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FÖRORD 
Initiativ till projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation togs utifrån 
identifierade behov av att skapa likvärdighet vad gäller förmedling av samhällsorientering (SO) till nyanlända, 
inkludera hälsokommunikation i samhällsorienteringen (hädanefter SO) och att öka kapaciteten för 
förmedlingen av kvalitativ SO i Sverige. Olika förstudier hade tidigare lyft fram SO som en hälsofrämjande 
arena, med potential att skapa utrymme för dialog och öka individers egenmakt [1-4].  

Länsstyrelsen Skåne har med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) drivit projektet i samråd och 
samverkan med ett flertal aktörer inom myndigheter, civilsamhället och universitet, på nationell, regional och 
lokal nivå. Syftet med projektet har varit flerdimensionellt. Dels att utveckla, genomföra och implementera en 
nationell kvalitetssäkrad utbildning för kommunikatörer inom SO. Dels kapacitetsuppbyggnad och upprättande 
av stödfunktioner runt omkring utbildningen i verksamheter som bedriver SO. Vidare har projektet syftat till 
att bidra till en professionalisering av rollen som kommunikatör inom SO samt en ökad kännedom om SO som 
arena för både samhälls- och hälsokommunikation. 

Forskargruppen socialmedicinsk epidemiologi, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 
universitet, och enheten för Socialmedicin och global hälsa (SMGH) vid Lunds universitet i har haft i uppdrag 
att utvärdera MILSA-utbildningen. Syftet var att undersöka kommunikatörernas erfarenheter av att delta i 
utbildningen samt vilken betydelse utbildningen har för deras roll som kommunikatör i SO. Institutionen för 
vårdvetenskap, Fakulteten för hälsa och samhälle samt Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and 
Welfare (MIM) vid Malmö universitet har haft i uppdrag att koordinera utvärderingen.  

Genomförandet av MILSA-utbildningen har formats av lärdomar och erfarenheter som erhållits under 
projektets gång samt av omständigheter i samhället som projektet inte har kunnat styra över. Under 
projekttiden har migrationspolitiken i Sverige blivit mer restriktiv och antalet nyanlända minskat vilket lett till 
olika utmaningar för verksamheter som bedriver SO. Covid-19 pandemin medförde att de flesta SO 
verksamheter fick gå över till digital undervisning. En del utbildningsmoment kunde inte genomföras.  

Utvärderingen bör delvis ses som ett internt dokument då de som utvärderat MILSA-utbildningen även har 
arbetat med att utveckla och genomföra den. Utvärderingens primära mottagare är projektets finansiär ESF 
samt projektägaren och uppdragsgivaren Länsstyrelsen Skåne. Sekundära mottagare är beslutsfattare och 
aktörer som arbetar med integration och etablering av nyanlända samt övriga Länsstyrelser och andra 
samhällsaktörer som varit involverade i projektet. Förhoppningen är att rapporten ska ge kunskap som kan 
användas för fortsatt utvecklingsarbete vad gäller en mer likvärdig SO och hälsofrämjande etablering för 
nyanlända. Tillgång till information om samhälle och hälsa är av betydelse för att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, vilket är en del av Sveriges övergripande 
folkhälsopolitiska mål och en förutsättning för att nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Länsstyrelserna 
har i samtliga återrapporteringar sedan införandet av SO lyft behovet av att lägga till hälsokommunikation till 
SO [4] och MILSA utbildningsplattform presenterades sommaren 2021 av WHO Europa som en accelerator för 
uppfyllandet av de globala målen [5].  
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UTVÄRDERARNAS TACK 

Först vill vi postumt tacka Professor Ragnar Westerling, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet, som initialt ansvarade för Uppsala universitets del av utvärderingen, men som 
hastigt och sorgligt gick bort våren 2020.  
 
Vidare vill vi som utvärderat MILSA utbildning rikta ett tack till följande personer: 
 

- Alla kommunikatörer inom SO som deltagit i MILSA-utbildningen vilka delat med sig av sina 
erfarenheter och upplevelser.  

- Katarina Engström, Achraf Daryani och Jenny Halvardsson, institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet, för arbete kopplat till de individuella intervjuerna. 

- Medarbetare från Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet som bidragit till att 
sammanställa data till utvärderingsrapporten.  

- Medarbetare i MILSA-projektet samt projektets referensgrupper som gett feedback vid 
utveckling av enkät och frågeguider samt varit behjälpliga med att sammanställa delar av 
informationen till rapporten. 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP I RAPPORTEN 

 
Kommunikatör: Personer som är anställda för att förmedla samhällsorienteringen oberoende vilken titel de 
formellt har i den verksamhet de arbetar vid.  
 
MILSA kunskapsbaserad stödplattform för migration och hälsa: Stödplattform inom vilket arbete genomförs av 
forskare från olika discipliner och aktörer från olika sektorer vilka samverkar med varandra. Syftet är att stödja en 
kunskapsutveckling inom integrationsområdet för en hälsofrämjande och effektiv etablering för nyanlända. 
Stödplattformens ansats är att en effektiv etableringsprocess måste utgå ifrån kunskaper om målgruppens 
faktiska behov.  
 
MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation: Ett fyraårigt svenskt nationellt EU projekt som 
syftar till att stärka kapaciteten för samhällsorienteringen generellt och lägga till hälsokommunikation i 
samhällsorienteringen specifikt, med ett övergripande mål om att det ska leda till en mer hälsofrämjande 
etablering för nyanlända. 
 
MILSA-utbildningen: Utbildning för kommunikatörer inom samhällsorienteringen för nyanlända, vilken består av 
en onlineutbildning samt sex fysiska tematiska träffar. Utbildningen  
en del av projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation.   
 
SO: Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
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SAMMANFATTNING 

 

Projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation 

Projekt MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation var en nationell satsning för 
kommunikatörer verksamma vid samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandare (SO) med fokus på 
utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande som genomfördes år 2017 – 2021. Dess övergripande mål 
var att bidra till en nationell kapacitetsutveckling, mer likvärdig SO och en professionalisering av yrket samhälls- 
och hälsokommunikatörer för att ge en mer målgruppsanpassad och effektiv etableringsprocess utifrån den 
potential som finns i yrkesgruppen samhälls- och hälsokommunikatör (SHK). Vidare syftade projektet till att stödja 
samverkans- och kunskapsutvecklingsprocesser samt kunskapsutveckling på nationell, regional och lokal nivå för 
att stärka en effektiv, inkluderande och hälsofrämjande etablering för nyanlända. 

Projektet föranleddes av resultat från studier som bland annat visat: 

- att det fanns ett stort nationellt intresse för kvalitetssäkring, hälsokommunikation och ökad likvärdighet 
hos verksamheter som bedriver SO 

- att nyanlända bör få en likvärdig SO och hälsokommunikation oberoende var i landet de bor 

- ett behov av en standardiserad och tillgänglig utbildning för samhällskommunikatörer som redan arbetar 
inom SO 

- att hälsa är av stor betydelse för nyanländas förutsättningar för etablering 

Projektets huvudsakliga aktivitet var att utveckla en nationell utbildning i samhälls- och hälsokommunikation samt 
att utbilda kommunikatörer verksamma inom SO via den. Högskolebehörighet krävdes inte för att delta i 
utbildningen, däremot var det ett krav att man arbetade som kommunikatör inom SO.  

Projektägare var Länsstyrelsen i Skåne och projektet genomfördes tillsammans med flera samarbetspartners, 
bland annat fem universitet (Uppsala universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Örebro universitet och 
Mittuniversitetet), Länsstyrelserna, över hälften av landets kommuner samt aktörer från olika myndigheter och 
civilsamhället. Största finansiär var Europeiska Socialfonden (ESF). 

 

MILSA-utbildningen 

MILSA-utbildningen genomfördes i fyra omgångar under projekttiden. I respektive omgång deltog cirka 50 
kommunikatörer.  Av de totalt 187 kommunikatörer som påbörjade MILSA-utbildningen hade 106 personer 
genomfört hela utbildningen samt examinerats i maj 2021. Totalt deltog kommunikatörer från 61 olika SO-
verksamheter runt om i landet. 

MILSA-utbildningen bestod av två delar, en ettårig onlineutbildning och sex tematiska fysiska träffar1 vilka var 
utspridda över en period på 1,5 år. Online-utbildningen bestod av 22 tvåveckors moduler vilka beräknades ta cirka 
16 timmar vardera att genomföra.  

 
 

1 Samtliga fysiska träffar var tematiska.   
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Tio moduler fokuserade på de samhällsrelaterade ämnena som ska ingå i SO enligt förordningen. Tio moduler 
fokuserade på hälsa, hälsofrämjande arbete och hälsokommunikation. Resterande två moduler fokuserade på 
lärande och kommunikation. Nätverkande och erfarenhetsutbyte främjades genom olika interaktiva moment.  

Samtliga moduler innehöll både teoretiska och praktiska moment, och modulerna genomfördes 
sammanhängande efter varandra. Kopplat till modulerna skulle ett antal inlämningsuppgifter genomföras, varav 
två var mer övergripande och sträckte sig över hela utbildningstiden. Fokus för de fysiska träffarna var känsliga 
ämnen som bedömdes viktiga att samtala om i grupp, såsom exempelvis psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv 
hälsa, våld i nära relation samt ämnen som med fördel lärs ut genom olika praktiska moment såsom lärande och 
kommunikation.  

Övergripande syfte med MILSA-utbildningen var att erbjuda kommunikatörer inom SO möjlighet till flexibel och 
kvalitetssäkrad grund- och vidareutbildning. Mål var bland annat att kommunikatörerna skulle utveckla sin 
förståelse och kunskap inom olika ämnesområden, exempelvis om det politiska systemet och demokrati i Sverige, 
jämställdhet, de mänskliga rättigheterna, hälsa, psykisk hälsa och hälsans bestämningsfaktorer i relation till 
migration. Andra mål var att de skulle utveckla sina färdigheter vad gäller olika pedagogiska metoder och 
kommunikation. Utbildningen genomsyrades av ett jämställdhetsperspektiv samt strävade efter att utgå ifrån, 
samt främja mänskliga rättigheter, jämlik hälsa, delaktighet och empowerment, hälsolitteracitet2, socialt kapital 
och self-efficacy3. 

 

Utvärdering av MILSA-utbildningen 

Forskare vid socialmedicinsk epidemiologi, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 
universitet, och vid enheten för Socialmedicin och global hälsa (SMGH) vid Lunds universitet har på uppdrag av 
Länsstyrelsen Skåne utvärderat MILSA-utbildningen. Utöver utvärderingsuppdragen har lärosätena varit aktiva i 
framtagandet och genomförandet av MILSA-utbildningen. Utvärderingen bör således delvis ses som en intern 
utvärdering. 

Det övergripande syftet med utvärderingen var att undersöka hur kommunikatörer upplever och har påverkats 
av att delta i MILSA-utbildningen, samt att undersöka om deltagande i den kan öka kvaliteten i samhälls- och 
hälsokommunikation som riktas till nyanlända4. Data har samlats in genom att kommunikatörerna fick besvara 
en enkät innan och efter att de deltog i MILSA-utbildningen, samt genom gruppdiskussioner och individuella 
intervjuer.  

 

Utvärderingens resultat 

Beskrivning av kommunikatörerna som deltog i MILSA-utbildningen 
Av de 128 personer som svarade på uppstartsenkäten var det ungefär lika många män som kvinnor som deltog i 
utbildningen. Sammanlagt representerade kommunikatörerna 22 olika länder men de flesta kom från Syrien, Irak   

 
 

2 Förmåga att få tag på, förstå, värdera och använda hälsoinformation. 
3 Tron på den egna förmågan. 
4 Vad gäller utvärdering av projektets i stort vad gäller exempelvis samverkans- och kunskapsutveckling på nationell, regional 
och lokal nivå samt att följa och stödja projektets arbete med policyförändring har sådan genomförts externt av Ramboll. 
Resultat från utvärderingen finns i rapporten ”Slututvärdering MILSA utbildningsplattform”, www.partnerskapskanse.se.  

http://www.partnerskapskanse.se/


   
 
 

7 
 

eller Eritrea. Majoriteten hade bott i Sverige mellan 5 och 15 år (71%) och hade någon form av högskole- eller 
universitetsutbildning. De flesta hade titeln samhällskommunikatör (63 %), färre hade titeln samhälls- och 
hälsokommunikatör eller något annat. Majoriteten hade arbetat som kommunikatörer i SO mellan 2 och 5 år (64 
%) och drygt en femtedel (23 %) ett år eller mindre. De flesta var tillsvidareanställda på heltid eller deltid (68 % 
respektive 5%) och anställda i kommunen (83 %). Drygt hälften (58 %) kombinerade sin roll som kommunikatör 
med andra uppdrag. Flest undervisade SO på arabiska och nästan alla kommunikatörer (90 %) genomförde 
vanligen SO fysiskt i klassrum/möteslokal.  

Majoriteten (74 %) av kommunikatörerna hade blivit erbjudna någon form av utbildning i samband med att de 
började arbeta inom SO men omfattning varierade, likaså fokus och innehåll. En del hade fått utbildning i SO, 
andra i pedagogik, hälsa, eller samtliga ämnen. Cirka två av fem hade inte fått utbildning i hälsa och/eller 
pedagogik. Majoriteten upplevde att de hade tillräckliga kunskaper för att undervisa flera känsliga ämnen, 
exempelvis om normer och värderingar i det svenska samhället, jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Vad gäller kommunikatörernas tro på den egna förmågan i relation till sitt arbete var den 
hög. 

Innehåll och upplägg  
Innehållet i MILSA-utbildningen upplevdes av många kommunikatörer som alltför omfattande i förhållande till 
den tid som var avsatt till deltagande i utbildningen. Att hinna med allt i respektive modul upplevdes som svårt 
och utmanande, dels för att det var mycket material, dels för att det var svårt att avsätta tid för studier vid sidan 
av det ordinarie arbetet inom SO. Skälet till detta tillskriver kommunikatörerna brist på kommunikation mellan 
utbildarna och deras respektive chefer. Vidare varierade det hur mycket stöd som kommunikatörerna fick från 
sina chefer vad gäller tid eller stöd i sina studier.  

En annan svårighet som kommunikatörerna lyfte var att en del av utbildningens praktiska moment som skulle 
genomföras som en del av det ordinarie arbetet i SO, inte alltid sammanföll med att de hade någon SO-grupp, 
samt att för lite tid fanns avsatt för planering och redovisning av dessa praktiska moment. Att utbildningen var på 
svenska visade sig vara mer krävande än väntat och bidrog till att det kunde ta lång tid att ta del av material och 
göra skriftliga inlämningsuppgifter. Samtidigt upplevde kommunikatörer att utbildningen utvecklade deras 
svenska språkkunskaper vilket uppskattades. Vidare upplevde kommunikatörerna att utbildningen krävde en viss 
studievana.  

Med tanke på den tid och ansträngning som kommunikatörerna fick lägga ner på att genomföra utbildningen var 
det många som var besvikna över att den inte gav dem högskolepoäng eller påverkade deras löneutveckling. I 
stort sett alla var dock väldigt nöjda med vad de hade fått ut av utbildningen kunskapsmässigt samt att de 
utvecklats i sin roll som kommunikatör i SO genom den. 

Genom föreläsningar, kurslitteratur, rapporter, länkar till olika säkra informationskällor och annat material i de 
olika modulerna, har kommunikatörerna fått en ökad kunskapsbank vilken de fortsatt använda sig av även efter 
utbildningen. Lärarna upplevdes som mycket kompetenta, pedagogiska, insatta och hjälpsamma. Att få träffa och 
prata med kommunikatörer från andra orter i samband med olika moment online och i samband med de fysiska 
träffarna uppskattades då det ledde till erfarenhetsutbyten, nya kontakter och en känsla av att vara en del av ett 
större sammanhang. Genom intervjuer med nyanlända och olika aktörer vid verksamheter i samhället fick 
kommunikatörerna ökad kunskap och ökade resurser. Att ha fått testa på olika praktiska övningar och metoder i 
samband med fysiska träffar och inlämningsuppgifter bidrog till att kommunikatörerna verkligen kom att 
praktisera dem i stället för att bara ha fått kunskap om dem. 
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Ökad kunskap och utvecklade färdigheter 
Nästan alla kommunikatörerna upplevde att de fick ny eller fördjupad kunskap om både samhälls- och 
hälsorelaterade ämnen, lärande och kommunikation. De fick också en tydligare bild av vad som ingår respektive 
inte ingår i rollen som kommunikatör i SO samt praktiska färdigheter hur de på ett bra sätt kan förmedla vad som 
ingår i den till sina SO- deltagare. Vidare lyfte kommunikatörerna att de fått ökad kunskap om nyanländas olika 
erfarenheter, behov och förutsättningar att ta till sig information samt utvecklat praktiska färdigheter för hur de 
kan målgruppsanpassa sina SO-pass baserat på denna kunskap. De har också utvecklat sina färdigheter vad gäller 
att planera, genomföra och utvärdera SO-pass. Kommunikatörerna i stort upplevde att de i hög grad har utvecklat 
sina pedagogiska färdigheter, vilket av många har beskrivits som unikt med MILSA-utbildningen jämfört med 
tidigare utbildningsaktiviteter.  

Nytt arbetssätt i SO 
De flesta kommunikatörerna, oberoende av hur länge de arbetat inom SO, upplevde att de ändrat sitt arbetssätt 
genom att de lärt sig nya saker, utvecklat nya färdigheter samt fått nya kontakter genom deltagandet i MILSA-
utbildningen. Efter utbildningen är det många kommunikatörer som nu förmedlar mer omfattande information 
till sina SO-deltagare och i högre utsträckning gör dem delaktiga i passen. En del kommunikatörer lyfte att deras 
stärkta färdigheter har lett till att de inte blir lika trötta av att hålla i SO-passen som tidigare. Vidare tänker 
kommunikatörerna idag i större utsträckning på den fysiska och psykosociala lärmiljön vilket gör att de exempelvis 
bemöter SO deltagarna på ett annat sätt än tidigare.  

Kommunikatörer beskriver att de har blivit mer strukturerade och att de nu i större utsträckning kontrollerar att 
de lyckas förmedla information till sina SO deltagare på ett förståeligt sätt, samt att de har blivit bättre på att leda 
grupper och hantera konflikter. Genom ökad kunskap om jämställdhet, demokrati, källkritik och hälsa och hur de 
kan arbeta med dessa perspektiv eller ämnen i SO integrerar kommunikatörer nu dessa genomgående. Flera 
kommunikatörer har tagit fram nytt material baserat på MILSA-utbildningen vilket används såväl av dem själva 
som av kollegor.  

Ökad professionalism och trygghet i rollen som kommunikatör i SO 
Kommunikatörer har genom deltagande i MILSA-utbildningen fått en ökad förståelse för SO och rollen som 
kommunikatör i SO, blivit mer motiverade vad gäller att kommunicera information till sina SO-deltagare på ett 
målgruppsanpassat sätt samt se till så att alla förstår och känner sig delaktiga. Vidare har de har blivit mer 
motiverade vad gäller att utvärdera sitt arbete och vad SO-deltagarna lärt sig, samt blivit tryggare, säkrare och 
mer professionella i rollen som kommunikatör i SO. Exempelvis har de blivit mer lyhörda och mer medvetna om 
hur de bemöter sina deltagare samt mer bekväma vad gäller att prata om känsliga ämnen och med att bemöta 
deltagare som inte mår bra. 

Bättre stämning och mer delaktiga SO deltagare 
Kommunikatörerna upplever att det har blivit bättre stämning i deras SO-grupper och att de fått en bättre relation 
med sina SO-deltagare genom att de utvecklat sin förmåga att leda grupper samt infört tydligare regler för dialog 
och deltagande. Vidare upplever kommunikatörerna att deras deltagare blivit mer aktiva och intresserade samt 
att deras tilltro till dem blivit högre sedan de ändrat arbetssätt.  

