männen. För kommunikatörerna är självbestämmandet något som är 

självklart eftersom de är uppvuxna i Sverige eller har varit här en längre tid. Kvinnan har 

endast varit i Sverige under något år och är därför inte van vid detta och hon har inte heller 

tillräckligt med kännedom om samhället för att klara av självbestämmandet. Här uppstår det 

allså ett brus i kommunikationen där kommunikatörerna måste vara tydliga med att den 

information de ger ut är ett verktyg för självbestämmande i samhället och de måste även få de 

nyanlända att acceptera det. Samtidigt som de ibland måste vara flexibla och gå in och hjälpa 

personerna att fatta enklare beslut (Larsson 2014).  

Ett ytterligare problem kan också vara att de nyanlända inte kan få något konkret svar på 

frågorna de ställer. I många fall måste ju personen själv bestämma och att det beror på vad 

personen vill göra. Många av frågorna är kanske inte alltid är konkreta “ja- och nej”- frågor 

utan att det snarare är frågor där det finns många olika alternativ. Vid sådana frågor måste 

kommunikatören vara beredd på att ge olika alternativ på hur de kan lösa problemet. Vid fler 

alternativ hjälper det också de nyanlända i sitt självbestämmande.  

Även samhällskonsulenten har varit positivt inställd till kursen och kursen har fått mest 

positiv feedback av deltagarna. Från hans perspektiv verkar det som att kursen har varit 

viktigt för deltagarna dels för att de lärt sig mer om Sverige men för att de även fått ett 

starkare självförtroende, och på så sätt klarar sig bättre i vardagen.  

Så men vi gör alltid en muntlig utvärdering, och det kan man se att mer än nittio 

procent dem är nöjda, och dem brukar rekommendera till andra. Om man ser på deras, 

som dem har varit i, cirka mellan två till tre månader den kursen, man märker hur dem 

själv utvecklas. När dem blir mer självsäkra, på att dem kan lite mer om samhället. 

(Kvinna från Afghanistan) 

Han nämner att de i slutet av samhällsorienteringskursen görs en muntlig utvärdering. En 

skriftlig utvärdering görs bara ibland på grund av tidsbrist. Detta innebär alltså att 
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samhällsorienteringskursen i Umeåregionen sällan eller aldrig utvecklas då nästan alla i den 

muntliga utvärderingen uppger att de varit nöjda. Skulle varje deltagare istället få ge en 

skriftlig utvärdering av kursen hade det varit lättare för dem att uttrycka sig om vad som hade 

kunnat förbättras samt för Umeåregionen att ta åt sig av kritiken. Det blir också lättare för 

deltagarna att säga vad de egentligen tycker om kursen då de har en möjlighet att vara 

anonyma i en skriftlig utvärdering. Som tidigare nämnts har det uppstått brus i 

kommunikationen mellan på olika ställen (Larsson 2014), något som lättare att kunnat komma 

fram med en skriftlig utvärdering.  

“M2: Men jag tror den kursen mycket är viktig 

M1: Viktigast i Sverige 

M2: Flyktingarna mycket viktigt den 

M1: För flyktingarna för vi kommer från en annan kultur och 

M2: Inte samma kultur” (Två män från Syrien) 

Framförallt framkom det i intervjun med de nyanlända att kursen har varit viktig för dem då 

de kommer från en annan kultur och vill veta hur de ska anpassa sig till den svenska kulturen 

för att passa in i samhället. Detta kan tolkas ur en orientalistisk teori som att de nyanlända ser 

sig själva som motsatsen till svenskarna och deras kultur. I detta fall är Sverige den hegemoni 

som de nyanlända måste anpassa sig till. Då de nyanlända ser sig själva som motsatser till den 

svenska kulturen, samhället och människorna i Sverige blir samhällsorienteringskursen en 

viktig del för dem att bli en integrerad del i det svenska samhället (Said 1997).  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   37	  

8.	  Slutsats	  

8.1	  Resultat	  

Syftet med studien var att undersöka hur samhällsorienteringen har fungerat inom 

Umeåregionen både ur ett sändar- och mottagarperspektiv. Den information som 

Umeåregionen har delgivit personer som nyligen fått uppehållstillstånd genom 

samhällsorienteringskursen har varit en övergripande helhet för hur de ska förstå hur det 

svenska samhället fungerar. Samhällsorienteringen har inte fokuserat på specifika personliga 

frågor utan ska snarare vara grundläggande fakta så de nyanlända vet hur de ska orientera sig i 

samhället.  

De viktigaste kanalerna för informationen var enligt samhällskonsulenten främst hemsidor på 

internet och lektionstillfällen med kommunikatörerna, som på de nyanländas modersmål har 

undervisat om det svenska samhället. Enligt intervjupersonerna var de viktigaste kanalerna 

kommunikatörerna och det visade sig att internet inte hade lika stor betydelse för dem. 

Kommunikatören blir i detta fall den viktigaste kanalen för de nyanlända medan den 

viktigaste kanalen bör vara internetsidor eftersom det är där de nyanlända kommer kunna hitta 

information efter dem avslutat samhällsorienteringen.  