 

 

Rekommenderad citering av rapporten: Svensson, P., Wångdahl, J., & Zdravkovic, S. 2021. Utvärdering av 
MILSA-utbildningen En delutvärdering av MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. 
Malmö: Länsstyrelsen i Skåne. 
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SUMMARY 

The MILSA national education platform for civic and health communication 

The MILSA education platform for civic and health communication was a national initiative for communicators 
involved in civic orientation for newly arrived migrants, focusing on education, exchange of experiences, and 
network building. It was held between 2017 and 2021. Its overall goal was to support nationwide capacity 
development, more consistent reception of new arrivals, and civic and health communication as a profession. It 
aimed to provide a more effective establishment process adapted to the target group based on the potential of 
the civic and health communication profession (CHC). The project also aimed to support collaboration and 
knowledge development processes and knowledge development at national, regional, and local levels to establish 
an effective, inclusive, and health-promoting integration process for new arrivals. 

The project resulted from studies indicating: 

- that there was significant national interest in quality assurance, health communication, and improved 
equality of services among organisations that provide civic orientation for new arrivals 

- that new arrivals should receive an equal civic orientation and health communication regardless of 
where they live in Sweden 

- that there is a need for standardised and accessible educational resources for those already working 
within civic orientation 

- that health plays an important role in supporting new arrivals become established 

The project focused mainly on developing a national education programme in civic and health communication 
and using it to train communicators involved in civic orientation. Participants did not need university eligibility, 
but they were required to have work experience as a communicator within civic orientation. 

The project owner was the County Administrative Board of Skåne, which worked with several partners, including 
five universities (Uppsala University, Lund University, Malmö University, Örebro University and Mid Sweden 
University), the county administrative boards, more than half of Sweden’s municipalities, and actors from various 
public agencies and civil society. The largest funding body was the European Social Fund (ESF). 

MILSA training 

During the project, four rounds of the MILSA training were held. About 50 communicators participated in each 
round. Of the 187 communicators who started the MILSA training, 106 completed the entire programme and 
graduated in May 2021. Communication professionals from 61 different civic orientation organisations 
throughout Sweden participated. 

The MILSA training consisted of two parts: a one-year online training programme and six thematic, in-person 
meetings spread over a period of 1.5 years. The online training consisted of 22 two-week modules, each of which 
required an estimated 16 hours to complete. Ten modules focused on subjects related to society that are to be 
included in civic orientation, according to the regulation. Ten modules focused on health, efforts to promote good 
health, and health communication. The remaining two modules focused on learning and communication. Various 
interactive components promoted networking and exchange of experience. All modules contained both 
theoretical and practical components, and the modules were to be carried out consecutively, one after the other 
in a certain order. A number of assignments linked to the modules were to be carried out. The two more 
comprehensive ones extended over the entire training period. The in-person meetings focused on sensitive topics 
considered important to discuss in groups, such as mental health, sexual and reproductive health, violence in 
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close relationships, and subjects best taught through various practical components, such as learning and 
communication. 

The overall purpose of the MILSA training was to offer communicators within civic orientation the opportunity for 
flexible and quality-assured basic and advanced training. It was designed to help these professionals develop their 
understanding and knowledge in various subject areas, such as the political system and democracy in Sweden, 
gender equality, human rights, health, mental health, and factors affecting health in relation to migration. The 
training also aimed to help them develop their skills with various educational methods and communication. A 
gender equality perspective was integral to the training, which promoted human rights, equality in health, 
participation and empowerment, health literacy5, social capital, and self-efficacy6. 

Evaluation of the MILSA training 

Researchers in social medical epidemiology at the Department of Public Health and Caring Sciences at Uppsala 
University and at the Unit for Social Medicine and Global Health (SMGH) at Lund University have evaluated the 
training on behalf of the Skåne County Administrative Board. In addition to conducting this evaluation, the 
universities have also actively participated in developing and implementing the MILSA training programme. As a 
result, the evaluation should be regarded in part as an internal evaluation. 

The overall purpose of the evaluation was to investigate how communicators perceived the MILSA training, how 
they have been affected by participating in it, and whether their participation can improve the quality of civic 
and health communication aimed at new arrivals7. Data has been collected by asking the communicators to 
answer a questionnaire before and after they had participated in the MILSA training and through group 
discussions and individual interviews. 

Results of the evaluation 

Description by the communicators who participated in the MILSA training 
Of the 128 people who responded to the start-up questionnaire, about as many men as women participated in 
the training. The communicators represented 22 different countries, but most came from Syria, Iraq, or Eritrea. 
The majority had lived in Sweden from 5 to 15 years (71%) and had some form of higher education. Most had the 
title of social communicator (63%); fewer had the title of civic and health communicator or something else. The 
majority had worked as communicators in civic orientation for two to five years (64%) and more than a fifth (23%) 
for a year or less. Most had been employed full-time or part-time for an indefinite period (68% and 5%, 
respectively) and had worked in the municipality (83%). More than half (58%) combined their role as 
communicator with other assignments. Most taught civic orientation in Arabic, and almost all communicators 
(90%) normally conducted civic orientation in person in classrooms or meeting rooms. 

The majority (74%) of the communicators had been offered some form of training when they started working in 
civic orientation, but the scope varied, as did the focus and content. Some had received training in civic 
orientation; others had studied teaching and learning, health, or all the subjects. About two out of five had not 

 
 

5 Ability to access, understand, evaluate, and use health information. 
6 Belief in one’s own ability. 
7 An external evaluation of the project by Ramboll considered collaboration and knowledge development at national, 
regional, and local levels and followed and supported the project’s work on changing policy. Results from the evaluation can 
be found in the report Slututvärdering MILSA utbildningsplattform (translation: Final evaluation of the MILSA training 
platform) at www.partnerskapskane.se. 
 

http://www.partnerskapskane.se/
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received training in health or teaching and learning. The majority felt that they had sufficient knowledge to teach 
several sensitive subjects, such as norms and values in Swedish society, gender equality, and sexual and 
reproductive health and rights (SRHR). The communicators had a high opinion of their own ability to do their 
work. 

Content and format 
Many communicators considered the content of the MILSA training too comprehensive in relation to the time set 
aside for attending in the training. They felt it was difficult and challenging to keep up with everything in each 
module, both because there was a lot of material and it was difficult to set aside time for studies in addition to 
their day-to-day work within civic orientation. The communicators believe this was partly due to a lack of 
communication between the educators and their managers. The amount of support that communicators received 
from their managers in terms of time or support in their studies also varied. 

The communicators cited another difficulty: some of the practical components to be carried out as part of their 
day-to-day work with civic orientation did not always coincide with having a civic orientation group. They also 
stated that too little time was set aside for planning for these practical components and reporting them. The fact 
that the training was conducted in Swedish turned out to be more demanding than expected and contributed to 
the fact that it could take a long time to absorb the material and do written assignments. At the same time, 
communicators felt that the training improved their Swedish language skills, which was appreciated. The 
communicators also felt that the education required some previous experience of studies. 

Given the time and effort that the communicators had to put into completing the training, many were 
disappointed that it did not lead to higher education credits or salary increases. However, all generally were very 
satisfied with the knowledge they have gained from the training and how it helped them to develop in their role 
as communicators in civic orientation. 

Through lectures, reading lists, reports, links to various valid sources of information, and other material in the 
various modules, the communicators gained access to more information, which they have continued to use after 
the training. The teachers were perceived as very competent, pedagogical, experienced, and helpful. The 
communicators appreciated the chance to meet and talk with their peers from other places at various events 
online and in-person meetings since this led to exchanges of experience, new contacts, and a feeling of being part 
of a larger context. Through interviews with new arrivals and various actors in organisations in the community, 
the communicators expanded their knowledge and resources. Exposure to different practical exercises and 
methods in connection with in-person meetings and assignments enabled the communicators to really put them 
into practice rather than just learn about them. 

Increased knowledge and greater proficiency 
Almost all communicators felt that they gained new or enhanced knowledge of both civic and health-related 
topics, learning, and communication. They also gained a clearer picture of what is included and not included in 
the role as communicator in civic orientation and practical skills for properly conveying what is involved to the 
participants. The communicators also emphasised that they have learned about new arrivals’ different 
experiences, needs, and potential for absorbing information, and they have developed practical skills for how 
they can adapt their civic orientation sessions for the target audience based on this knowledge. They have also 
developed their skills in planning, implementing, and evaluating civic orientation sessions. The communicators in 
general feel they have expanded their teaching skills, which many regard as unique with the MILSA training 
compared with other educational opportunities. 
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New way of working in civic orientation 
Most communicators, regardless of how long they have worked in civic orientation, feel they have changed their 
way of working by learning new things, developing new skills, and gaining new contacts through participation in 
the MILSA training. After the training, many communicators convey more comprehensive information to the 
participants and are more focused on encouraging them to participate in the sessions. Some communicators 
emphasised that they do not get as tired when conducting civic orientation sessions because of the skills they 
have acquired. The communicators also give more thought to the physical and psychosocial learning environment, 
which leads them to treat participants differently than before. 

Communicators feel that they have become more structured and now more carefully verify that they have 
successfully conveyed information to the participants in a sympathetic way. They also feel they have become 
better at leading groups and managing conflicts. Through increased knowledge about gender equality, 
democracy, source criticism, and health, communicators can now integrate these concepts into civic orientation 
and work with these perspectives or topics in the sessions. Several communicators have produced new material 
based on the MILSA training, which are being used by them and their colleagues. 

More professional and secure in their role as civic orientation communicators 
Through participation in the MILSA training, communicators have gained an increased understanding of civic 
orientation and the role of civic orientation communicators. They have also become more motivated to 
communicate information to the civic orientation participants in a way adapted for the group and to ensure that 
everyone understands and feels involved. In addition, they have made a greater effort to evaluate their work and 
what the participants have learned. They have become more secure, confident, and professional in their role as 
a civic orientation communicator. For example, they have become more sensitive and more aware of how they 
treat participants, more comfortable in talking about sensitive topics, and better at dealing with participants who 
may not feel well. 

Better atmosphere and more active participants 
The communicators feel that there is now a better atmosphere in their civic orientation groups and that they 
have gained a better relationship with the participants by developing their ability to lead groups and introducing 
clearer rules for dialogue and participation. Communicators also feel that the participants have become more 
active and interested and that they trust the communicators more after having changed their way of working. 
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1. BAKGRUND 

 
1.1 SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA FLYKTINGAR 

Personer i åldern 20–64 år som har fått uppehållstillstånd utifrån asylskäl eller på grund av anknytning till flykting 
omfattas av lagen om etablering [6]. Lagen tillkom 2010 med syfte att påskynda nyanländas etablering i arbets- 
och samhällslivet. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ett etableringsprogram upprättas för den nyanlände. Den 
ska innefatta svenskundervisning (SFI), samhällsorientering (SO) och arbetsförberedande insatser. År 2013 
utökades målgruppen till att även omfatta vissa anhöriginvandrare 18-64 år som är folkbokförda i en kommun.  

Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare [6] som regleras av förordning (2010:1138) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare [7] ska SO erbjudas av kommunen så snart som möjligt efter 
att den nyanlända fått uppehållstillstånd och omfatta minst 100 timmar. SO ska ge en grundläggande förståelse 
för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet är att nyanlända ska utveckla 
kunskap om de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur 
samhället är organiserat, samt om praktiskt vardagsliv. Åtta teman är obligatoriska [7]: 

1. Att komma till Sverige 
2. Att bo i Sverige 
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
4. Individens rättigheter och skyldigheter 
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
6. Att påverka i Sverige 
7. Att vårda sin hälsa i Sverige  
8. Att åldras i Sverige 

De utökade timmarna har främst lagts på hälsoinformation, föräldraskapsstöd och generell utökad tid inom 
befintliga teman [8]. Länsstyrelserna har i uppdrag att främja och stödja samarbete mellan kommuner om SO 
samt följa upp verksamheten [7].  

Hur SO organiseras ser olika ut nationellt. Vanligast är någon form av samverkan mellan kommuner eller 
kommuner och kommunförbund emellan, därefter att kommuner själva anordnar SO alternativt att den utförs av 
upphandlad aktör [8]. Oavsett vilken verksamhet som bedriver SO ska den enligt förordningen ges av personer 
med “lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap” [7]. I övrigt finns i dagsläget inga 
formella kompetenskrav eller kriterier som ska uppfyllas för att få vara kommunikatör. Vidare finns det ingen 
formell titel för kommunikatörer som arbetar inom SO. Detta medför att de benämns på olika sätt inom olika 
verksamheter. Exempel på benämningar är samhällskommunikatörer, samhällsinformatörer och samhälls- och 
hälsokommunikatörer. I den här rapporten benämner vi alla som håller i kurser i SO för kommunikatörer, 
oberoende av vilken titel de formellt har vid den verksamhet de arbetar. Det finns också stora variationer 
nationellt vad gäller vilken kapacitet olika SO -aktörer har för att bedriva kvalitativ SO. Tillgången till utbildade 
kommunikatörer varierar och många är tim- eller deltidsanställda vilket gör att omsättningen av kommunikatörer 
inom vissa verksamheter är hög [8]. I Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn av 
samhällsorientering för nyanlända år 2018 konstaterades att det finns ett behov av att stärka 
samhällskommunikatörernas roll, kompetens och arbetsvillkor, likaså att få till en långsiktighet vad gäller 
kompetensförsörjningen av kommunikatörer [9]. I Länsstyrelsens senaste återrapportering från 2020 lyftes 
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rekommendationer kring implementeringen av en nationell utbildning för samhällskommunikatörer, som en form 
för den långsiktiga kompetensförsörjningen [8]. 

1.2 MIGRATION OCH HÄLSA 

Människor från olika delar av världen har under flera decennier migrerat till Sverige. En del har haft 
arbetsmarknadsskäl som grund till migration medan andra har, på grund av krig, konflikter och förföljelse, flytt till 
Sverige. Under de senaste åren har antalet ansökningar om asyl minskat jämfört med åren innan (Figur 1) [10].  

 

 

Figur 1. Inkomna och beviljade ansökningar om asyl. Källa: Migrationsverket [12]  

 

Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, oberoende av om uppehållstillståndet är tillfälligt eller permanent, 
erbjuds under två år efter beviljat uppehållstillstånd olika stödinsatser för att etableras i samhället och på 
arbetsmarknaden [11]. En viktig förutsättning för att nyanlända kan ta till sig stöd under etableringstiden men 
även framöver är att de har ett gott hälsokapital att utgå ifrån.  

Att vara tvungen att fly på grund av krig och att vara på flykt är väldigt påfrestande och medför hälsorisker [13,14]. 
Asylprocessen och dess osäkerhet (beviljat eller inte beviljat uppehållstillstånd) samt utanförskap är faktorer som 
kan ha en negativ inverkan på hälsan hos människor. Generellt är den nationella hälsoutvecklingen i Sverige 
positiv, men skillnader mellan olika grupper har visats öka [15, 16]. Det som också påvisats är att hälsan bland de 
som är nya i landet är bättre än för de som varit i landet en längre tid  [15, 17]. En utveckling som också finns 
presenterad i form av en hälsokurva över tid vilken tagits fram inom MILSA kunskapsbaserad stödplattform för 
migration och hälsa [18]. Att hälsan kan försämras under den första tiden i landet är viktigt att ha i åtanke i relation 
till etableringsprocessen eftersom en god hälsa är en viktig förutsättning för de nyanländas etablering [19].  

Många studier inom forskningsfältet migration och hälsa har utförts genom åren. Dessa har bland annat visat att 
psykisk ohälsa är vanlig bland migranter, [15, 17, 20, 21] men också att de har sämre hälsa i vissa andra avseenden 
jämfört med den övriga befolkningen [15, 22]. Sjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck är 
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vanligare bland utrikesfödda som befunnit sig i Sverige i mer än fem år jämfört med de som bott i landet kortare 
tid [15]. Flera studier med särskilt fokus på nyanlända har påvisat att övervikt, rökning och fysisk inaktivitet är 
vanligt förekommande och utgör en hälsorisk i denna grupp [17, 23, 24]. Därutöver har studier visat att 
otillfredsställda vårdbehov och trångboddhet förekommer bland nyanlända samt att brist på tillit är av särskild 
betydelse för integration [25]. Vikten av sociala nätverk och språkets betydelse har påvisats men även låg grad av 
hälsolitteracitet (ibid). Nyanlända lyfter, vid intervjuer med fokus på upplevelsen av flykt och hälsa under 
etableringen, fram vikten av familjeåterförening, lära sig språket, att komma in på arbetsmarknaden och att ha 
ett stabilt boende [26,27]. En MILSA-undersökning om utökad SO i form av besök till olika samhällsaktörer som 
bibliotek och museer visade på att en sådan utökning kan vara hälsofrämjande mer specifikt påvisades en 
förbättring vad gäller hälsolitteracitet, socialt kapital och psykisk hälsa [28].  

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att tidiga hälsofrämjande insatser kan vara avgörande för de 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden, men även vad gäller deras delaktighet i det svenska samhället. SO är 
en av flera hälsofrämjande insatser som Folkhälsomyndigheten lyfter i rapporten Hälsa hos personer som är 
utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland 2019 [15].  

”Kommunerna ska erbjuda alla som har fått 
uppehållstillstånd samhällsorientering på deras eget 

språk, enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare. På så sätt kan utrikes födda 
bland annat få viktig information om det svenska hälso- 

och sjukvårdssystemet.” 

1.3 HÄLSOKOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSORIENTERING 

Kultursensitiv, målgruppsanpassad hälsokommunikation som framförs av en person som är kompetent och 
trovärdig, är en erkänd metod för att nå migranter med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande information 
[29]. Det är också en rekommenderad metod att arbeta med för att minska onödig ohälsa till följd av begränsad 
hälsolitteracitet hos migranter [30].  

Begreppet hälsolitteracitet innebär människors förmåga, kunskap, motivation och självförtroende att tillgå, förstå, 
bedöma och använda skriftlig såväl som muntlig hälsoinformation för att bedöma och fatta beslut i det dagliga 
livet gällande sjukvård, sjukdomsprevention och hälsofrämjande för att förbättra livskvalitén under hela livet [31]. 
Forskning visar att det finns samband mellan begränsad hälsolitteracitet och olika negativa hälsoutfall [31, 32]. I 
den generella befolkningen är det vanligare att personer med begränsad hälsolitteracitet, jämfört med de med 
god hälsolitteracitet, har låg kunskap om sjukdomsprevention, i lägre utsträckning deltar i hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser samt är sämre på att förstå instruktioner vad gäller medicin och 
behandlingsinstruktioner [33]. Bland nyanlända är det vanligare att de med begränsad hälsolitteracitet upplever 
att de får lite hälsoinformation och hjälp i samband med hälsoundersökningen för asylsökande, samt i högre 
utsträckning avstår från att söka vård trots behov, jämfört med de med högre hälsolitteracitet [34]. Det är 
vanligare, både i den generella befolkning och bland nyanlända, att de med begränsad hälsolitteracitet, jämfört 
med de som har en god hälsolitteracitet, har låg självskattad och nedsatt psykiskt välmående [34-36]. 

Samhällsorienteringen är en potentiellt betydelsefull arena för att öka tillgången av hälsoinformation bland 
nyanlända [2]. Dels för att information i SO ska förmedlas i dialogform på ett kultursensitivt och 
målgruppsanpassat sätt, och för att nyanlända har hög tillit till kommunikatörerna som arbetar inom SO [25]. Dels 
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för att SO är en etablerad nationell insats som når många [7]. Utöver att hälsokommunikation i SO kan öka 
tillgången till hälsofrämjande information för nyanlända kan deltagande i SO vara hälsofrämjande i sig. Exempelvis 
genom att nyanlända får möjlighet träffa samt byta erfarenheter och kunskap med andra som befinner sig i en 
liknande situation. Vidare kan deltagande i SO stärka nyanländas förutsättningar att känna sig delaktiga i det 
svenska samhället, öka tillgången till olika samhällsresurser, öka tilliten till institutioner och myndigheter samt 
skapa medvetenhet om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige [18,28].  