Det har även framkommit att det saknas kanaler och forum för nyanlända att träffa svenskar. 

De intervjuade menade att avsaknaden av detta gör det svårt att bli en del av samhället. Ett 

problem kan också vara att informationen de får på samhällsorienteringen är på modersmål 

med en person från samma kultur som dem, snarare än om det hade varit en svensk person 

som berättade och informationen översattes med hjälp av tolk. Problemet kan även vara att 

det saknas information i samhällsorienteringen om platser för vart de nyanlända kan träffa 

andra svenskar, det vill säga forum eller platser där det ges möjlighet till interaktion. De 

intervjuade menade att de är viktigt för dem att träffa svenskar då det både blir en källa till att 

öva språk men också för att minska avståndet och fördomar mellan invandrare och svenskar.   

Kulturella och sociala erfarenheter har här varit orsaken till avståndet mellan svenskar och 

nyanlända. Enligt en orientalistisk teori har det framkommit svenskar ser nyanlända som 

motsatsen till dem själva och även nyanlända är med och skapar denna bild av dem som 

motsatsen till svenskarna. På grund av svenskarnas hegemoni i det hela borde initiativet 

komma från dem att minska glappet mellan nyanlända och svenskar så att de nyanlända blir 

mer integrerade i samhället. Fördomar uppstår på grund av att båda parter inte känner 
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varandra och därför behålls svenskarnas orientalistiska bild av nyanlända och vice versa. 

Detta gick att se i intervjuerna då alla tre intervjupersoner saknade forum för att träffa 

svenskar. Vidare går det att spekulera i om detta beror på svenskarnas orientalistiska bild och 

fördomar av nyanlända flyktingar från östländer. Därför behövs fler forum för svenskar och 

nyanlända att komma varandra närmare.  

Enligt samhällskonsulenten var det viktigaste ämnena inom samhällsorienteringen hälso- och 

sjukvård samt hur det är att åldras i Sverige. De ämnen som de intervjuade nämnde som de 

viktigaste var lagar och regler samt hur de ska hantera vissa vardagliga och sociala 

situationer. Att skillnaderna var så pass stora kan bero på att samtliga intervjuade inte var över 

30 år och verkade till synes friska. Genom Halls (1980) teori encoding/decoding går det att se 

tydligt att kodningen sker på ett sätt och avkodningen på ett annat. Sändaren har kodat vissa 

budskap annorlunda än hur de är tänkta att avkodas av mottagarna. Mottagarna i detta fall 

avkodar budskap på grund av kulturella erfarenheter, det kan spekuleras i om detta beror på 

att samhällsorienteringen inte utvärderas.  

Andra faktorer som här kan spela roll är att det i samhällsorienteringen inte framgår vilken 

viktig del hälso- och sjukvård är i det svenska samhället. Det kan bero på att de nyanlända 

kommer har andra prioriteringar när de kommer till Sverige. För dem är frågan om hur de ska 

kunna försörja sig viktigast vilket innebär att hälso- och sjukvårdsfrågor inte ligger högst på 

de nyanländas agenda att lära sig om. Här uppstod alltså ett tydligt brus mellan avsändaren 

och mottagaren i frågan om vad som är viktigast i samhällsorienteringen.  

Då samhällsorientering är något som kommunen konstruerat själva är det viktigt med 

självkritik, utvärdering och uppföljning av kursen. Kursen utvädras sällan skriftligt utan 

enbart muntligt vilket innebär att det kan vara svårt för deltagarna att framföra kritik då det 

kan kännas som att de kritiserar personen ifråga som har hållit i kursen. Då kursen är en första 

introduktion i det svenska samhället och något de nyanlända förmodligen bär med sig för 

resten av livet i Sverige är det viktigt att se om det kan finnas någon information som saknas 

respektive om det finns information som bör förbättras. Detta för att underlätta de nyanländas 

fortsatta introduktion till arbete och studier i Sverige samt för framtida kursdeltagare.  
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8.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 

Då det under denna uppsats har pågått en flyktingkris skulle det vara intressant i framtiden att 

se vilka följder detta har medfört i det svenska samhället men även ur ett europeiskt 

perspektiv. Eftersom det redan finns påtagliga integrationsproblem är alla undersökningar 

med ett sådant syfte intressanta och framförallt relevanta för att minska gapet mellan svenskar 

och nyanlända. 

Förslag till vidare forskning kan därför vara att ta fram ett forum för svenskar och nyanlända 

att träffas och sedan följa upp det under en tid för att utvärdera detta och se om det gav några 

ytterligare förutsättningar för nyanlända att bli en del av samhället. Det skulle också kunna 

vara att göra en uppföljning med nyanlända som gått samhällsorienteringen och nu arbetar 

eller studerar, för att se hur avgörande kursen varit för deras introduktion till Sverige. Detta 

för att se vad de saknade i kursen och därigenom för att förbättra den. Därigenom blir det 

även extra tydligt vad som har varit mest användbart i kursen när de nyanlända väl ska sätta 

kunskapen i praktiken. Ytterligare ett förslag är att göra en jämförelse mellan olika kommuner 

för att se hur de arbetar med samhällsorienteringen och vilka skillnader som finns i den. Ett 

fortsatt spår på detta skulle även kunna vara att jämföra olika europeiska länders 

samhällsintroduktion.  