Om, och hur mycket, hälsokommunikation som ingår i SO ser olika ut nationellt. En del SO -aktörer erbjuder endast 
temat att vårda sin hälsa i Sverige vilket ska ingå enligt förordningen för SO [7]. Denna hälsokommunikation 
omfattar vanligast endast grundläggande information om hälsa, egenvård och om hur hälso- och sjukvården 
fungerar i Sverige. Andra aktörer erbjuder fler timmar hälsokommunikation vilket ger utrymme att förmedla mer 
och fördjupad information om hälsa, exempelvis om levnadsvanors- och migrationsprocessens betydelse för 
hälsa, psykisk hälsa samt sexuell – och reproduktiv hälsa. Vem som förmedlar hälsokommunikationen i SO varierar 
också. Inom en del verksamheter är det samma kommunikatör som förmedlar både samhälls- och 
hälsokommunikationen, i andra verksamheter förmedlar samhällskommunikatörer samhällsinformation enligt de 
teman som ska tas upp enligt förordningen för SO och en hälsokommunikatör hälsoinformationen.   

1.4 MILSA – STÖDPLATTFORM FÖR MIGRATION OCH HÄLSA 

MILSA – kunskapsbaserad stödplattform för migration och hälsa är en del av Partnerskap Skåne. Partnerskap 
Skåne som etablerades 2008 är en holistisk stödplattform med bas i Skåne. Arbetet i Partnerskap Skåne stödjer 
etableringen av nyanlända med fokus på r delaktighet, egenmakt och hälsa. Organisationer verksamma inom 
mottagandet och etableringen av nyanlända arbetar gemensamt för att identifiera och bemöta behov samt skapa 
förutsättningar för inkludering och etablering i samhället 8 . Grundverksamheterna i Partnerskap Skåne är 
Samhälls- och hälsokommunikation, samverkan med civilsamhället genom Nätverk Aktivitet och Delaktighet 
(NAD) samt MILSA – kunskapsbaserad stödplattform för migration och hälsa.  

MILSA är en kunskapsbaserad stödplattform som sker i nära samverkan mellan forskare från olika discipliner och 
aktörer från olika sektorer. Syftet med stödplattformen är att stödja en kunskapsutveckling inom 
integrationsområdet för en hälsofrämjande och effektiv arbetsmarknadsetablering för nyanlända. Hälsa och 
delaktighet ses som nödvändiga komponenter i en fungerande integrationsprocess. Stödplattformens ansats är 
att en effektiv etableringsprocess måste utgå ifrån kunskaper om målgruppens faktiska behov. 
Kunskapsutvecklingen inom MILSA sker utifrån en bred syn på hälsa vilket inbegriper alltifrån delaktighet, 
bostadsfrågor, psykisk hälsa till ekonomisk stress, förtroende och hälsolitteracitet.  I skrivandets stund befinner 
sig MILSA i avslutningen av sin tredje programperiod.  

Programperiod I 

▪ Bedömning av arbets-och prestationsförmåga 
▪ Nyanlända möjligheter till fysisk aktivitet 
▪ Kartläggning av nyanländas hälsa 
▪ Professionalisering av hälsokommunikation 
▪ Finansierat av Europeiska flyktingfonden (ERF) 

 
 

8 För mer information se: www.partnerskapskane.se 
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Programperiod II 

▪ Fördjupad kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända barnfamiljer i etableringsprocessen 
▪ Kartläggning av nyanländas hälsa i relation till etableringsprocessen 
▪ Kartläggning av hälsa och hälsodeterminanter bland nyanlända ungdomar 
▪ Utvärdera en utökad och fördjupad samhällsorientering genom samhälls- och 
hälsokommunikation breddad till flera samhällsarenor 
▪ Uppföljning av hälsa och hälsodeterminanter hos nyanlända som genomgått 
etableringsprocessen 
▪ Finansierat av Europeiska Asyl-, Migration- och Integrationsfonden (AMIF) 

Programperiod III 

▪ Nationell utbildningsplattform för Samhälls- och hälsokommunikation. 
         - Fyra intag av kursdeltagare 
▪ Finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) 

Inom ramen för MILSA arbetar forskare tillsammans med praktiker för att få fram kunskap för att utveckla nya 
eller förbättra redan etablerade riktlinjer och arbetssätt. Forskare från flera universitet samarbetar med 
verksamheter som arbetar med frågor som rör integration och etablering. Kunskapsproduktionen framtagen i 
MILSA presenteras i olika former såsom rapporter, foldrar, vetenskapliga artiklar samt bidrag till konferenser. 
Partnerskap Skåne och MILSA har arrangerat flertalet konferenser.  

1.5 VILKA BEHOV HAR FÖRANLETT UTVECKLINGEN AV MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM? 

År 2015 genomfördes förstudien "Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av 
nyanlända i Sverige" inom MILSA [2]. Den visade att det fanns ett stort nationellt intresse hos verksamheter som 
bedriver SO att nyanlända ska få en likvärdig SO och hälsokommunikation oberoende av var i landet de bor. Detta 
utifrån att ökad kunskap inom dessa områden sågs som viktigt för nyanländas etablering i det svenska samhället. 
I förstudien betonades att tillgång till samhällskommunikation bidrar till ökade förutsättningarna att ta kontroll 
över sitt liv i det nya landet. Hälsokommunikation sågs främja nyanländas hälsa vilket är viktigt i sig, men också 
för möjligheten att delta i olika etableringsinsatser. SO bedömdes som en viktig arena för hälsokommunikation 
då det är en befintlig nationell insats som når de flesta nyanlända som omfattas av etableringslagen [6]. 
Samhällskommunikatörer inom SO framhölls som den mest förekommande förmedlaren av hälsokommunikation 
då hälsokommunikatörer endast fanns i ett fåtal regioner. Vidare visade förstudien att det fanns ett nationellt 
intresse för att utöka SO med hälsokommunikation, samt ett behov av en standardiserad och tillgänglig utbildning 
för samhällskommunikatörer som redan arbetar inom SO. Därutöver lyftes att det fanns ett behov av en ökad 
samverkan kring SO vad gäller hälsokommunikation. 

Projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation föranleddes av de resultat 
som presenterats ovan samt av de resultat som framkommit ur flera andra studier på temat hälsa och 
betydelsen av hälsa inom SO.  Resultaten synliggjorde behovet av och möjligheterna till att utveckla SO. 
Dessa behov kan något förenklat delas in i de behov som mottagarna av SO upplever, de behov som 
kommunikatörer som arbetar inom SO har samt på vilket sätt kan dessa behov bemötas.  
 

Mottagarnas behov   

• Modersmåls- och målgruppsanpassad information ökar individens kontroll över sin hälsa. 
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• Det finns en skyldighet att göra hälsorelaterad information och utbildning tillgänglig.  
• Kultursensitiv information bidrar till känsla av egenmakt och kontroll hos kvinnor.  
• Information om hälsa samt jämställdhet är viktig.  
• Behov av förbättrad hälsolitteracitet. 

 

Yrkesgruppens behov  

• Kommunikatörernas utbildningsbehov inom olika ämnen.  
• Etableringsprocessen är en viktig arena för hälsokommunikation.  
• Kvalitetssäkrad samhälls- och hälsokommunikation är utgångspunkten för hälsofrämjande 

etableringsprocess.  
• Utmaningar i rollen som kommunikatör som inbegriper att presentation av samhälls- och 

hälsorelevanta teman, bemötande av frågor och missuppfattningar samt att driva 
utbildningen genom dialog och diskussion.  

• Metoder för att stärka mottagarna till att ha en bättre kontroll över deras hälsa. 
 

Generella behov  

• Nationellt intresse för att inkludera hälsokommunikation i samhällsorienteringen.  
• Kommuner utryckte att de önskade stöd för att inkludera hälsokommunikation i sina 

verksamheter.  
• Utbildning för samhällskommunikatörer försäkrar kvalitét och likvärdighet i SO oberoende 

av var i landet den förekommer.  
 

Förslag på hur en utbildning för kommunikatörer i SO kunde utvecklas samt hur den kunde genomföras var att 
anpassa utbildningen efter kommunikatörernas utbildningsbakgrund och anställningsförhållanden, samt att en 
sådan utbildning inte skulle vara kostnadskrävande. Dessutom skulle utbildningens olika moment gärna vara 
webbaserade och tillgängliga. En grundrekommendation för utveckling av utbildning var att den skulle ske i 
samråd och förankras med organisationer som arbetar och ansvarar för SO som regioner och Länsstyrelsen. 
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2. MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM FÖR SAMHÄLLS- OCH HÄLSOKOMMUNIKATION 

Projekt MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation var en nationell satsning för 
samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 
Projektet var planerat till att pågå under perioden oktober 2017 - juni 2020 men förlängdes på grund av covid-
19 pandemin till juni 2021. Projektägare är Länsstyrelsen i Skåne och samarbetspartners bl.a. fem universitet 
(Uppsala universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet), övriga 
länsstyrelser, samtliga regioner och över hälften av landets kommuner. Största finansiär var Europeiska 
Socialfonden (ESF). 

Övergripande mål var att projektet skulle bidra till en nationell 
kapacitetsutveckling, mer likvärdig samhällsorientering och en 
professionalisering av yrket samhälls- och hälsokommunikatörer för 
att ge en mer målgruppsanpassad och effektiv etableringsprocess på 
lång sikt. Vidare syftade projektet till att stödja samverkans- och 
kunskapsutvecklingsprocesser samt kunskapsutveckling på nationell, 
regional och lokal nivå för att stärka en effektiv, inkluderande och 
hälsofrämjande arbetsmarknadsetablering för nyanlända. 
Målgrupper för projektet var verksamheter, kommunikatörer och 
aktörer inom SO.  Projektets huvudsakliga aktivitet var att utveckla 
en nationell webbaserad utbildningsplattform för samhälls- och 
hälsokommunikation samt genomföra en utbildning i samhälls- och 
hälsokommunikation. 

       www.partnerskapskane.se 

MILSA-utbildningen som är i fokus i den här rapporten är en del av flera aktiviteter som implementeras för att 
uppnå det övergripande målet. Andra aktiviteter i projektet har utvärderats av extern utvärderare, Ramboll9 . 
Målgrupp för MILSA -utbildningen var kommunikatörer som arbetar med SO för nyanlända. Kravet för deltagande 
var att man var anställd som kommunikatör vid någon SO -verksamhet som förbundit sig till projektet. Det ställdes 
inga krav på högskolebehörighet. Totalt registrerades 193 på kommunikatörer MILSA-utbildningen. Av dessa var 
det sex kommunikatörer som aldrig påbörjade utbildningen och 46 kommunikatörer som avslutade den i förtid 
främst på grund av förändrad arbetssituation10.  

Under projekttiden genomfördes MILSA-utbildningen fyra gånger, vilka startade med cirka ett halvårs mellanrum: 

Intag 1: mars 2018  

Intag 2:  september 2019  

Intag 3: februari 2020  

Intag 4: augusti 2020  

 
 

9 Ramboll (2021). Slututvärdering. MILSA utbildningsplattform. 
http://partnerskapskane.se/file_download/129/Slututv%C3%A4rdering+av+MILSA+Utbildningsplattform.pdf 
10 Exempelvis på grund av avslutad anställning, tjänsteledighet och föräldraledighet. 

http://www.partnerskapskane.se/
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I respektive intag deltog cirka 50 kommunikatörer från olika delar av landet (Tabell 1). Av de 187 kommunikatörer 
som påbörjade MILSA- utbildningen hade 106 deltagare genomfört hela utbildningen i maj 2021. Ytterligare 35 
kommunikatörer hade vid tidpunkten genomfört delar eller hela utbildningen, men ännu inte slutfört utbildningen 
(Tabell 1). Totalt deltog kommunikatörer från 61 olika organisationer såsom kommuner, regioner och enskilda 
utbildningsanordnare från samtliga delar av landet.  

 

Tabell 1. Deltagare i MILSA utbildningsplattform över de fyra intagen, inklusive avhopp och genomströmning.  

INTAG Deltagare start (n) Deltagare efter (n) 

  

Deltagare slutfört* Avhopp 

Intag 1 47 34 30 (88%) 12 

Intag 2 46 34 30(88%) 12 

Intag 3 49 38 30 (78%) 11 

Intag 4 51 34 16 (47%) 17 

Totalt 193 141 106 (75%) 52 (27%) 

* Examinerats på samtliga uppgifter med godkänt resultat. 
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2.1 MILSA-UTBILDNINGEN 

MILSA -utbildningen bestod av två delar. En ettårig online utbildning vilken bestod av 22 moduler samt sex 
tematiska fysiska träffar vilka kommunikatörerna deltog i under en period på 1,5 år.  

Syfte 

Övergripande syfte med utbildningen var att erbjuda kommunikatörer inom SO möjlighet till flexibel och 
kvalitetssäkrad grund- och vidareutbildning. Målet var att kursdeltagare under kursen skulle utveckla förståelse, 
kunskaper och kommunikativa färdigheter om:  

• Olika synsätt på demokrati och samhälle, samt deras betydelse för förståelsen av det svenska samhället. 
• Det politiska systemet med tonvikt på värderingar formella friheter, rättigheter och skyldigheter, hur 

dessa kan skilja sig från faktiska möjligheter att utöva makt och kunna påverka över tid och mellan länder 
samt vad dessa skillnader kan bero på. 

• Förändringar i samhället och att jämföra förändringar som skett historiskt och internationellt, samt hur 
dessa förändringar kan påverkar förutsättningar för jämlikhet och andra globala utvecklingsmål. 

• Hur arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet utvecklats och bevakas i det svenska samhället. 
• Olika myndigheters och verksamheters uppdrag och roller särskilt vad avser nyanlända. 
• Hälsans bestämningsfaktorer kopplat till migration och hur nyanländas hälsa utvecklas i förhållande till 

andra befolkningsgruppers hälsa. 
• Metoder för lärande och kommunikation som främjar dialogbaserat lärande bland nyanlända med olika 

förutsättningar. 
• Hur tillit mellan nyanlända och olika aktörer i det svenska samhället kan befrämjas, 
• Möjligheter och begränsningar i rollen som samhälls- och hälsokommunikatör. 
• Kommunikatörens uppgift att främja nyanländas möjligheter att i samspel med andra aktörer, kunna 

förstå, värdera och använda information, få tillgång till olika samhälleliga resurser sant göra adekvata 
och rationella val under etableringen i Sverige.  

Grundbultar 

Ett stort fokus för utbildningen var att förmedla kunskap och praktiska färdigheter vad gäller hur 
information och kunskap om olika teman i samhällsorienteringen kan förmedlas till nyanlända i SO på 
ett pedagogiskt, lättförståeligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen strävade efter att utgå ifrån 
och främja följande grundbultar:  
 

• mänskliga rättigheter 
• jämlik hälsa 
• delaktighet och empowerment 
• hälsolitteracitet 
• socialt kapital 
• self-efficacy  

Vidare har utbildningen genomsyrats av ett jämställdhetsperspektiv och en intention om att förbättra 
kommunikatörernas förmåga att integrera jämställdhetsperspektivet i SO. Som en del av detta har 
samtliga moduler granskats av Länsstyrelsen i Skånes jämnställdhetsstrateg.  
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Utveckling av MILSA-utbildningen 

Innehållet i och upplägget för MILSA-utbildningen baserades både på resultat från förstudier, som har 
beskrivits ovan, och på vad som kom fram i samtal med projektets två referensgrupper, vilka träffades 
regelbundet under större delen av projekttiden. Referensgruppen med kommunikatörer bestod av ett 
tiotal kommunikatörer och samordnare inom SO från olika delar av landet.  Referensgruppen med 
sakkunniga bestod av representanter från olika myndigheter, organisationer och universitet, 
exempelvis Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Vårsta Diakoni och The Global Health Literacy 
Academy. Därutöver reviderades innehållet i och upplägget för modulerna och de tematiska fysiska 
träffarna kontinuerligt under projektets gång utifrån återkoppling från kommunikatörerna som deltog 
i MILSA-utbildningen som samlades in i form av kortare modulutvärderingar och mer fördjupande 
gruppdiskussioner11.  

Professorer, forskare och lärare från fem universitet; Uppsala universitet, Lunds universitet, Malmö 
universitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet, har varit ansvariga för utveckling och 
genomförande av ett antal kursmoduler vardera. Övergripande innehåll för respektive modul erhölls av 
projektledningen vilket därefter förfinades av respektive modulansvarig. Utvecklingen av modulerna 
har ofta skett i samarbete mellan universiteten och experter inom olika sakområden vid myndigheter, 
organisationer och i civilsamhället (Bilaga 1).  Projektets nationella samordnare för 
utbildningsplattformen hade kontinuerlig dialog med samtliga modulansvariga för att säkerställa att 
modulerna bildade en bra enhet och innehöll de beståndsdelar som identifierats att kommunikatörer 
behöver för att kunna genomföra SO av hög kvalité. Projektets nationella samordnare och 
projektkoordinator arbetade tillsammans med att hitta lämpliga utbildare till de fysiska träffarna, 
logistiken kring dem, samt med att forma dess innehåll och upplägg så att det passade målgruppen för 
utbildningen tillsammans med utbildarna. Ett flertal externa utbildare upphandlades enligt lagen om 
offentlig upphandling, andra genomförde de fysiska träffarna som samarbetspartners till projektet.   

Online-utbildningen 

Innehåll online-utbildningen 
MILSAs online-utbildning bestod av 22 moduler (Tabell 2). Tio moduler fokuserade på de samhällsrelaterade 
teman som ingår i SO enligt förordningen [7]. Tio moduler fokuserade på hälsa, hälsofrämjande arbete och 
hälsokommunikation. De två resterande modulerna fokuserade på lärande och kommunikation. Modulerna 
bestod av olika sorters material exempelvis förinspelade föreläsningar, filmer och skriftligt material.  

Föreläsningarna spelades in av lärarna vid de universitet som arbetade i projektet samt av externa aktörer vid 
olika myndigheter specifikt för MILSA-utbildningen. En del spelades in via egen dator, andra i studio eller i den 
egna verksamheten. Exempel på filmer som spelades in med externa aktörer var introduktions- och 
instruktionsfilmer till Metodmaterial med upplevelsebaserad pedagogik och jämställdhetsperspektiv 12  och 
metodstödet Va med13. De båda är metodstöd som MILSA-utbildningen förordade och kommunikatörerna fick 

 
 

11 Vars resultat delvis redovisas i avsnittet ”Gruppdiskussioner med kommunikatörer som deltagit i MILSA-utbildningen”. 
12 Awesome people: awesomepeople.se/kopia-på-fokus-jämställdhet  

13 Va med: vamed.se 
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utbildning i. Metodmaterial med upplevelsebaserad pedagogik och jämställdhetsperspektiv består av olika 
övningar som syftar till aktivt lärande i grupper indelade efter SO-teman   enligt förordningen.  Va med består av 
tecknade stillbilder och korta filmer om olika situationer kopplade både till förordningens SO- teman och hälsa. 
Vad gäller filmer visades en del korta filmer inom olika ämnesområden som fanns sedan tidigare och som ligger 
fritt tillgängliga på internet.  

Tabell 2. MILSA-utbildningens 22 moduler i den ordning som intag 2-4 tog del av dem. 

1. Introduktion till samhällsorientering 12. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

2. Introduktion till folkhälsovetenskap 13. Att åldras i Sverige 

3. Kommunikation & rollen som kommunikatör 14. Att komma till Sverige 2 

4. Lärande 15. Handledning och skrivtid SO uppgift 

5. Hälsolitteracitet 16. Principer & metoder i hälsofrämjande arbete 

6. Migration & hälsa 17. Hälso- & sjukvården i Sverige 

7. Att komma till Sverige 1 18. Egenvård, tandhälsa & första hjälpen 

8. Att påverka i Sverige 19. Psykisk hälsa, stress & sömn 

9. Individers rättigheter & skyldigheter 20. Spel, alkohol, tobak & narkotika 

10. Att bo i Sverige 21. Sexuell & reproduktiv hälsa 

11. Att bilda familj & leva med barn i Sverige 22. Mat & fysisk aktivitet 

            SO-tema                  Hälso-tema                Lärande och kommunikation 
 

Skriftligt material bestod av kursböcker, artiklar, rapporter och information på olika internetsidor. Huvudsakliga 
kursböcker var:  

- Bretzer Norén, Y. 2017.  Sverige politiska system. Lund: Studentlitteratur. 
- Pellmer K, Wramner H, Wramner B. 2017. Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber. 
- Bolstad, A. 2011. Handbok i lärande: hur du lär ut för att andra ska lära in. Lund: Studentlitteratur. 
- Ikonen, A-M. 2015. Perspektiv på etableringsprogrammet, hälsa och välbefinnande - Nyanlända 

migranters röster. Malmö: Malmö högskola. 
- Nilsson A, Nyström Ö. 2016. Flyktingkrisen och den svenska modellen. Lund: Celanders förslag. 
- Länsstyrelsen i Skåne Län. 2018. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kunskaps- och metodstöd 

till temana Kvinnans hälsa, Mannens hälsa och Hiv/STI. 
- Svenska Röda Korset. 2015. Första hjälpen för alla. Räddar liv och ger hopp.  

Artiklar, rapporter och annan information kom huvudsakligen från olika statliga myndigheter, studieförbund och 
idéburna organisationer (för exempel, se tabell 3).  Internetsidor som hänvisades till var sådana som projektet 
bedömde som säkra källor med ett innehåll som är korrekt och uppdateras regelbundet, vilka de flesta var olika 
myndigheters och organisationers webbplattformar.  Röda Korset tog fram en specifik onlinekurs om första 

hjälpen för kommunikatörerna i MILSA samt en broschyr som de kunde dela ut till nyanlända i SO -grupperna.14 

Nätverkande, erfarenhetsutbyte och perspektiv främjades bland annat genom diskussioner i skriftliga forum, 
samtal via e-mötesrum, grupparbeten och tematiska fysiska träffar. Vidare parades kommunikatörerna ihop med 
en “studiekompis” med syfte att de skulle ha närmare kontakt och stötta. Vidare erbjöds kommunikatörerna 

 
 

14Röda korsets webbsida: rodakorset.se/forsta-hjalpen/milsa 
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individuell handledning av lärare två gånger, den första ett par veckor in i utbildningen, den andra i slutet av 
utbildningen. Under slutet av utbildningen utökades handledningen för dem som önskade detta. 

Tabell 3. Exempel på webbsidor som MILSA-utbildningen använde sig av samt hänvisade till. 

• Statens medieråd: statensmedierad.se 
• Internetstiftelsen: internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/ 
• Myndigheten för delaktighet: mfd.se 
• Sensus studieförbund, Metodhandboken: sensus.se/metodbanken 
• Sensus digitala verktygslåda: digitalaverktyg.sensus.se 
• Folkhälsomyndigheten: folkhalsomyndigheten.se 
• Information Sverige: informationsverige.se 
• Jämställdhetsmyndigheten: jamstalldhetsmyndigheten.se 
• Diskrimineringsombudsmannen. do.se 
• SOS Alarm utbildningsmaterial: sosalarm.se/viktigatelefonnummer/112/utbildningsmaterial/ 
• Kvinnofridslinjen: kvinnofridslinjen.se, 020-50 50 50 
• Statistiska Centralbyrån, SCB: scb.se/jamstalldhet 
• 1177 Vårdguiden: 1177.se 
• RFSU: rfsu.se/upos 
• Röda korset: rodakorset.se/forsta-hjalpen/milsa/ 
• Globala målen: globalamalen.se 
• Awesome people: awesomepeople.se/kopia-på-fokus-jämställdhet  
• Va med: vamed.se 

 

Respektive modul bestod av teoretisk information och praktiska moment som beräknades ta 16 timmar att ta 
del av och genomföra under en period på två veckor. Modulerna utvecklades med tanken att de skulle 
genomföras sammanhängande efter varandra i en viss ordning under ett års tid inklusive jul- och 
sommaruppehåll.  

Inlämningsuppgifter 
För att säkerställa att deltagarna uppfyllde de lärandemål som satts upp för respektive modul skulle ett antal 
obligatoriska uppgifter slutföras under MILSA-utbildningen. Bortsett från två övergripande inlämningsuppgifter 
som genomfördes under större delen av utbildningstiden, skulle uppgifterna i modulerna färdigställas inom 
ramen för de två veckorna som modulen pågick. Uppgifterna bedömdes av respektive modulansvarig som var 
lärare vid något av de fem universiteten. Exempel på uppgifter var att diskutera olika frågor i diskussionsforum 
eller lärarledda seminarier, planera och strukturera en lektion och kommunikationsteknik, kunskaps-quiz, samt 
kartläggningar av hälsofrämjande verksamheter i lokalsamhället. Uppgifter har även handlat om att reflektera 
över olika teman utifrån sin roll som kommunikatör, bland annat i relation till samtal om psykisk hälsa. För 
fullständig lista på lärandemål och uppgifter för respektive modul (se Bilaga 2).  

Utbildningen har haft två större övergripande uppgifter, en övergripande SO-uppgift och metodportföljen. I SO-
uppgiften hade kommunikatörerna i uppgift att utifrån fyra frågeställningar, diskutera den största svårigheten 
med nyanländas integration.  Svaren skulle utgå ifrån intervjuer med olika samhällsaktörer och nyanlända och 
kopplas samman med kursmodulerna inom SO och det material de tagit del av.  Den slutgiltiga uppgiften lämnades 
in som ett PM i skriftlig form på ungefär 5 sidor.  
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Metodportföljen bestod av sju deluppgifter. Syftet med metodportföljen var att testa olika pedagogiska metoder 
i relation till teman i SO, motivera olika val, reflektera över detta och utvärdera hur arbetet gick. Bland annat 
ombads kommunikatörerna motivera hur de anpassade sin undervisning till deltagares olika förutsättningar och 
redogöra för hur de har beaktat jämställdhet. Även denna uppgift lämnades in skriftligt genom att besvara ett 
längre formulär med frågor.  

Placering, struktur och tillgång till online-utbildningen 

Utbildningen var förlagd online på lärplattformen Blackboard under MILSA-utbildningens ordinarie 
utbildningstid (t.o.m. december 2020). Därefter flyttades utbildningen över till Google Classroom. 
Online-utbildningen var uppbyggd så att varje modul hade en egen sida med undermappar där 
föreläsningar och material gick att ta del av. Material från de fysiska träffarna, som exempelvis inspelad 
film, åhörarkopior och utbildningsmaterial laddades kontinuerligt upp i en egen mapp. 
Inlämningsuppgifter laddades upp genom sidor kopplade till respektive modul, vilka deltagarna fick 
återkoppling på genom en meddelandefunktion kopplad till deras mailadress.   

På lärplattformen fanns ett antal övergripande sidor som exempelvis innehöll kontaktuppgifter till 
övriga deltagare och lärare på MILSA-utbildningen, samt en översiktssida för de olika 
inlämningsuppgifterna och resultat. Läroplattformen tillhandahöll även ett diskussionsforum där 
deltagarna dels hade i uppgift att kommentera och diskutera med varandra, dels möjlighet att skapa 
diskussionstrådar utifrån egna önskemål. Därutöver fanns det ett digitalt ”klassrum” och ett digitalt 
”grupprum”. Klassrummet användes främst i samband med lärarledda schemalagda seminarium men 
också i samband med gruppuppgifter. Grupprummet var fritt att använda för deltagarna om de ville 
träffas online för att prata om något på utbildningen eller för att ta en fika tillsammans online.  

Fysiska träffar 

De sex fysiska träffarna var tematiska och fokuserade på ämnen som delvis togs upp i online-
utbildningen men som bedömdes viktiga att även samtala om och praktisera tillsammans med utbildare 
och andra kommunikatörer (Tabell 4 samt Bilaga 3). Exempelvis lärande och kommunikation (Figur 2) 
samt känsliga ämnen som psykisk hälsa och sexuell hälsa och våld i nära relation.  

Tabell 4. Teman för fysiska träffar för intag 1 och 2 respektive för intag 3 och 4. För intag 3 och 4 genomfördes 
tematräffarna om barns rättigheter och föräldrarollen, miljö, SRHR samt våld i nära relationer digitalt via zoom.  

 Intag 1 & 2 Intag 3 & 4 
Utbildningsorter Göteborg, Linköping, Stockholm, Växjö, 

Örebro 
Halmstad, Växjö, Örebro, Stockholm, Umeå 

 Teman (utförare) Teman (utförare) 
Fysisk träff 1 Om folkbildning och om att leda och lära 

grupper del 1 
(Kerstin Selén, Sensus studieförbund) 

Om folkbildning och om att leda och lära 
grupper del 1                                                  
(Kerstin Selén, Sensus studieförbund) 

Att samtala om sådant som väcker känslor                                                                
(Per Mossegård, Mattias Hjalmarsson, 
Vårsta diakoni) 
 

Att samtala om sådant som väcker känslor        
(Per Mossegård, Mattias Hjalmarsson, Vårsta 
diakoni) 

Fysisk träff 2 Motiverande samtal, MI del 1 
(Eva Hydén, Eva Hydén AB) 
 

Motiverande samtal, MI del 1 
(Eva Hydén, Eva Hydén AB) 
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Fysisk träff 3 Om folkbildning och om att leda och lära 
grupper del 2  
(Kerstin Selén, Sensus studieförbund) 

Mer om folkbildning och om att leda och lära 
grupper del 2                                      
(Kerstin Selén, Sensus studieförbund) 

Kommunikation för smidigare samspel - 
förhållningsätt och metoder   
(KIM AB) 
 

Motiverande samtal (MI) del 2  
(Eva Hydén, Eva Hydén AB) 

Fysisk träff 4 Motiverande samtal (MI) del 2  
(Eva Hydén, Eva Hydén AB) 

Jämställdhetsintegrering   
(Martina Skrak, Länsstyrelsen Skåne) 

Jämställdhetsintegrering                                                      
(Martina Skrak, Länsstyrelsen Skåne) 

Konflikthantering                                                     
(Oskar Palmenfelt, Medlingscentrum) 

Genomgång av SO modulerna 
 (Erik Amnå Örebro universitet, Mikael 
Stigendal, Malmö universitet) 
 

 

Fysisk träff 5 Va med! metoden fokus på barns 
rättigheter och föräldrarollen  
(Tove Österling Wallner, Va med!)           

Va med! metoden fokus på barns rättigheter 
och föräldrarollen                              
(Tove Österling Wallner, Va med!)     

Migration och psykisk hälsa/trauma 
medvetet bemötande                              
(Henrik Tunér, SKR) 

Natur, miljö och hållbar livsstil                                     
(Magnus Strand, Projektet Hållbar utveckling 
Skåne)* 

Fysisk träff 6 Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter - hur kan vi prata om det i SO?                                                     
(Kerstin Isaksson och Kalle Röcklinger, RFSU) 

Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter- hur kan vi prata om det i SO?                                                        
(Kerstin Isaksson och Matilda Strömberg, 
RFSU)* 

Våld i nära relation och våldsprevention                                          
(Narges Ravanbakhsh och Najla Ahmed, 
Amphi ´produktion) 

Våld i nära relation och våldsprevention                                               
(Narges Ravanbakhsh och Najla Ahmed, 
Amphi produktion)* 

* endast intag 3 och 4 

 

De fysiska träffarna hade i stort sett samma teman under hela projekttiden med undantag av ett par 
mindre förändringar vilka skedde efter att ungefär hälften av alla kommunikatörer deltagit. De flesta 
träffarna bestod av två teman fördelade över en hel dag. För att undvika längre resor och för att det 
skulle bli en bra gruppdynamik genomfördes de fysiska träffarna med max ca 25 kommunikatörer i taget 
på olika orter runt om i Sverige. Kommunikatörer från intag 1 och 2 respektive från intag 3 och 4 deltog 
i de fysiska träffarna tillsammans. Syftet var att få ihop ett lagom antal kommunikatörer till de fysiska 
träffarna på respektive ort, samt att främja kommunikatörernas nätverk med andra inom samma 
region. På grund av covid-19 pandemin ersattes de två sista fysiska träffarna för intag 3 och 4 med 
onlineträffar (Tabell 4). De flesta fysiska träffarna spelades in och laddades upp på lärplattformen så att 
kommunikatörerna kunde gå tillbaka och ta del av dem efteråt.  
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Figur 2. Exempel på arbete från fysiska träffar om ledarskap och lärande samt kommunikatörens roll.  

Examination och avslutning 

För att bli godkänd på utbildningen skulle kommunikatören ha tagit del av alla moduler, klarat 
samtliga inlämningsuppgifter samt deltagit på samtliga fysiska träffar alternativt gjort 
ersättningsuppgift om de missat någon fysisk träff.  

Ursprunglig deadline för att vara klar med alla utbildningsmoment samt kompletteringar för 
respektive intag var i samband med genomförandet av den sista modulen i den digitala utbildningen. 
På grund av omständigheter, såsom hög arbetsbelastning och covid-19, gavs kommunikatörer från 
samtliga intag emellertid möjlighet att göra klart och komplettera inlämningsuppgifter till och med 
maj 2021. Samtliga kommunikatörer som deltagit men inte avslutat utbildningen bjöds in till ett 
uppstartsmöte i januari 2021. Kommunikatörer som deltog delades in i grupper och tilldelades en 
handledare, med tätare uppföljning av enskilda deltagare. De som önskade fick tillgång till extra 
handledning i grupp och individuellt. Det tillsattes även handledning i form av “peerstöd” (läs mer 
under utökat handledningsstöd våren 2021).  

Ytterligare uppsamlingstillfälle kommer genomföras i oktober 2021 med möjlighet att slutföra sina 
uppgifter. Även vid detta tillfälle erbjuds extra handledning i form av peerstöd.  

Samtliga kommunikatörer som deltagit i MILSA utbildning har tilldelats diplom för sitt deltagande. 
Deltagare som genomfört utbildningen med godkända resultat på samtliga moment har fått ett 
fullständigt intyg på detta. Avslutningsceremonier för kommunikatörer som genomfört MILSA-
utbildningen genomfördes i oktober 2019 (intag 1 och 2) och juni 2021 (intag 3 och 4). Den första 
genomfördes på Landshövdingens residens i Malmö den andra online via Zoom på grund av covid-19 
pandemin (Figur 3).  
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Figur 3. Gruppfotografi från avslutningsceremonin för kommunikatörerna i intag 1 och 2. 

 
2.3 ÄNDRINGAR AV MILSA-UTBILDNINGEN UNDER PROJEKTTIDEN  

 

Anpassning av utbildningen  

MILSA-utbildningen har varit ett dynamiskt projekt. Uppföljningar genom gruppdiskussioner med deltagande 
kommunikatörer och modulutvärderingar, tillsammans med samlade erfarenheter och lärdomar från den första 
utbildningsomgången, ledde till att vissa ändringar av upplägget blev nödvändiga inför start av intag 2. 
Uppföljningarna visade bland annat att utbildningen var alltför omfattande för den tiden kommunikatörerna fått 
avsatt (8 h/vecka). Det framkom även att kombinationen av utbildningens omfattning och deltagares olikheter i 
språkkunskaper och studievana medförde att många behövde lägga ner mer tid på att ta del av föreläsningar och 
litteraturen än vad deltagare och verksamheter initialt hade räknat med. Det framkom också att det var svårt att 
få tillgång till sammanhängande studietid på arbetsplatsen.  

För att bemöta kommunikatörernas feedback gjordes en del ändringar vilka bland annat bestod av att reducera 
mängden obligatorisk läsning, slå ihop uppgifter, ha tätare uppföljning och kontakt med enskilda deltagare, samt 
utökat erbjudande om handledningsstöd. Vidare tydliggjordes instruktioner för uppgifter genom filmer och 
mallar. Det anordnades även workshops för att gå igenom de olika uppgifterna. Två workshops-seminarier 
anordnades specifikt för att gå igenom den övergripande SO-uppgiften. Andra stödinsatser har bestått av digitala 
kontorstider då deltagarna haft möjlighet att ställa frågor till en lärare. Kontakten med 
samordnare/kontaktpersoner i deltagande kommunikatörers respektive verksamheter intensifierades i syfte att 
stärka stödet runtomkring kommunikatören. Detta skedde dels genom tätare mailkontakt, dels i samband med 
MILSA forum där samordnare/kontaktpersoner inom SO bjuds in. Stöd inom verksamheterna har bland annat 
bestått av genomläsning av texter, mer fokuserad studietid under arbetsdagen, samt stöd i att praktisera 
kunskapen.   



   
 
 

29 
 

 

Externa faktorer som påverkat genomförandet av utbildningen 

Olika faktorer i samhället som projektet inte har kunnat styra över har påverkat genomförandet av MILSA-
utbildningen.  

Under projekttiden har migrationspolitiken i Sverige blivit mer restriktiv, vilket medfört att inflödet av antalet 
nyanlända minskat. Det minskande antalet har lett till förändringar för verksamheter som bedriver SO. 
Exempelvis har en del verksamheter varit tvungna att säga upp kommunikatörer till följd av färre kurser i SO. 
Vidare bröt covid-19 pandemin ut under andra halvan av projekttiden. Covid-19 pandemin innebar främst 
utmaningar för genomförandet av utbildningen för deltagarna i intag 3 och 4, eftersom en kritisk del av 
utbildningen har bestått av att praktisera kunskap från MILSA-utbildningen i den egna SO verksamheten. Under 
pandemin valde dessutom många kommuner att pausa SO under en period och/eller att övergå till fjärrbaserad 
SO-undervisning15, vilket innebar en stor omställning för många kommunikatörer. Detta har framför allt 
påverkat genomförandet av de två övergripande inlämningsuppgifterna. Covid-19 pandemin bidrog även till att 
flera kommunikatörer bytte arbetsuppgifter eller fick avsluta sin tjänst. Många hamnade efter med sina 
inlämningsuppgifter eller tappade motivationen till att genomföra utbildningen. Därutöver innebar pandemin 
att de två sista fysiska träffarna (fysisk träff 5 och 6) för intag 3 och 4 fick genomföras digitalt (Tabell 4). Detta 
kan ha haft en negativ effekt, då de fysiska träffarna utgör en viktig del av MILSA-utbildningen genom att de ger 
kommunikatörerna möjlighet att möta kollegor runt om i landet för att diskutera och utbyta erfarenheter.  

Utvärderingar av de digitala fysiska träffarna visade att många också uppskattade att träffarna var digitala, då de 
sparade tid genom att slippa resa, var mer flexibla, och bättre för miljön. Trots det digitala formatet upplevdes 
kommunikationen med samtalsledarna som välfungerade och det gick bra att förstå ämnet. Utvärderingen 
visade att 18 av 22 av de som svarat på undersökningen ansåg att kommunikationen med de andra deltagarna 
varit givande även under den digitala träffen, och att de hade fått möjlighet att utbyta idéer och tankar.  Det var 
dock mer utmanande att diskutera i grupp, och man saknade att träffa sina kollegor under mer informella 
former.  

Förlängning av projektet 

Som en konsekvens av pandemin förlängdes projektet MILSA utbildningsplattform ett år. För MILSA-
utbildningen innebar det att kommunikatörer som inte blivit klara med utbildningen inom utsatt tid kunde ges 
extra stöd och tid för att slutföra utbildningen. Vidare innebar det att en extra onlinemodul om dialogbaserat 
lärande i det digitala rummet kunde erbjudas. 

Utökat handledningsstöd våren 2021 
Kommunikatörer från samtliga intag med uppgifter kvar att slutföra, det vill säga som ännu inte var helt klara 
med MILSA-utbildningen, bjöds in till ett gemensamt möte online våren 2021. De som var intresserade av att 
slutföra utbildningen delades därefter in i handledningsgrupper och det tillsattes peerstöd (kamratstödjare) till 
de som önskade. Handledning skedde både i grupp och individuellt. Gruppträffarna syftade även till att 
deltagare skulle ges möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Peer-handledarna bestod av 
två medhjälpare som är verksamma som kommunikatörer och som själva har gått MILSA-utbildningen. På så vis 

 
 

15 Vanligast har varit att kommunikatör håller i SO online för en grupp SO deltagare som sitter vid egna datorer på olika 
platser (oftast i sina egna hem). En annan variant av fjärrundervisning har varit att en kommunikatör håller i SO online för en 
grupp SO deltagare som befinner sig i en och samma lokal, t.ex. i ett klassrum. 
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hade de god insyn i utbildningens upplägg, innehåll, samt förväntningar. Handledningen med peers var framför 
allt individuell. Peers ansvarade för uppföljningen av ett antal deltagande kommunikatörer vardera, och 
återrapporterade till utbildningskoordinatorn.  