	  

Det skulle också vara intressant att analysera debatter, till exempel i sociala medier för att se 

hur fördomar från svenskar gentemot nyanlända ser ut. Debatterna skulle kunna vara från 

andra medier, till exempel politiska debatter för att förstå hur gapet mellan svenskar och 

invandrare går att minska.  
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9.4	  Respondenter	  

Kvinna 20-25 år från Afghanistan (K1) som varit i Sverige cirka ett år. Hon har dock bott i 

Iran innan hon kom till Sverige. Hennes modersmål är dari. 

Man 20-25 år från Syrien (M1) som kom till Sverige för cirka 18 månader sedan och har i 

Syrien arbetat som mobiltelefonreparatör. Har en gymnasieexamen men hann inte börja på 

universitetet innan kriget bröt ut. 

Man 25-30 år från Syrien (M2) har bott cirka ett år i Sverige. studerade i Syrien innan han 

kom till Sverige och arbetade extra i pappans affär.  

Samhällskonsulent, arbetar på kommunen för att samordna samhällsorienteringskursen	  

	  
Transkribering	  och	  ljudinspelning	  fås	  mot	  begäran.	  
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10.	  Bilagor	  

10.1	  Intervjufrågor	  nyanlända 

(bakgrund) 

Vart kommer du ifrån?  

Vilket språk pratar du? 

När och hur kom du till Sverige?  

Vad arbetade du med i ditt hemland?  

Har du någon utbildning?  

Vad skulle du vilja arbeta med här i Sverige?  

Hur hamnade du i Umeå och hur länge har du bott här? 

 

Behov: 

Vad vill du veta och vad behöver du veta om Sverige? 

• Vad anser du är det viktigaste du behöver veta om Sverige och det svenska samhället?  

Vad vill du veta och behöver du veta om Umeå kommun/eller den kommunen du bor i? 

• Vad anser du är det viktigaste du behöver veta om Umeå kommun eller den 

kommunen du bor i?  
 

Samhällsorienteringen 

Hur fick du information om att du skulle gå samhällsorientering? 

Vad tyckte du om upplägget av samhällsorientering? 

Lärare, undervisning, kursmaterial 

Har kursmaterialet varit lätt att hitta?  

Vad tycker du om innehållet av samhällsorienteringen?  

Fick du svar på det du vill veta om Sverige eller tycker du att det var något som saknades? 

Vad i samhällsorienteringen var extra relevant för dig? Och vad var mindre relevant? 

Vad i samhällsorienteringen var svårt att förstå?  

Generellt sätt, hur har samhällsorienteringen hjälpt dig att förstå det svenska samhället? 

 
 

Background: 

Where are you from? 

What is your mother tongue?  
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When and how did you come to Sweden? 

What did you work as in your homeland? 

Do you have any education? 

What do you want to work as in Sweden? 

How did you come to the Umeå region and for how long have you lived here? 

 

Needs: 

What do you want to know about Sweden and what do you need to know? 

• What do you think are the most important things to know about Sweden and the 

society?  

What do you want to know about the kommun you live in and what do you need to know? 

• What do you think are the most important things to know about the kommun you live 

in? 

 
 

Social Orientation 

How did you get information about that you were supposed to attend the Social Orientation 

Course? 

What do you think about the course in general? 

Teachers, the teaching, course material? 

Has the course material been easy to find?  

What do you think about the content in the course? 

Did you find out what you wanted to know about Sweden or where there some information 

that was missing? 

What part in the Social Orientation was extra relevant for you and what was less irrelevant? 

What part of the course was difficult to understand? 

Generally speaking, has the Social Orientation made you understand the Swedish Society 

better 

10.2	  Frågor	  till	  samhällskonsulenten	  
	  
Vad innebär din tjänst som samhällskonsulent?  

• Hur länge har du jobbat som det? 

Kan du berätta lite kring upplägget av samhällsorienteringen?  
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Hur får de nyanlända informationen under kursen via internet eller trycket material? 

Vem har producerat informationen om Umeå kommun som står i samhällsorienteringen? 

• Hur mycket av samhällsorienteringen handlar om Umeå kommun i sig respektive om 

Sverige generellt?  

Finns det någon indelning av de som deltar i samhällsorienteringen, exempelvis efter ålder, 

kön och etnicitet och i så fall hur ser skillnaden ut i kommunikationen till dessa grupper? 

Kan du ge några konkreta exempel på vad samhällsorienteringen innehåller? 

På vilka språk ges samhällsorienteringen?  

Hur tror du informationen har tagits emot?  

• Hur fungerar de nyanländas utvärdering av samhällsorinteringen? 

• Vad för slags feedback har ni fått?  

	  