En kort utvärdering av den utökade handledningen med lärare och peers visade att denna har varit mycket 
uppskattad av de kommunikatörer som tagit del av den. Framför allt uppskattades peerstödet. Peers har haft 
möjlighet att följa upp enskilda deltagares arbete, lägga upp en plan och uppmuntra. Denna form av extra stöd 
och guidning av lärare i samarbete med peers, hade därför med fördel kunnat sättas in i ett tidigare skede av 
projektet, speciellt riktat till de som behövt mer stöd för att genomföra utbildningen. En större tydlighet i vad 
handledningen innebar är dock nödvändigt, exempelvis genom att förtydliga att peers kunde stötta i 
punktinsatser tex. genomläsning och ge feedback på uppgifter.  

Extra modul om dialogbaserat lärande i det digitala rummet  
För att möta det ökande behovet av fjärrbaserad SO-undervisning erbjöds under vårterminen 2021 en extra 
modul i onlineundervisning till samtliga kommunikatörer från intag 1-4 som deltagit i MILSA-utbildningen. 
Påbyggnadsutbildningen syftade till att utöka kommunikatörernas förmåga att på ett pedagogiskt sätt och 
utifrån ett dialogbaserat lärande förmedla information, skapa engagemang och aktivera deltagare som går SO 
på distans. 

Modulens upplägg och innehåll togs fram gemensamt av lärare vid MILSA-utbildningen och SENSUS, i samråd 
med enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. Utförare var SENSUS. Modulen bestod 
huvudsakligen av tre moment, en grundläggande och en fördjupad workshop som varade tre timmar vardera, 
ett grupparbete bestående av ett case som deltagarna skulle lösa gemensamt och en labbövning där de fick öva 
på olika digitala verktyg, samt egen läsning.  

Totalt deltog 57 kommunikatörer i modulen om dialogbaserat lärande i det digitala rummet. Utvärderingen 
visade bland annat att de flesta kommunikatörerna har fått ökade kunskaper om hur de kan skapa engagemang 
hos deltagare som tar del av SO på distans. De flesta uppgav också att de fått ökade kunskaper för att anpassa 
den digitala undervisningen efter deltagares olika förutsättningar samt att använda olika digitala verktyg. För 
mer utförlig beskrivning av innehåll samt utvärdering, se Bilaga 4. 
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3. UTVÄRDERING AV MILSA-UTBILDNINGEN 

 
3.1 UPPDRAGSBESKRIVNING   

Lunds universitet och Uppsala universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne utvärderat MILSA-utbildningen 
som utgör en del av projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. Den 
utvärdering som presenteras i den här rapporten skiljer sig något från den utvärdering som initialt planerades. 
För avvikelser och orsaker till dessa se Bilaga 5. Utöver utvärderingsuppdragen har lärosätena varit aktiva i 
framtagandet och genomförandet av MILSA-utbildningen. Utvärderingen bör således delvis ses som en intern 
utvärdering.  

Vid Lunds universitet har forskargruppen Socialmedicin och Global hälsa (SMGH) haft i uppdrag att utvärdera 
kommunikatörernas erfarenheter av att delta i MILSA-utbildningen (delundersökning 1 och 2, tabell 5). Uppdraget 
innefattade både formativ och summerande utvärdering. Uppdragstagaren skulle samla in både kvalitativ- och 
kvantitativa data för att svara till ett antal frågeställningar. För den formativa delen har data samlats in, analyserats 
och redovisats internt i projektet kontinuerligt för att vara till hjälp för projektutvecklingen. Den summerande 
delen av utvärderingen har undersökt vad kommunikatörerna fått ut av att delta i utbildningen och hur detta har 
omsatts praktiskt i de SO verksamheter som kommunikatörerna arbetar inom.  

Vid Uppsala universitet fick forskargruppen i socialmedicinsk epidemiologi vid institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, i uppdrag att undersöka hur samhälls- och hälsokommunikatörers deltagande i MILSA-
utbildningen påverkar hur nyanlända upplever SO, något som dock inte visade sig vara möjligt att genomföra (för 
mer information se Bilaga 5). Resultat från delar av undersökningen användes till kartläggning av nyanlända som 
deltagit respektive inte deltagit i SO, vars resultat redovisas i separat rapport16. Uppsala universitet genomförde 
i stället en delundersökning på kommunikatörsnivå (delundersökning 3). Ansvarig forskare var professor Ragnar 
Westerling, som också ledde forskargruppen Då Ragnar mycket oväntat och hastigt gick bort våren 2020 flyttades 
ansvaret för utvärderingen över till Josefin Wångdahl och forskargruppen Socialmedicin/CHAP (Barnhälsa- och 
föräldraskap) vid samma institution. 

Därutöver har Slobodan Zdravkovic vid Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för hälsa och samhälle samt 
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) på Malmö universitet haft ett 
övergripande ansvar att koordinera samtliga undersökningar som ingår i utvärderingen.  

Josefin Wångdahl vid Uppsala universitet och Pia Svensson vid Lunds universitet är båda huvudförfattare till 
utvärderingsrapporten och Slobodan Zdravkovic vid Malmö universitet medförfattare. 

 
 

16 Engström, K och Wångdahl, J.2021. Kartläggning av deltagare i samhällsorienteringen för nyanlända migranter. Två 
enkätundersökningar inom projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. Uppsala: Uppsala 
universitet och Malmö: Länsstyrelsen i Skåne. 
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3.2 SYFTE MED UTVÄRDERINGEN 

Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka om MILSA-utbildningen kan öka kvaliteten i 
samhälls- och hälsokommunikation som riktas till nyanlända. och att diskutera vad den kan ha för inverkan på 
nyanländas personliga resurser och integration i det svenska samhället. 

 

Specifika frågeställningar som utvärderingen avser att besvara genom de olika delundersökningarna är:  

• Hur upplever kommunikatörerna MILSA-utbildningen?  
• Vilka möjligheter- och begränsningar har MILSA-utbildningen?  
• Vad har deltagande i MILSA-utbildningen för betydelse för kommunikatörernas kunskap och förmågor 

när det gäller samhälls- och hälsokommunikation?  
• På vilket sätt kan deltagande i MILSA-utbildningen påverka kommunikatörernas kunskap och förmågor 

när det gäller samhälls- och hälsokommunikation ur ett jämställdhetsperspektiv?  
• Vad upplever kommunikatörer som deltagit i MILSA-utbildningen att de har lärt sig, och hur har de 

använt sig av det som de lärt sig? 
• Hur upplever kommunikatörer att deras professionella utveckling som resultat av deltagande i MILSA-

utbildningen kan ha för inverkan på nyanlända personliga resurser och förutsättningar för integration?  

Avgränsningar 

Det uppdrag SMGH vid Lunds universitet och Uppsala universitet tilldelats är begränsat till utvärdering av MILSA-
utbildningen och hur denna har tagits emot av deltagande kommunikatörer, vad de fått ut av att delta i den och 
hur detta implementerats i den egna SO verksamheten. Till detta hör en övergripande förståelse för deltagarnas 
verksamheter och förutsättningar. Föreliggande utvärdering innefattar inte en analys och utvärdering av vilken 
påverkan utbildningen har haft på verksamhetsnivå. Externa utvärderare, Ramboll, har haft i uppdrag att följa och 
stödja projektets arbete med policyförändring på nationell, regional och lokal nivå17.  

 
 

17 Ramboll (2021). Slututvärdering. MILSA utbildningsplattform. 
http://partnerskapskane.se/file_download/129/Slututv%C3%A4rdering+av+MILSA+Utbildningsplattform.pdf 
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4. DELUNDERSÖKNINGARS SYFTEN OCH GENOMFÖRANDE  

För att besvara frågeställningarna har data samlats in genom enkäter, gruppdiskussioner och individuella 
intervjuer (Tabell 5).  

           Tabell 5. Översiktsbild över samtliga undersökningar. 

Undersökning Ansvarig 

1. Enkätundersökning med kommunikatörer som deltagit i MILSA-
utbildningen. 

Lunds universitet 

2. Gruppdiskussioner med kommunikatörer som deltagit i MILSA-
utbildningen. 

Lunds universitet 

3. Individuella intervjuer med kommunikatörer som deltagit i 
MILSA-utbildningen. 

Uppsala universitet 

 

De tre delundersökningarna presenteras i separata kapitel. I varje kapitel beskrivs syftet med respektive 
delundersökning, hur de genomfördes samt dess resultat och nyckelfynd.  

4.1 DELUNDERSÖKNING 1: ENKÄTSTUDIE MED DELTAGANDE KOMMUNIKATÖRER 

Syftet med enkätundersökningen var att besvara den övergripande frågeställningen: Vad har deltagande i MILSA 
utbildningsplattform för betydelse för kommunikatörernas kunskapsutveckling och utveckling av pedagogiska 
färdigheter vad gäller samhälls- och hälsokommunikation?  

Mer specifikt har enkäten syftat till att undersöka utbildningens effekt på deltagande kommunikatörers:  

• kunskapsutveckling inom samhällskunskap och hälsoämnen 
• utveckling av pedagogiska färdigheter samt applicering av metoder i relation till olika teman i 

samhällsorienteringen 
• utveckling av ledarskapsförmåga och självförtroende. 
• hälsolitteracitet 

Datainsamling och analys 

Inbjudan till att delta i utvärderingen skickades ut via mejl till samtliga kommunikatörer i respektive intag som vid 
tidpunkten för datainsamlingen var registrerade som deltagare i MILSA utbildning. I mailet bifogades ett 
informationsbrev som beskrev syftet med undersökningen och att det var frivilligt att delta, tillsammans med en 
länk till enkäten. Deltagande kommunikatörer ombads svara på en enkät före och efter att de deltagit i 
utbildningen. Undersökningen genomfördes på svenska. Data samlades in med hjälp av enkätverktyget Survey & 
Report. Den första enkäten, uppstartsenkäten, syftade framför allt till att kartlägga deltagande kommunikatörers 
sociodemografiska bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetssituation och kompetensutvecklingsbehov.  

Bakgrundsvariabler bestod av kön och ålder, högsta utbildning i Sverige och i annat land, samt hur lång tid de varit 
bosatta i Sverige. Gällande arbetssituationen ställdes bland annat frågor om hur länge de varit verksamma som 
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kommunikatörer och under vilken anställningsform. Enkäten innehöll även frågebatterier med frågor om 
arbetsmiljön, hälsolitteracitet och self-efficacy (tron på den egna förmågan).  

Uppföljningsenkäten syftade framför allt till att undersöka vad kommunikatörerna fått ut av att delta i 
utbildningen i form av kunskap och pedagogiska färdigheter. I enkäten ombads kommunikatörerna skatta den 
egna kunskapsutvecklingen inom SO -och hälsa övergripande, samt i specifika ämnesområden. Frågan löd: 
Jämfört med innan du påbörjade MILSAs utbildning, i vilken utsträckning upplever du att dina faktakunskaper om 
[ämne] har ökat? Varpå kommunikatörerna skattade, på en 5-gradig skala från “ingen skillnad jämfört med innan 
utbildningen” till “I mycket stor utsträckning”.  

På liknande sätt ombads kommunikatörerna självskatta sin utveckling vad gäller pedagogiska färdigheter, 
ledarskapsförmåga, konflikthantering och gränssättning i yrkesrollen. Vidare ställdes frågor huruvida deltagande 
i MILSA-utbildningen lett till förändringar i deras arbetssituation, exempelvis genom ändrade arbetsrutiner.  

För att fånga upp om utbildningen mer specifikt bidragit till att öka kommunikatörernas kunskaper om 
jämställdhet samt färdigheter för att integrera detta i SO-undervisningen ställdes tre frågor där 
kommunikatörerna ombads självskatta sin kunskapsutveckling vad gäller jämställdhet, i vilken utsträckning de 
ökat sina kunskaper i att undervisa om jämställdhet i sina SO-pass, samt om de blivit bättre på att planera och 
genomföra sina SO-pass utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Insamlade data analyserades deskriptivt med hjälp av statistikprogrammet SPSS (version 25). Analyser av 
utfallsvariabler i termer av kunskapsökning och ökade färdigheter, har undersökts med relevanta 
bakgrundsvariabler och arbetsrelaterade variabler för att se hur fördelningen ser ut i olika avseenden 

Resultaten presenteras gemensamt för samtliga intag (1–4). För redovisning av resultat från respektive intag, (se 
Bilaga 6-7). 

Resultat från enkätundersökningen med kommunikatörer som deltar i MILSA-utbildningen 

4.1.1 Uppstartsenkäten 
Totalt svarade 128 kommunikatörer på enkäten som delades ut innan utbildningen startade, vilket motsvarar 72 
% av kommunikatörer som var registrerade som deltagare vid uppstart för respektive intag (Tabell 6). Från intag 
1 svarade 39 kommunikatörer (87 %) på enkäten, från intag 2 svarade 32 kommunikatörer (73 %), från intag 3 
svarade 37 kommunikatörer (73 %) och från intag 4 svarade 20 kommunikatörer (45 %).  

Tabell 6. Antal kommunikatörer från respektive intag som svarade respektive inte svarade på enkät före och efter 
utbildningen. 

  Intag 1 
enkät/utb.*  

Intag 2 
enkät/utb.* 

Intag 3 
enkät/utb.* 

Intag 4 
enkät/utb.* 

Alla intag 
enkät/utb.* 

Enkät 

Före 

  

39/45 

  

32/44 

  

37/44** 

  

20/44** 

  

128/177 

Efter 31/42 22/44 24/44 11/43 88/173 

* enkät = antal kommunikatörer som besvarade enkät, utb. = antal kommunikatörer som deltog i MILSA-utbildningen totalt 

** Registrerade i MILSA vid tillfället och med tillgång till mailadresser.  
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Beskrivning av deltagande kommunikatörer innan deltagande i MILSA-utbildningen 

Bakgrund 
Lika många kvinnor som män svarade på förenkäten.  Kommunikatörerna var i åldern 25–64 år (median= 44 år). 
Flest var i åldern 35–45 år (38%) eller i åldern 46–55 år (30%) (Figur 4). 

 

                        Figur 4. Kön och ålder för kommunikatörer i intag 1–4. 

Tillsammans representerar kommunikatörerna 22 olika länder. Vanligaste födelseland var Syrien (25%) därefter 
Irak (16%), Eritrea (11%), Iran (6 %), Somalia (6 %), och Etiopien (5 %). Tiden som kommunikatörerna befunnit sig 
i Sverige varierade mellan 6 och 40 år. Flest (38 %) kom till Sverige under perioden 2011–2015. Kommunikatörer 
med ursprung från Syrien har i regel bott kortast tid i Sverige. Något mer än fyra av fem (84 %) kom till Sverige 
från Syrien år 2011–2015 (Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figur 5. År som kommunikatörerna kom till Sverige. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 
Kommunikatörernas utbildningsnivå uppmättes dels utifrån högsta utbildning som de genomgått i Sverige, dels 
utifrån högsta utbildning som de genomgått i annat land än Sverige (figur 6). En av fem (20 %) hade som mest 
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gått i grundskolan och hälften hade genomgått gymnasiet i Sverige. Knappt en av tre (30 %) hade någon form av 
universitets- eller högskoleutbildning från Sverige.  

En av tio (10 %) hade som mest gått i grundskolan och drygt en av fyra (26 %) hade genomgått gymnasiet i något 
annat land. Drygt tre av fem (64 %) hade någon form av universitets- eller högskoleutbildning från annat land än 
Sverige (Figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 6. Högsta utbildning som kommunikatörerna genomfört i Sverige och annat land. 

 

Exempel på utbildningar som kommunikatörerna har genomfört i Sverige var: Lärare/pedagogik, ekonomi, 
socionom, socialt arbete, undersköterska, studie- och yrkesvägledare, programhantering. Exempel på 
utbildningar som kommunikatörer har genomfört i annat land än Sverige var: Jurist, lärare, apotekare, 
biomedicinsk analytiker, geologi, design, statsvetenskap, arkitekt, agronomi (Se Bilaga 6, Tabell 6). 

Vad gäller arbetslivserfarenhet i Sverige (bortsett från kommunikatörsyrket) hade kommunikatörerna exempelvis 
arbetat som: modersmålslärare, boendehandledare, arbetsförmedlare, kock, byggnadsarbetare, 
studiehandledare, vårdbiträde, säljare, administratör, och webbredaktör. Vad gäller arbetslivserfarenhet från 
annat land än Sverige hade kommunikatörerna exempelvis arbetat som: sekreterare, socionom, datatekniker, 
journalist, utbildningsinspektör, ingenjör, takläggare (se Bilaga 6, Tabell 6). 

Arbetssituation 
Kommunikatörerna hade en rad olika titlar vad gäller rollen som kommunikatör i SO. Drygt tre av dem (63%) 
uppgav att de var anställda som samhällskommunikatörer, en av fem (20%) att de var anställda som samhälls-och 
hälsokommunikatörer. Lika många hade titeln hälsokommunikatörer (2 %), vägledare (2%), eller informatör (2%). 
Övriga hade någon annan än ovan nämnda titlar (Figur7). 
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         Figur 7. Kommunikatörernas arbetstitlar.   

De flesta kommunikatörerna hade arbetat inom SO i 2–3 år (32 %) eller 4-5 år (32 %), därefter hade de flesta 
arbetat som kommunikatörer i ett år eller mindre (23 %) eller i mer än 6 år (13 %) (Figur 8).  
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   Figur 8. Hur många år kommunikatörerna arbetat inom SO.  

Vanligast förekommande anställningsformen var tillsvidareanställning, antingen på heltid (68%) eller deltid (5%). 
Därefter timanställning vid behov (14%) och projektanställning på heltid (9%). Tio procent av de som arbetat som 

kommunikatörer i 2 år eller mer har en timanställning (Figur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 9. Deltagarna fördelade över anställningsform.  

Cirka fyra av fem (83 %) kommunikatörer var anställda i en kommun. Övriga i landstinget/regionen (5%) på 
länsstyrelse (6%), i privat företag (3%), i region- eller kommunförbund (1%) eller vid någon annan verksamhet (2 
%). Nästan tre av fem kommunikatörer (58 %) arbetade med något annat vid sidan av rollen som kommunikatör 
inom SO. Exempelvis som arbetsförmedlare, flyktingmottagare, integrationsassistent, skolledare, tolk, 
modersmålsstödjare, studievägledare, samt olika vårdyrken. Några kommunikatörer undervisar SO på mer än ett 
språk. De flesta undervisar SO på arabiska (60%), därefter undervisar de flesta på tigrinja (16%), somaliska (8%), 
eller dari/pashto (9%). En femtedel (26 %) undervisade på något annat språk, exempelvis:  kurdiska, persiska, 
serbiska, thailändska, engelska, ryska, farsi, swahili, amhariska och engelska (Figur 10). 

  

29

47
35

17

0

20

40

60

80

100

0-1 år 2-3 år 4-5 år 6+ år

Antal kommunikatörer fördelat över hur många år de arbetat

84

6 11
17

5
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Tillsvidare (heltid) Tillsvidare (deltid) Projektanställd
(heltid)

Timanställd Annat

Antal kommunikatörer fördelat över vilken anställningsform de har



   
 
 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 10. Språk som kommunikatörerna undervisar SO på. Flera svar kunde anges. 

Nästan alla kommunikatörer undervisade SO genom att träffa sina SO deltagare i ett klassrum eller i en möteslokal 
(90 %). Resterande träffade sina SO deltagare online, eller både online och i klassrum, eller i en möteslokal. I 
genomsnitt träffade kommunikatörerna fem SO grupper/ månad. Som mest träffade en kommunikatör 14 SO 
grupper/månad och som minst två SO grupper/månad.   

Cirka fyra av fem kommunikatörer (82 %) uppgav att det fanns någon form av riktlinjer för arbetet som 
kommunikatör på deras arbetsplats, övriga att det inte gjorde det. De flesta uppgav att de på något vis samlar in 
utvärderingar från deltagare som de undervisar i SO (91%). Cirka fyra av fem (81 %) av dessa uppgav att de gör 
det via skriftliga utvärderingsblanketter och hälften (50 %) att de gör de gör det muntligt   

Arbetsmiljö  
Kommunikatörerna fick besvara ett antal frågor gällande sin psykosociala arbetsmiljö. Sammanfattningsvis visar 
resultaten att kommunikatörerna generellt upplevde att de har kontroll över sin arbetsrelaterade stress. Drygt 
sju av tio (74%) uppgav att det inte krävs för stor arbetsinsats av dem. Samtidigt uppgav en av tre (33%) att de 
ofta blir avbrutna i sitt arbete. Mer än hälften (52 %) av kommunikatörerna upplevde att de behöver arbeta 
mycket hårt och två av fem (40%) att de behöver arbeta mycket snabbt. Något fler (44 %) ansåg att de har lite 
frihet att bestämma hur deras arbete ska utföras samtidigt som drygt tre av fem (63%) uppgav att de behöver 
fatta egna beslut gällande sitt arbete. Det verkar vara en överensstämmande bild av att kommunikatörerna anser 
att deras arbete är utvecklande (92%), varierande (86%) och kreativt (93%) (Bilaga 6, Tabell 3).  I stort sett samtliga 
deltagare (95%) ansåg att de har goda möjligheter till kollegialt utbyte på arbetsplatsen (95 %) och att det finns 
möjlighet att diskutera det egna arbetet med sin chef/ samordnare eller kontaktperson (97 %). Drygt hälften (48 
%) uppgav att de har regelbundna arbetsplatsträffar (APT), övriga att de inte hade det. Nästan nio av tio (87%) 
kommunikatörer uppgav att det finns stöd på arbetsplatsen om de själva eller någon av deras kollegor mår dåligt 
på grund av arbetsplatsrelaterade händelser. 

Kompetens  
Något fler än sju av tio kommunikatörer hade erbjudits någon form av utbildning i samband med att de påbörjade 
sin anställning som kommunikatör i SO (74 %). De flesta hade tagit del av 1 - 3 dagars utbildning i 
samhällsrelaterade ämnen, hälsa eller pedagogik. Ett fåtal har deltagit i någon sådan utbildning på 
högskola/universitet. 
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Vad gäller utbildning i SO/samhällsrelaterade ämnen hade kommunikatörerna i genomsnitt tagit del av 1.6 
aktiviteter18. Av de 75 kommunikatörer som specificerat vad för utbildning de hade deltagit i hade cirka en av sex 
deltagit i minst tre utbildningsaktiviteter med fokus på SO (16%). Av de 87 kommunikatörer som specificerat vilken 
utbildning om hälsa de deltagit i hade cirka hälften deltagit i minst en utbildningsaktivitet med fokus på hälsa 
(54%). Av de 87 kommunikatörer som specificerat vad för utbildning om pedagogik de hade deltagit i hade något 
fler än häften (58 %) de tagit del av minst en utbildningsaktivet med fokus på pedagogik.   

Drygt en av fyra kommunikatörer hade inte erbjudits någon utbildning i samband med de påbörjade sin tjänst 
som kommunikatör (26 %). Av de 76 personer som specificerat sitt svar hade 53 % inte erbjudits någon utbildning 
med fokus på hälsa och 47% hade inte erbjudits någon utbildning med fokus på pedagogik (Figur 11). 

 

        Figur 11. Antal utbildningsaktiviteter som kommunikatörerna deltagit i innan MILSA-utbildningen.  

Kommunikatörerna från samtliga intag fick frågan i vilken utsträckning de ansåg att de hade tillräcklig med 
kunskap och färdigheter för att undervisa sina grupper inom olika ämnesområden. De flesta kommunikatörerna 
angav att de i stor utsträckning hade tillräcklig med kompetens för att undervisa sina deltagare i ämnena: svenska 
normer och värderingar (85%), diskriminering (81%), jämställdhet (89%), rättigheter och skyldigheter (89%), barns 
rättigheter (91%) samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (72%).  

Kommunikatörerna i intag 3 och 4 fick svara på en fråga om hur ofta de använder sig av olika pedagogiska 
metoder. Något mer än häften (57%) uppgav att de alltid eller ofta låter sina deltagare träna på att själva hitta 
information om olika ämnen och drygt tre av fem (64%) att de alltid eller ofta låter sina deltagare träna på att 
kritiskt granska information. Nästan lika många (67%) uppgav att de alltid eller ofta använder metoder där de låter 
sina SO deltagare återberätta med egna ord det som de pratat om. Drygt fyra av fem (83 %) uppgav att de 
använder bilder i sin pedagogik alltid eller ofta för att deras deltagare lättare ska förstå. 

 
 

18 Utbildning kunde bestå av mindre än en dag utbildning, en dag utbildning, tre dagars utbildning, eller större mer 
omfattande kurs högskola eller universitet. Aktiviteter kunde bestå av föreläsning, workshops, konferens, kurser.  
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Hälsolitteracitet och tron på den egna förmågan 
Drygt en av fyra kommunikatörer (27 %) bedömdes ha problematisk kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet19, 
det vill säga svårigheter med att kommunicera kring samt kritiskt granska hälsoinformation.  Övriga bedömdes ha 
lätt för att kommunicera kring och kritiskt granska hälsoinformation.  Vad gäller tron på den egna förmågan (self-
efficacy) 20  i relation till arbetet som kommunikatör i SO låg medelvärdet på 32.84 vilket innebär 
kommunikatörerna på gruppnivå hade en hög tro på den egna förmågan i relation till sitt arbete. 

Nyckelfynd från uppstartsenkäten 

• Kommunikatörer kommer från många olika länder.  
• Välutbildade kommunikatörer är vanligen utbildade i annat land än Sverige.  
• Kommunikatörerna arbetar oftast under titeln samhällskommunikatörer.  
• Majoriteten är anställda kommunalt, relativt nya i sitt arbete som kommunikatörer. De flesta är 

tillsvidareanställda på hel- eller deltid. Alla kommunikatörer undervisar inte i hälsoämnen.  
• Kommunikatörerna upplever att arbetet är utvecklande, varierande och kreativt och att de har stöd på sin 

arbetsplats.  
• En del har inte tagit del av någon utbildning i samband med att de påbörjade sitt arbete. En del har inte fått 

någon utbildning inom pedagogik eller inom hälsa. Bland de som fått utbildning har utbildningen varit i SO.  
• De flesta anser att de har god förmåga att undervisa inom olika ämnen i samhällsorienteringen. 
• En del uppger att de upplever att de behöver mer kunskap för att undervisa i olika ämnen men mest vad 

gäller diskriminering och SRHR.  
• En tredjedel av kommunikatörerna har problematisk eller kritisk hälsolitteracitet. 
• Sammanslaget visar kommunikatörerna en hög tro på den egna förmågan i relation till sin arbetssituation. 

4.1.2 Uppföljningsenkäten  

Totalt svarade 88 kommunikatörer på enkäten som delades ut efter genomförandet av respektive intags MILSA 
utbildning, vilket motsvarar 55 % av de kommunikatörer som påbörjade MILSA-utbildningen21 (Tabell 6). Från 
intag 1 svarade 31 kommunikatörer (74 %) på enkäten, från intag 2 svarade 22 kommunikatörer (50%), från 
intag 3 svarade 24 kommunikatörer (55 %) och från intag 4 svarade 11 kommunikatörer (26 %).  

Bakgrund 
Det var ungefär lika många kvinnor (45 %) som män (45 %) som svarade på uppföljningsenkäten.  
Kommunikatörerna var i åldern 25–64 år (median= 46 år) (Figur 12). 

  

 
 

19 Kommunikatörernas kommunikativa och kritiska hälsolitteracitet mättes med hjälp av den svenska kommunikativa- och 
kritiska hälsolitteracitetsskalan (Wångdahl JM, Mårtensson LI: The communicative and critical health literacy scale - 
Swedish version. Scand J Public Health 2014, 42(1):25-31.  
20 Måttet för tron på den egna förmågan mättes med hjälp av ”Svensk version av General self-efficacy scale” (Koskinen-
Hagman,M., Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1999). Swedish version of the General Self-efficacy Scale. Documentation of the 
General Self-Efficacy Scale. Hämtad från: http://userpage.fu-berlin.de/%7Ehealth/selfscal.htm. Kommunikatörerna ombads 
svara på frågorna i relation till sitt arbete som kommunikatörer. 
21 De som svarade på uppföljningsenkäten var nödvändigtvis är samma personer som svarade på 
uppstartsenkäten, och behöver nödvändigtvis inte ha slutfört eller blivit godkänd på MILSA-utbildningen.  

http://userpage.fu-berlin.de/%7Ehealth/selfscal.htm
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           Figur 12. Kön och ålder för kommunikatörer i intag 1-4.  

 

Tillsammans representerar kommunikatörerna 22 olika länder. Vanligaste födelseland var Syrien (24%) därefter 
Irak (19%), Eritrea (9%), och Etiopien (7 %), Iran (6 %), Afghanistan (5 %), Somalia (5 %), Marocko (5 %) och Libanon 
(5 %) (Bilaga 6, Tabell 5). Tiden som kommunikatörerna befunnit sig i Sverige varierar mellan 4 och 41 år. Flest 
(32 %) kom till Sverige under perioden 2006–2010 (32 %) 2011–2017 (37 %). Drygt en av tio (12 %) kom till Sverige 
1990 eller tidigare (Figur 13).  

 

 

           Figur 13.  År som kommunikatörerna kom till Sverige.  

 

Utbildning 
Kommunikatörernas utbildningsnivå uppmättes dels utifrån högsta utbildning som de genomgått i Sverige, dels 
utifrån högsta utbildning som de genomgått i annat land än Sverige (Figur X). En av sex (16%) hade som mest gått 
i grundskola och drygt en av fyra (28 %) hade genomgått gymnasiet i Sverige. Knappt en av fyra (23 %) hade någon 
form av universitets- eller högskoleutbildning från Sverige. En av sex (16 %) hade som mest gått i grundskolan och 
tre av fem (63 %) hade genomgått gymnasiet i något annat land. Drygt en av fem (21 %) hade någon form av 
universitets- eller högskoleutbildning från annat land än Sverige (Figur 14). 
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  Figur 14. Högsta utbildning som kommunikatörerna genomfört i Sverige och annat land. Uppföljningsenkäten.  

 

Arbetssituation 
Det finns olika titlar för samhällskommunikatörer. Omkring hälften (53 %) uppgav att de var anställda som 
samhällskommunikatörer, nästan en av tre (32 %) att de var anställda som samhälls-och hälsokommunikatörer 
och 2% att de var anställda som hälsokommunikatörer. Övriga (13 %) hade någon annan än ovan nämnda titlar. 
Nästan en av tre kommunikatörer (29 %) hade nyligen påbörjat sin anställning som kommunikatör i SO (arbetat 1 
år eller kortare). Cirka en av fem (21 %) hade arbetat inom SO 2–3 år och omkring en av fyra (28 %) i 2–3 år eller 
i 6 år eller mer (23 %) (Figur 15). 

 

 

                       Figur 15. Hur många år kommunikatörerna arbetat inom SO. 

 

De flesta kommunikatörerna hade en tillsvidareanställning, antingen på heltid (76%) eller deltid (5%). Därefter var 
den vanligaste anställningsformen timanställning vid behov (14%) och projektanställning på heltid (9%). Två 

13

48

18 14

54

18

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

<Grundskola Gymnasium Universitet/högskola <Grundskola Gymnasium Universitet/högskola

I Sverige Annat land

Antal kommunikatörer fördelat över högsta utbildning i Sverige och annat 
land

25
18

24
20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-1 år 2-3 år 4-5 år 6+ år

Antal kommunikatörer fördelat hur länge de arbetat 



   
 
 

44 
 

procent av de som arbetat som kommunikatörer i 2 år eller mer hade en timanställning (figur 18). Två procent av 
kommunikatörerna hade en projektanställning. Nästan 2 av 3 kommunikatörer (65%) arbetade med något annat 
vid sidan av rollen som kommunikatör inom SO. Totalt uppger 65% av de 87 kommunikatörer som besvarade 
frågan att de arbetar med något annat vid sidan av sitt arbete som kommunikatör i SO. De flesta av 
kommunikatörerna som nyligen påbörjat sin tjänst som kommunikatör hade en tillsvidareanställning på heltid. En 
av sex (17 %) som arbetat som kommunikatörer i 4–5 år hade en timanställning. Drygt fyra av fem 
kommunikatörer (81%) var anställda i kommunen. Övriga på Länsstyrelsen (9%), på landstinget/regionen (5 %), i 
privata företag (2%), i regions-eller kommunförbund (2%) eller vid någon annan verksamhet (1 %).  

Några kommunikatörer undervisar SO på mer än ett språk. De flesta undervisar SO på arabiska (67%), därefter 
undervisar de flesta på tigrinja (17%), somaliska (9%), eller dari/pashto (9%). En femtedel (21 %) undervisade på 
något annat språk, exempelvis: kurdiska, persiska, serbiska, kroatiska, amhariska, thailändska, ryska, och engelska. 
Nästan tre av fyra kommunikatörer (74 %) undervisade SO genom att träffa sina SO deltagare i ett klassrum eller 
i en möteslokal. Resterande träffade sina SO deltagare enbart online (1%), eller både online och i ett klassrum 
eller i en möteslokal (25%). 

På frågan om det på deras arbetsplats finns någon form av riktlinjer för arbetet som kommunikatör svarade 83% 
av de 88 kommunikatörer som svarade på frågan att det fanns det, 17 % svarade nej. 

Arbetsmiljö 
Kommunikatörerna fick besvara ett antal frågor gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Sammanfattningsvis visade resultaten att kommunikatörerna generellt upplever att arbetet som kommunikatör 
kräver stor skicklighet, att de behöver lära sig nya saker och att de på arbetsplatsen har möjlighet att utveckla sin 
förmåga. Hälften av kommunikatörerna uppgav att arbetet som kommunikatör är varierande och kreativt, lika 
många att arbetet är repetitivt. Nästan tre av fem kommunikatörer (57%) upplevde att jobbet kräver stor 
koncentration och sju av tio (29%) att det inte kräver för stor arbetsinsats av dem. Något mer än hälften (55 %) 
uppgav att de måste arbeta mycket hårt, och drygt två av fem (42%) att de behöver arbeta mycket snabbt. Lika 
många (42%,) uppgav att de har lite frihet i att bestämma hur arbetet ska utföras, medan sju av tio 
kommunikatörer (70%) att de fattar egna beslut vad gäller sitt arbete (Bilaga 7, Tabell 3).  

De flesta kommunikatörerna uppgav att de hade stor möjlighet till kollegialt utbyte på arbetsplatsen (98%), att 
det på arbetsplatsen fanns möjlighet att diskutera det egna arbetet med sin chef eller samordnare/kontaktperson 
(99 %) och att det fanns stöd på arbetsplatsen om de själva eller någon av deras kollegor mådde dåligt på grund 
av arbetsplatsrelaterade händelser (91 %). 

Uppskattad kunskapsutveckling efter deltagande i MILSA utbildning 
I uppföljningsenkäten fick kommunikatörerna uppskatta hur deras kunskap inom olika ämnen utvecklats genom 
deltagande i MILSA-utbildningen. Samtliga kommunikatörer uppgav att de har utvecklat sina kunskaper om SO 
och hälsa genom deltagandet i MILSA-utbildningen (Figur 16). 
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 Figur 16. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att deltagandet i MILSA-utbildningen utvecklat   sina kunskaper 
om SO och hälsa. 

Nästan nio av tio kommunikatörer (86%) uppgav att de fått ökade faktakunskaper om olika SO -ämnen i mycket 
stor eller stor utsträckning. Övriga att de fått det i liten eller mycket liten utsträckning. Nästan 8 av 10 (79%) 
uppgav att fått ökade faktakunskaper inom olika hälsoteman i mycket stor eller stor utsträckning. Övriga att de 
fått det i liten eller mycket liten utsträckning. Nästan alla, oberoende hur länge de arbetat med SO, har ökat sina 
kunskaper om SO- och hälsorelaterade ämnen i stor eller mycket stor utsträckning (Figur 17–18). 

 

Figur 17. I vilken utsträckning kommunikatörerna som arbetat olika länge inom SO upplevde att deltagandet i   MILSA-
utbildningen utvecklat sina kunskaper om SO. 

 

Vad gäller hälsoämnen uppger majoriteten av kommunikatörerna (79 %), oberoende hur länge de arbetat med 
SO, att de ökat sina kunskaper om olika hälsoämnen i stor eller mycket stor utsträckning (Figur 23).  
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Figur 18. I vilken utsträckning kommunikatörerna som arbetat olika länge inom SO upplevde att deltagandet i MILSA-
utbildningen utvecklat sina kunskaper om hälsa. 

Vad gäller specifika ämneskunskaper uppgav omkring tre av fyra kommunikatörer (74%) att de i stor utsträckning 
fått ökad kunskap om svenska normer och värderingar, diskriminering (76%), och jämställdhet (70%), omkring 
fyra av fem kommunikatörer att de i stor utsträckning fått ökad kunskap om rättigheter och skyldigheter (78%), 
nyanländas etableringsmöjligheter (80 %), möjligheter att ta hand om sin hälsa i Sverige (82%), levnadsvanor 
(79%), SRHR (80%) och psykisk hälsa (79%). Två av tre kommunikatörer (66 %) uppgav att de i stor utsträckning 
fått ökad kunskap om barns rättigheter (Figur19).  

 

Figur 19. Kommunikatörernas självskattade kunskapsökning inom olika ämnen  

Uppskattad utveckling av pedagogiska färdigheter efter deltagande i MILSA-utbildningen 
Resultatet från enkätundersökningen visar att kommunikatörerna uppskattar att de genom deltagande i MILSA 
utbildningsplattform har blivit bättre på att använda olika undervisningsmetoder i relation till undervisning i 
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specifika ämnesområden. Vad gäller olika SO -relaterade ämnen uppgav kommunikatörerna att de i stor 
utsträckning har förbättrat sina färdigheter i att undervisa om svenska normer och värderingar (84%), 
diskriminering (80%), jämställdhet (78%), rättigheter och skyldigheter (80%), barns rättigheter (83%), samt om 
nyanländas etableringsmöjligheter (87%). Vidare, att de ökat sina färdigheter att undervisa om specifika 
hälsoområden såsom nyanländas möjligheter att ta hand om sin hälsa i Sverige (85%), levnadsvanor (86%), SRHR 
(85%), samt psykisk hälsa (87%). Mellan 13–20% uppskattar att de har ökat sina kunskaper i att undervisa i dessa 
ämnen i mindre utsträckning (Figur 20).  

 

 

Figur 20. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att de ökat sina färdigheter inom olika specifika 
ämnesområden. 

 

De flesta kommunikatörerna uppgav att de blivit bättre på att variera sina undervisningsmetoder (92 %), på att 
skapa engagemang (86%) och målgruppsanpassa (82%) sina SO-pass utefter deltagares kunskaper och behov 
genom att delta i MILSA-utbildningen (Figur 21).  
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Figur 21. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att de ökat sina pedagogiska färdigheter. 

 

De flesta kommunikatörerna uppgav att de blivit bättre på att planera sina SO-pass (85%), på att utvärdera sina 
SO-pass (87%), samt på att utvärdera sitt eget arbete som kommunikatör (85 %) (Figur 22). 

 

Figur 22. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att de ökat sina färdigheter vad gäller planering och 
utvärdering. 

Vidare uppgav de flesta kommunikatörerna att de blivit bättre på att låta sina SO deltagare återberätta för dem 
vad de pratat om (86 %), dela ut skriftlig information till sina SO deltagare (83 %, på att använda bilder (85%) eller 
blivit bättre på att låta sina SO- deltagare träna på att själva hitta information (86 %) i samband med sina SO pass 
(Figur 23). 
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               Figur 23. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att de ändrat sitt arbetssätt i SO. 

 

Professionell roll 
Omkring stor majoritet av kommunikatörerna bedömde att de utvecklats som ledare (83 %), blivit bättre på att 
definiera och sätta gränser för sin roll som kommunikatör (82 %), samt blivit bättre på att hantera konflikter som 
kan uppstå i SO- undervisningen (85 %) genom deltagandet i MILSA-utbildningen (Figur 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 24. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att de utvecklat olika professionella egenskaper. 
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Figur 25. I vilken utsträckning kommunikatörerna upplevde att de utvecklat sina kunskaper och färdigheter vad gäller 
jämställdhet. 

Jämställdhetsintegrering 
Nästan alla kommunikatörer uppgav att de fått ökad kunskap om jämställdhet genom deltagandet i MILSA-
utbildningen. Drygt fyra av fem kommunikatörer (78%) hade utvecklat färdigheter vad gäller att använda olika 
metoder för att undervisa i jämställdhetsfrågor och något fler (85 %) vad gäller att integrera 
jämställdhetsperspektiv i sin planering av genomförande av SO pass. Endast två deltagare (ca 2 %) angav att de 
inte fått någon ökad kunskap eller utvecklat några färdigheter vad gäller jämställdhet genom deltagandet i MILSA-
utbildningen (Figur 25). 

Förankring 
Nästan nio av tio (87%) av kommunikatörerna uppger att de ändrat sitt arbetssätt till följd av att de deltagit i 
MILSA-utbildningen. Ett resultat som gäller både för de som arbetat kort och lång tid inom SO (Figur 26–27).   

 

Figur 26. Andel kommunikatörer som ändrat sitt arbetssätt genom att de deltagit i MILSA-utbildningen. 

 

Av de kommunikatörer om valde att specificera på vilket sätt de ändrat sitt arbetssätt uppgav samtliga att de nu 
har en större variation vad gäller vilka pedagogiska metoder de använder i sin undervisning. I de flesta 
fritextsvaren uppgav kommunikatörerna att de efter utbildningen på ett mer genomtänkt sätt planerar, 
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strukturerar och målgruppsanpassar sina SO-pass. Vidare har kommunikatörerna ändrat sitt sätt att förhålla sig 
till källkritik. Exempelvis upplever många att de har blivit bättre på att låta sina deltagare träna på att kritiskt 
granska information. Kommunikatörerna har också blivit bättre på att tillämpa jämställdhetsperspektiv vid 
användning av bilder och pedagogiska metoder. Exempelvis att de är mer noga med att de till att alla deltar eller 
att har börjat använda sig av könsuppdelad statistik i undervisningen för att påvisa skillnader och likheter mellan 
män och kvinnor.  

Drygt tre av fem kommunikatörer (61%) uppgav att deltagandet i MILSA bidragit till förändringar på arbetsplatsen. 
I fritextsvar uppges exempelvis att det deltagandet i utbildningen lett till ett mer strukturerat kollegialt utbyte, 
tydligare rollbeskrivning av kommunikatörsyrket, och att det i verksamheten nu finns ett tydligare erkännande av 
samhälls-och hälsokommunikatörers kompetens. En kommunikatör uppger att det inte skett några uppföljningar 
eller nyttjanden av kunskapen de fått med sig från MILSA-utbildningen. En annan uppger att det ännu inte skett 
några förändringar, men tror att förändringar kommer ske framöver som ett resultat av MILSA. Drygt fyra av fem 
(85%) kommunikatörer uppger att de efter avslutad utbildning kommer ha kontakt med en eller flera personer 
från utbildningen, övriga (15 %) att de inte kommer att ha det. 
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Figur 27. Hur många kommunikatörer som arbetat olika länge i SO ändrat sitt arbetssätt genom att de deltagit i MILSA-
utbildningen. 

Hälsolitteracitet och tron på den egna förmågan 
En mycket liten andel kommunikatörer (2 %) bedömdes ha begränsad kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet 
och drygt en av sex kommunikatörer (17 %) ha problematisk kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet22, det vill 
säga svårigheter med att kommunicera kring samt kritiskt granska hälsoinformation. Övriga bedömdes ha lätt för 
att kommunicera kring och kritiskt granska hälsoinformation.  Vad gäller tron på den egna förmågan (self-
efficacy) 23  i relation till arbetet som kommunikatör i SO låg medelvärdet på 30,78, vilket innebär att 
kommunikatörerna på gruppnivå hade en hög tro på den egna förmågan i relation till sitt arbete.  

 

Nyckelfynd från uppföljningsenkäten 

• Den vanligaste anställningsformen är tillsvidareanställning.  
• Majoriteten av kommunikatörerna upplever att de fått ökad kunskap både i olika So-ämnen och 

hälsoämnen. Även de kommunikatörer som arbetat med samhällsorientering under längre tid har fått ny 
kunskap. Generellt verkar kunskapen i SO-ämnen ha ökat i något högre utsträckning än hälso-ämnen.  

• Positiv utveckling vad gäller kommunikatörernas pedagogiska färdigheter.  
• Majoriteten av kommunikatörerna uppger även att de har integrerat den nya kunskapen och färdigheterna 

i sina arbetssätt.  
• Kommunikatörerna har genom utbildningen fått ökad kunskap om jämställdhetsfrågor, att undervisa om 

jämställdhet, och att integrera ett jämställdshetsperspektiv i sin planering, innehåll och bemötande av 
deltagare i samhällsorienteringen.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen blivit bättre på att definiera och sätta gränser för sin roll.  

 
 

22 Kommunikatörernas kommunikativa och kritiska hälsolitteracitet mättes med hjälp av den svenska kommunikativa- och 
kritiska hälsolitteracitetsskalan (SKHHL) vilken består av 5 frågor om hälsoinformation i Bilaga 7, tabell 4.  
23 Måttet för tron på den egna förmågan mättes med hjälp av ”Svensk version av General self-efficacy scale” (Koskinen-
Hagman, M., Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1999). Swedish version of the General Self-efficacy Scale. Documentation of the 
General Self-Efficacy Scale. Hämtad från: http://userpage.fu-berlin.de/%7Ehealth/selfscal.htm Kommunikatörerna ombads 
svara på frågorna i relation till sitt arbete som kommunikatörer. 
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• Kommunikatörerna visar en hög tro på den egna förmågan i relation till sitt arbete. 

 

4.2 DELUNDERSÖKNING 2: GRUPPDISKUSSIONER MED DELTAGANDE KOMMUNIKATÖRER  

På kommunikatörsnivå har utvärderingen syftat till att få kunskap om hur deltagande i MILSA utbildningsplattform 
har upplevts samt vilka individuella och arbetsplatsrelaterade förutsättningar som påverkat kommunikatörernas 
möjligheter för att tillgodogöra sig utbildningen.  

Deltagande kommunikatörer från samtliga intag har under utbildningens gång intervjuats i mindre grupper. Syftet 
med gruppdiskussionerna har dels varit formativt, det vill säga, att få en förståelse för kommunikatörers 
upplevelse av att delta i utbildningen, som omedelbart har kunnat informera processen med att utveckla och 
förfina utbildningen. Dels har gruppdiskussionerna syftat till att skapa en förståelse för utbildningens betydelse 
för deltagande kommunikatörers professionella utveckling.  

Denna delundersökning svarar till frågeställningarna 1-3. 

- Hur upplever kommunikatörerna MILSA utbildningsplattform och de modulerna som ges via den?  
- Vilka möjligheter och begränsningar finns med utbildningsplattformen och de kursmoduler som ges via den? 
- På vilket sätt har utbildningen bidragit till kommunikatörernas professionella utveckling?  

Datainsamling och analys  

Samtliga kommunikatörer bjöds in till att delta i gruppdiskussionerna via mail varpå frivilliga kunde anmäla sitt 
intresse. Av logistiska skäl genomfördes gruppdiskussionerna i anslutning till de fysiska träffarna och genomfördes 
i lokal på samma ort som de fysiska träffarna. Vid fyra tillfällen har gruppintervjuer genomförts i verksamheter 
som haft flera kommunikatörer registrerade i utbildningen samtidigt. Dessa intervjuer har genomförts på 
kommunikatörernas arbetsplatser. På grund av covid-19 genomfördes den sista omgången gruppdiskussioner 
med kommunikatörer från intag 3 och 4 digitalt via Zoom under november 2020.  

Sammanlagt genomfördes 15 gruppdiskussioner. Fyra gruppdiskussioner genomfördes med deltagare från intag 
1, där mellan 2-6 kommunikatörer deltog vid respektive tilltillfälle under 2018 och 2019. En gruppdiskussion med 
kommunikatörer från både intag 1 och 2 gjordes i januari 2019, där sju kommunikatörer deltog. Fyra 
gruppdiskussioner med kommunikatörer från intag 2 har genomförts. I dessa deltog mellan 5-8 kommunikatörer 
vid respektive intervjutilltillfälle, samtliga intervjuer genomförda under 2019. Under hösten 2019 genomfördes 
en gruppdiskussion med 8 deltagare från intag 3. Under hösten 2020 genomfördes 5 gruppintervjuer digitalt via 
Zoom med kommunikatörer från intag 3 och 4 gemensamt. I dessa deltog mellan 2-5 kommunikatörer vid 
respektive tilltillfälle. 

Intervjuguiden utgick från ett antal tematiska fokusområden beroende på var i utbildningen deltagarna befunnit 
sig vid tillfället för datainsamlingen. Intervjuguiden har samtidigt varit flexibel för att fånga upp det som deltagarna 
har velat lyfta till diskussion. Vid den sista gruppdiskussionen ställdes även frågor om hur covid-19 har påverkat 
deras deltagande i utbildningen samt på vilket sätt utbildningen har bidragit till deras beredskap.  
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Intervjuguidens teman:  

• Innehåll, struktur 
• Relevans och förankring  
• Individuella och arbetsrelaterade förutsättningar;  
• Tillämpning av utbildningen praktiskt i verksamheter;  
• Kunskapsutveckling och utveckling av pedagogiska färdigheter 
• Rollen som kommunikatör 

Varje gruppdiskussion varade mellan 2 och 3 timmar. De spelades in med samtycke från deltagarna och 
transkriberades. Transkriberade gruppdiskussioner analyserades tematisk med utgångspunkt i fokusområdena.  

I den formativa delen av utvärderingen ställdes framför allt frågor med fokus på utbildningens innehåll, struktur 
och omfattning. Detta diskuterades i relation till individuella och arbets- och verksamhetsrelaterade 
förutsättningar, dels för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, dels för att tillämpa utbildningen praktiskt i 
verksamheter. Här har eventuella hinder för deltagande och förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen belysts (intervjuguide tema 1-3) 

I den summerande delen av utvärderingen diskuterades sådant som rörde betydelsen av utbildningen för den 
egna kunskapsutvecklingen, utveckling av pedagogiska färdigheter och rollen som samhälls- och 
hälsokommunikatörer, samt hur detta har förankrats praktiskt i verksamheter (intervjuguide tema 4-6).  

Resultat  
Resultaten från gruppdiskussionerna presenteras sammanslaget med deltagare från intag 1–4.  Ett avsnitt rör 
specifikt covid-19, och baseras på intervjuer med deltagare från intag 3 och 4. Resultaten fokuserar framför allt 
på de summerande delarna av utvärderingen vilka presenteras utefter identifierade teman och underteman 
(Tabell 7).  
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Tabell 7. Schematisk bild över identifierade teman och underteman från gruppdiskussionerna. 

Teman Underteman 

  

Upplevelse av att delta i  

MILSA utbildningsplattform 

Kunskapsutveckling 

Den övergripande SO-uppgiften 

Metodportföljen 

Fysiska träffar 

  

Applicering i verksamheten 

Utveckling av pedagogiska färdigheter  

och praktisk tillämpning 

Pedagogiska metoder 

Rollen som kommunikatör 

  

Förutsättningar för att tillgodogöra  

sig utbildningen 

 

Utbildningens relevans 

Tid och planering 

Språk och studievana 

Arbetsmiljörelaterade förutsättningar  

och incitament 

Anställning 

Incitament 

  

Covid-19 

Konsekvenser för genomförande  

av utbildningen 

Anpassning till digital undervisning 

Beredskap 
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UPPLEVELSE AV ATT DELTA I MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM  

Kunskapsutveckling 

Överlag upplevde kommunikatörerna innehållet i modulerna som givande. Alla områden beskrevs som viktiga för 
kommunikatörsyrket. Flera av kommunikatörerna hade arbetat inom området i många år, men uttryckte att de 
trots det upplevde att de tog med sig mycket nytt från utbildningen. Kommunikatörerna upplever att utbildningen 
har bidragit med en gedigen kunskapsbank med material och metoder att ta med sig i sitt nuvarande yrke, likväl 
som i andra framtida yrken.   Hälsodelarna i utbildningen har upplevts som särskilt värdefulla och även material 
och övningar som har syftat till att öka deras pedagogiska färdigheter. 

Kommunikatörerna beskriver vidare att SO-modulerna har bidragit till ökad trygghet för dem i deras arbete. De 
kan på ett mer pedagogiskt sätt än tidigare förklara för deltagarna (nyanlända) och är mer bekväma med att 
leverera informationen i SO. De kan svara på deltagarnas frågor på ett mer utförligt och säkert sätt och hänvisar i 
större utsträckning till statistik och vetenskap i sin undervisning. Tidigare har många i stort sett bara haft ”Boken 
om Sverige” att luta sig mot, och uttrycker att de nu har en box full med information att plocka ifrån och en 
bredare grund att stå på i sin undervisning. Deras fördjupade kunskaper har stärkt dem i rollen som 
kommunikatör, och att de har blivit mer tydliga i sitt ledarskap. 

”Det har varit mycket bredare sett till materialet och 

ämnet. Innan MILSA hade man två böcker, två hemsidor, 
och en grupp och syftet var att gå igenom det material 

man hann under 60 timmar, sen punkt slut. Det var väldigt 
restriktivt. Men nu har det varit betydligt annorlunda, 
perspektivet på eventuellt framtidens arbete eller hur 

man ska delta mer, även frivilliga aktiviteter i samhället.” 
Kommunikatör 1, intag 3.  

De upplevde att SO-modulerna har fördjupat deras kunskap genom de uppgifter de genomfört. Även om de sedan 
tidigare använt en del av det material och metoder som de fått genom utbildningen, så upplever de att de har 
fått bekräftelse på att de gör ”rätt”. Den kunskap de fått kring samhällsämnena har förstärkt deras uppdrag, och 
flera har uttryckt att de dagligen använder sig av sin nyfunna expertis.  

Kommunikatörerna uppgav att alla ämnen som berördes i MILSA-utbildningen har gett fördjupning i de ämnen 
som de sedan tidigare arbetat med i sitt yrke. De som arbetat med SO en längre tid har beskrivit att det är stor 
skillnad från innan och efter MILSA utbildningsplattform. Yrket i sig är inte statiskt, och de ser att de hela tiden 
måste utveckla sig och sitt material för att kunna undervisa på bästa möjliga sätt. De upplevde att det material 
och de sökmetoder de lärt sig i MILSA hjälper dem att dels hålla sig uppdaterade, dels planera sin undervisning 
på ett mer strukturerat sätt. 

Kommunikatörerna beskrev att de lärt sig mer om hur viktigt det är att förmedla rätten till hälsa, hur jämlikhet 
och socioekonomi påverkar möjligheter för människor att ta hand om, och ha en god hälsa. Även om de i många 
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fall inte planerat för ökad hälsoinformation i sin undervisning, så har de blivit bättre på att svara på 
hälsorelaterade frågor, och kopplar nu mer än tidigare fler ämnen till olika hälsoaspekter. Kommunikatörerna 
beskrev att de i större utsträckning även kan koppla varje ämne till de olika bestämningsfaktorerna för hälsa som 
de arbetat med i utbildningen. För de flesta har hälsomodulerna bidragit med ny kunskap. De förebyggande 
delarna där de fått kunskap kring hur de kan arbeta för att hjälpa nyanlända som de möter i SO:n att ta hand om 
sin hälsa är speciellt uppskattade. Detta inkorporerar de i sin undervisning i SO på ett mer naturligt sätt efter 
MILSA. 

På liknande sätt talade kommunikatörerna om hur de har utvecklats i relation till migration och psykisk hälsa. De 
har nu bättre verktyg för att både förstå och hantera sina deltagare i relation till deras psykiska välmående. Ett 
annat nytt område för många av kommunikatörerna var sexuell hälsa. Kommunikatörerna uppskattade att de har 
fått tillgång till material och god grund för att diskutera och presentera kring rättigheter och skyldigheter i relation 
till sexuell hälsa, samt att de fått tillgång till material på olika språk i ämnet, vilket gör det enkelt för dem att 
förmedla vidare kunskapen till SO-deltagarna. 

Utbildningens innehåll upplevdes som mycket anpassningsbart. Utöver att bidra till ökade pedagogiska 
färdigheter som är till nytta för deras deltagare i SO:n, uppgav kommunikatörerna att de själva får med sig viktig 
kunskap för framtida projekt och yrkesområden. En kommunikatör föreslår att materialet skulle fungera mycket 
bra att använda för skolkuratorer och lärare, genom de verktyg de fått för att på ett välplanerat och strukturerat 
sätt utveckla samtal och diskussioner med elever.  

Den övergripande SO-uppgiften 

I den examinerande SO-uppgiften hade kommunikatörerna i uppgift att utifrån en rad frågeställningar intervjua 
olika samhällsaktörer, och koppla ihop svaren med det kursmaterial de tagit del av. Uppgiften beskrevs som 
givande och intressant, då kommunikatörerna mer ingående fick tänka kring och diskutera en rad olika 
samhällsfrågor tillsammans med, och med hjälp av, sina intervjupersoner. Kommunikatörerna beskrev hur mötet 
med intervjupersonerna har bidragit till en större förståelse för samhället och mer insyn in den svenska sidan när 
det gäller integration och olika samhällsfrågor relevanta för deras undervisning inom SO:n. Denna kunskap har de 
kunnat ta med sig i mötet med deltagarna då de fungerar som en bro mellan olika kulturer. Frågorna som 
användes i uppgiften är frågor som kommunikatörerna ofta har ställt sig själva när de kom till Sverige.  

Andra upplevde att det var betydligt svårare att koppla uppgiften till sitt yrke. Målsättningen för uppgiften var att 
kommunikatörerna skulle hitta samhällsaktörer som de inte kände sedan tidigare, och som passade kontexten för 
de intervjuer de skulle genomföra, men för många har det varit utmanande att nå ut till potentiella 
intervjupersoner. Särskilt svårt var det för deltagare från intag 3 och 4 som utbildades under covid-19 pandemin. 
Vidare uttryckte flera att frågorna inte alltid passade situationen, och att det ibland var svårt att koppla ihop de 
frågor och svar de gått igenom i intervjuerna med kursen och utbildningsmaterialet. En annan aspekt som 
upplevdes som svår var språket i den skriftliga rapport de skulle lämna in då en stor del uppfattade att akademiskt 
skrivande var något som efterfrågades. Även de med större erfarenhet och kunskap i svenska upplevde språket 
var särskilt svårt i denna uppgift. Utmaningen med språket upplevs dock inte enbart som negativ, utan det har 
även bidragit till att utveckla förmågan att utrycka sig i skrift på svenska.  

Metodportföljen 

Uppgiften med metodportföljen gick ut på att i sitt arbete med samhällsorientering testa olika pedagogiska 
metoder i relation till olika teman, för att sedan reflektera över detta och utvärdera hur arbetet gick. 
Genomgående har uppgiften och de metoder de fått upplevts som positivt. Att få en bredare portfölj av metoder 
att använda i sin undervisning upplevs som ett stort plus.  
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Då flera kommunikatörer sedan tidigare saknar formell utbildning i pedagogik uppskattades alla verktyg som 
förenklar arbetet med att förmedla kunskap till sina deltagare. En kommunikatör beskrev att de kunskaper hen 
fått med sig genom metodportföljen har lett till en stor omvandling i arbetsutförandet. Uppgiften beskrevs av 
samma kommunikatör som en avgörande aspekt av utbildningen, och som en bidragande faktor till den förändring 
hen upplevt i sitt förhållningssätt till uppdraget inom SO. Kommunikatörerna beskrev att de pedagogiska 
metoderna som de tagit del av under utbildningen och som examinerats genom metodportföljen har bidragit till 
stor skillnad i deras undervisning. Kommunikatörerna uttryckte att de sedan tidigare använt sig av väldigt enkla 
metoder i sin undervisning. Exempelvis genom att först presentera ämnet för att sedan låta deltagarna diskutera 
detta i klassen. Efter att ha fått pröva på de olika metoder som getts i metodportföljen, och applicera dem i 
klassrummet, upplevde   kommunikatörerna att deltagarna nu är mer aktiva i klassrummet, att det är deltagarna 
själva som driver utvecklingen framåt.  

Förhållningssättet till deltagarna har förändrats i och med metoderna, där kommunikatörerna nu ser deltagarna 
som aktiva individer som bär på egen kunskap, snarare än att de hela tiden är mottagare. Att avsluta sina lektioner 
med reflektion och tankar om hur en själv har upplevt undervisningen har beskrivits som något positivt. 
Kommunikatörerna upplevde samtidigt att det tar mycket tid att testa de nya metoderna. Att metoderna som ska 
testas inte alltid faller samman med de ämnen de ska diskutera under den perioden medförde ytterligare 
utmaningar med att genomföra uppgiften under utsatt tid. 

”Jag måste ge kredit till alla som har utformat de här 

bitarna så att säga. Det hjälpte mig faktiskt. Det var en 
radikal förändring som jag i alla fall fick uppleva. Och det 
var ju vissa delar som var väldigt insiktsgivande, för mig 

det har varit positivt och det är fortfarande positivt. Och 
jag hoppas att alla har utnyttjat det maximalt”. 

Kommunikatör 3, intag 3-4.  

 
Tematiska fysiska träffar 

Kommunikatörerna upplevde att de fysiska träffarna har varit ett mycket positivt inslag i MILSA. Flera uttryckte 
att just de fysiska träffarna var bland det bästa med utbildningen. Under de dessa träffar har de, utöver fördjupad 
kunskap inom olika teman, fått möjlighet att diskutera med sina kollegor på ett givande sätt, samt samtala med 
och ställa frågor till föreläsare. Kommunikatörerna lyfte fram önskemål om att en större del av utbildningen skulle 
ges till de fysiska träffarna, eftersom inlärningen upplevs mer fokuserad och effektiv.  

De fysiska träffarna om våld i nära relationer och sexuell hälsa beskrevs som särskilt givande. Andra träffar som 
lyfts är jämställdhet, psykisk hälsa, motiverande samtal (MI) och träffar där de fått öva på olika pedagogiska 
tekniker och metoder.  

Framför allt betonades tillgången till arbetsverktyg och konkreta metoder som viktiga inslag i de fysiska träffarna. 
Dessa har de kunnat applicera direkt i den egna SO-undervisningen. Vidare har de fått tillgång en kunskapsbank, 
med material att hänvisa sina SO deltagare till, och att själva fördjupa sig i. Då det varierar i vilken utsträckning 
och form kommunikatörerna har fått tillgång till fortbildningar inom sina respektive arbetsplatser sedan tidigare, 
har temana som presenterades genom de fysiska träffarna för många varit ny information. För andra har det 
förstärkt den kunskap de har. Viktigast har dock varit diskussionerna som skett mellan samtalsledare och 
deltagare. 
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De fysiska träffarna var också ett tillfälle att få träffa och prata med någon av lärarna från utbildningen. Denna 
kontakt upplevdes som viktig för många, då den i övrigt endast varit digital. 

Genom mötet med andra kommunikatörer har de fått inblick i hur andra arbetar, vilket de har kunnat ta med sig 
till den egna verksamheten. Just detta erfarenhetsutbyte upplevdes som en viktig del av deras utveckling som 
kommunikatörer. Till de mer kritiska aspekterna hörde att tiden för de fysiska träffarna ofta upplevdes som 
begränsad i relation till mängden information som skulle presenteras och att de inte fick tillräckligt med tid för 
diskussion. En annan kritisk aspekt var att restiden för en del upplevdes som krävande. 

APPLICERING I VERKSAMHETEN  

Utveckling av pedagogiska färdigheter och praktisk tillämpning 

Kommunikatörerna uttryckte att de efter MILSA upplever en större trygghet och säkerhet, genom de metoder 
och pedagogiska färdigheter de tagit del av. Kommunikatörerna uppgav att de pedagogiska verktyg de fått från 
MILSA är det bästa med utbildningen. Att de genom dessa har fått ny syn på sin roll som pedagoger, och nu känner 
sig mer som lärare än tidigare. De har fått en större förståelse för syftet med de olika områden de undervisar, och 
kan därför förklara detta mer tydligt för sina deltagare.  

”Jag tycker det bästa är pedagogik. Det är nytt. Metoder 

som jag lärt mig. Förstå mig rätt, teach-back etcetera Jag 
har också börjat tänka på min roll från ett annat 

perspektiv. Jag har bättre uppfattning. Det är mindre 
individuellt och mer generellt. Mer närmare en lärare”. 

Kommunikatör 5, Intag 1.  

Tack vare de metoder kommunikatörerna tillägnat sig under utbildningen har deras undervisning förändrats 
betydligt. De ser nu till att variera och anpassa ämne och metod för bästa möjliga resultat i större utsträckning än 
tidigare. De upplevde att metoderna de arbetar med engagerar deltagarna, och gör undervisningen roligare, både 
för sig själva och för deltagaren. Kommunikatörerna beskrev att de provar sig fram med de olika metoder de tagit 
del av, och har upplevt stor förändring i de gensvar de får från deltagarna i SO:n. En viktig lärdom från MILSA har 
varit att ständigt utvärdera sitt eget arbete och att sätta tydliga mål gällande vad deltagarna ska kunna efter 
samhällsorienteringen. Utvärderingsmetoderna som kommunikatörerna lärt sig under utbildningen har förändrat 
deras förhållningssätt till deltagarna, och de ser dem nu mer än tidigare som aktiva deltagare i sin egen och 
verksamhetens utveckling. Nya verktyg för att fastställa deltagarnas behov och kunskap har gjort det enklare för 
kommunikatören att planera och genomföra sina lektioner.  

“Utvärderingsmetod är jättebra! Jag har inte gjort det 
förut, jag tänkte inte att de behövde utvärdera - men nu! 

Jag provade och det var feedback, inte bara för dem, det 
var kunskap också för mig som kommunikatör. Hur jag 

gör, om de förstår eller inte förstår när jag ger 

information… det är jättebra”. Kommunikatör 2, Intag 4.  
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Kommunikatörerna beskrev att de efter deltagande i MILSA utbildningsplattform i större utsträckning integrerar 
jämställdhetsperspektivet i sin undervisning. Förmågan att se till att alla får ta plats, och skapa en miljö där alla 
känner sig hörda, respekterade och accepterade har i och med detta ökat. De har blivit noga med att se till att 
frågor som ställs är inkluderande och av relevans för så många som möjligt.  Vidare, har det varit hjälpsamt att se 
till att gruppindelningen är genomtänkt och blandad för att inkorporera jämställdhetsperspektivet och öka 
förutsättningarna för att låta alla ska komma till tals.  

”Ja det blir roligare med det här sättet att presentera 

information. Skapar den här dialog, att gå runt och prata 
med dem, mer jämställdhet, att visar det finns inte någon 
som vet inte mindre än de andra”. Kommunikatör 1, Intag 

1.  

MILSA har gett kommunikatörerna mod att ständigt våga testa nya metoder, och de uppfattar nu mer än tidigare 
kommunikatörsyrket som ett yrke som kräver ständig uppdatering och aktiv ansträngning för att hålla 
undervisning och information aktuell och anpassad efter den grupp som undervisas. En kommunikatör berättade 
att hen innan varje pass brukar ställa tre frågor till sig själv om det ämne som ska diskuteras: ”vad ska jag ta upp?”, 
”hur ska jag lägga upp det?” och ”varför ska jag ta upp det?”. Metoden har hjälpt för att själv se syftet med 
informationen som ska presenteras, och med att se till att materialet är väl genomtänkt innan det presenteras. 

Kommunikatörerna beskrev att de har utvecklat sin förmåga att målanpassa material och metoder för att fungera 
på bästa sätt för deras deltagare. De har fått en ökad förståelse för att alla metoder och alla ämnen inte fungerar 
i alla gruppkonstellationer. Kommunikatörerna beskrev att det är en viktig aspekt av deras jobb att kunna anpassa 
sig och förändra saker som inte fungerar. Bland annat nämndes utvärderingsmetoderna som de tagit del av som 
ett bra verktyg för att förenkla denna anpassning.  

“Det är viktigt att vi utgår från de vi har, och utvärdera 
och kolla om det är jämställdhet, jämlikhet, om det finns 

funktionshinder – ibland man kanske tänker inte, ja det 
finns inte någon, men kanske i en grupp kommer någon 
som, det är bra att man jobbar med det”. Kommunikatör 

3, intag 3-4.  

Kommunikatörerna uppgav även att de har blivit bättre på att hantera de utmaningar som de ibland stöter på i 
klassrummet, som exempelvis att bemöta oengagerade deltagare. Bland annat genom att se till att alla deltagare 
involveras i de olika frågorna som tas upp, och att använda metoder och verktyg för att skapa reflektion. 

Kommunikatörerna uttryckte att det är komplicerat att undervisa i mer känsliga ämnen, där både män och kvinnor 
är blandade, och där det inte sällan finns deltagare som är ett par. Bland annat har de noterat att frågor kring 
abort, sexualundervisning, homosexualitet och preventivmedel skapar obehag i klassrummet. Kommunikatörer 
som tidigare inte haft hälsokommunikation som del av samhällsorienteringen lyfte att sexualitet är ett ämne som 
MILSA-utbildningen lagt på för hög nivå, då detta ämne är svårt att tala om med nyanlända som bara varit i Sverige 
några månader.  
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Att annat område som kommunikatörerna uttryckte ett önskemål om mer information och kunskap kring var 
psykisk hälsa. Kommunikatörerna bemöter ofta deltagare som inte mår bra, och uttryckte ett behov av att kunna 
hantera detta mer professionellt. De har förståelse för var gränsen går för deras roll som kommunikatörer, och 
att det inte är deras ansvar att på något vis behandla deltagare med psykisk ohälsa, men vill se till att de gör vad 
de kan för att underlätta för deltagaren. De uttryckte att det, särskilt i detta ämne, är viktigt att vara välutbildad 
och inte ge fel information.  

Pedagogiska metoder 

Några pedagogiska metoder framkom genom intervjuerna som särskilt givande för kommunikatörernas 
pedagogiska utveckling, bland annat ”förstå mig rätt”, källkritik, ”Va med!” samt olika utvärderingsmetoder.  Med 
hjälp av dessa har de blivit bättre på att engagera deltagarna i undervisningen, och på att utvärdera om huruvida 
information de lärt ut faktiskt tas emot av deltagaren. 

”Förstå mig rätt” upplevdes av kommunikatörerna som en givande metod då de upplevde det som positivt och 
roligt att deltagarna får fungera som sändare, inte alltid bara som mottagare av information. Detta ökade 
förståelsen för vilka brister det finns i den egna undervisningen, och hur detta påverkar deltagarna, men även hur 
en kan åtgärda problemen. Det upplevdes också motiverande för deltagarna att känna att de tydligt lärt sig något 
från varje lektionstillfälle. Metoden gav kommunikatörerna möjlighet att direkt se resultatet av deras arbete och 
se vad som saknas eller vilka moment som kräver mer tid. Kommunikatörerna uttryckte att metoden var positiv 
för dem då den inte kräver några extra hjälpmedel, inte tar mycket planeringstid och att de direkt i klassrummet 
får se resultat på sin undervisning. 

Kommunikatörerna uppgav att de ser många fördelar med att använda sig av, och se till att deltagarna använder 
sig av källkritik. De upplevde också att just källkritik går väl ihop med den roll de har i relation till deltagarna; att 
se till att information som når de nyanlända är korrekt. Kommunikatörerna uttryckte att främja deltagarnas 
förmåga att kritiskt granska information är ett måste så att den information de kanske haft med sig från början, 
fått från landsmän vid ankommandet, eller på felaktiga vägar fått ta del av, kan bytas ut mot mer kritiskt granskat 
material. På så vis upplevde kommunikatörerna att främja källkritik som en viktig del i att hjälpa deltagarna i 
etableringsprocessen. 

Metoden och materialet ”Va med!” fungerade enligt kommunikatörerna som ett effektivt sätt att skapa dialog, 
diskussion och reflektion bland deltagarna i klassrummet. Kommunikatörerna uttryckte att övningarna ökar 
deltagarnas förmåga att vara öppna, toleranta och flexibla till andras synvinklar och åsikter, och att detta främjar 
demokratiseringsprocessen. Filmerna som används i metoden uppfattades som pedagogiska och de 
diskussionsfrågor som följer som givande för att skapa diskussion i klassrummet, och för att väcka intresse bland 
deltagarna. De beskrev att genom att deltagarna får använda flera olika metoder för inlärning, diskussion, film 
och bilder, ökar chansen att budskapet fastnar.  

Utvärdering som metod underströks som något av det viktigaste kommunikatörerna har lärt sig. Att utvärdera 
kunskapsutvecklingen efter lektionstillfället hjälper kommunikatören att förstå om deras metoder fungerat för 
deltagarna, och justera om det är något som fattas eller har missförståtts.  

Rollen som kommunikatör 

Innan kommunikatörerna började MILSA utbildningsplattform beskrevs ofta en otydlighet i de uppgifter och roller 
de har som kommunikatörer och att det inte alltid har funnits några tydliga riktlinjer för att kontrollera om de gör 
rätt. MILSA-utbildningen har förändrat synen på vad som ingår i rollen som kommunikatör. Det framgick att rollen 
upplevs som tydligare, och att de nu mer än tidigare förstår vilka kompetenser som är viktiga att ha i arbetet med 
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SO. Kommunikatörerna uttryckte att MILSA har stärkt deras bild av innebörden av integration, av samhälle och av 
hälsofrågor, och att dessa ämnen inte uteslutande angår nyanlända, utan att det handlar om det större samhället; 
om alla invånare. De uttryckte en känsla av att deras yrke är viktigt, och att de bär titeln med en större stolthet 
än tidigare.  

Synen på sig själv i relation till kommunikatörsyrket har förändrats genom kursens gång. Kommunikatörerna 
uttryckte att de har en starkare känsla av att deras yrkesgrupp behövs, och att deltagarna i större utsträckning 
uppskattar SO:n efter att de ändrat sitt arbetssätt. Det uttrycktes en stolthet över framstegen kommunikatörerna 
gjort genom MILSA, och en större trygghet i det material och de metoder de väljer att använda.  

” Det har stärkt oss… jag är mer tydlig och jag är starkare i 
min roll som kommunikatör”. Kommunikatör 2, Intag 1.   

De upplevde att det finns ett större tålamod och ödmjukhet i mötet med deltagarna. De har större förståelse för 
de tankar och åsikter som deltagarna kan uttrycka, och att de inte behöver sätta sig i försvarspositioner på samma 
sätt som de gjort tidigare. Den ökade förståelsen beskrevs av en av kommunikatörerna som det största hen fått 
med sig genom utbildningen. 

Kommunikatörerna upplevde att de på mer konstruktiva sätt kan hantera konflikter som kan uppstå i 
klassrummet, och har genom utbildningen fått en ökad förmåga att bemöta argument av olika slag. En 
kommunikatör talar om de radikala förändringar hen upplevde att hen gått igenom under MILSA, och kopplade 
dem till de förändringar som många nyanlända går igenom under flykten till Sverige, och i mötet med det nya 
samhället. Att kunna bemöta dessa deltagare i deras förändring betyder att kommunikatören själv också måste 
vara öppen för förändring, och vara beredd på att göra anpassningar för att kunna bemöta på ett givande sätt. I 
och med det material som kommit med MILSA har undervisningen förbättrats och förenklats. 
Kommunikatörerna lyfte även att utbildningen har bidragit till att de har blivit mer professionella i mötet med 
emotionella situationer som kan uppstå i mötet med deltagarna. De har lärt sig att sätta tydligare gränser mellan 
det privata och arbetet, även om de trots detta ofta känner att det blir tungt. De förstår att de inte ska agera som 
psykologer, men har fått verktyg för hur de kan lyssna och bemöta sina deltagare. 

Kommunikatörerna uttryckte generellt att de genom utbildningen fått en tydligare roll, särskilt i egenskaperna 
som ledare. De beskrev att de upplever att de har en viktig roll som förebilder för sina deltagare, att de känner 
stor sympati för sina deltagare, och förstår de svårigheter de stöter på i det svenska samhället. De upplevde att 
de nu, bättre än tidigare, kan använda sina egna erfarenheter, tillsammans med de metoder de fått, för att få 
deltagaren att förstå att de också kan klara denna resa, genom kunskap och engagemang i samhället.   

Kommunikatörerna efterfrågade mer dialog och möten med andra kommuner och regioner som har SO. De 
upplevde att de i mötet med andra kommunikatörer fått inblick i hur upplägget ser ut på andra arbetsplatser, och 
ser hur de kan lära av varandra för att vidareutveckla både arbetet med SO i sig, men också själva upplägget av 
kombinationen undervisning och utbildning. Rollen som kommunikatör har förstärkts genom mötet med andra 
kommunikatörer från olika delar av Sverige. Möjligheten att diskutera och samtala med andra kommunikatörer 
har skapat samhörighet och en större trygghet i sin yrkesroll. Kommunikatörerna upplevde att 
samhällsorienteringen har stärkts då fler kommunikatörer i fler kommuner arbetar på ett mer uniformt sätt, med 
samma material och med samma metoder. Detta har bidragit till förbättrad kunskap bland deltagarna som går 
samhällsorienteringen, och har förstärkt känslan av kommunikatörsyrket som en mer strukturerad och stark 
yrkesgrupp. 
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“Man känner att man blivit en del av ett nationellt projekt. 

Man har fått lära känna folk som jobbar med ämnet från 
Luleå till Malmö…. ” IP6, Intag 3.  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TILLGODOGÖRA SIG UTBILDNINGEN  

Utbildningens relevans 

Kommunikatörerna upplevde vissa svårigheter med att applicera all den information de får under MILSA-
utbildningen i sina SO-grupper. Även om ämnena upplevdes som viktiga lyfte flera kommunikatörer att materialet 
har varit för brett och att innehållet har varit alltför omfattande för den tid som är tänkt att läggas på utbildningen. 
Det uttrycktes olika meningar i huruvida materialet har varit för omfattande, eller om det varit för lite tid avsatt 
för utbildningen. I stället för att skära ner på material och föreläsningar från utbildningens sida, borde 
arbetsgivaren ha avsatt mer tid för studierna. 

I relation till detta upplevdes materialet emellanåt som akademiskt inriktat, vilket kommunikatörerna inte fullt ser 
poängen med i deras arbete med SO-grupperna. Då undervisningen av nyanlända kräver mycket konkret 
information och utbildning, upplevde vissa inte att den djupgående kunskap de fått genom MILSA har bidragit till 
att förbättra deras funktion som kommunikatörer. Dock underströks att utbildningen varit mycket bra för generell 
kunskapsutveckling för den studerande kommunikatören. En kommunikatör såg detta som en brist på 
koordination mellan MILSA och myndigheterna som ansvarar för utbildningens genomförande på ett mer 
praktiskt, kommunalt plan.  

Överlag önskade kommunikatörerna att utbildningen hade erbjudit mer praktiska övningar och material som går 
att använda direkt i SO:n. De uttryckte ett behov av mer stöd för att tillämpa kunskapen och relatera den till det 
arbetar med. En kommunikatör föreslog att det vore fördelaktigt med mer praktiska övningar där det illustreras 
hur en kan använda sig av den teoretiska kunskapen de tagit del av i undervisningen.  

”Det blev svårt att harmonisera båda de här bitarna, vi 

måste vara väldigt konkreta och specifika, den extrema 
tillströmningen av material det blev svårt för mig att 

prioritera och sålla bort de som är viktiga…” 
Kommunikatör 3,  Intag 3-4.  

Andra kommunikatörer underströk att just detta material hjälpte dem att förstå sina deltagare på ett bättre och 
djupare sätt. Snarare än att direkt applicera den nya kunskapen i klassrummet, såg de kunskapsökningen som ett 
verktyg för att på ett bättre sätt kunna undervisa sina deltagare i SO:n.  

Tid och planering 

Bristen på tid för att hinna med utbildningen och för att hinna testa och utvärdera de metoder de fått tillgång till 
beskrevs genomgående som en stor utmaning. Kombinationen arbetsuppgifter och studietid gick inte alltid ihop. 
Många upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att ta till sig av materialet och fullfölja sina uppgifter på 
de åtta timmar i veckan de hade för utbildningen. Detta medförde en upplevelse av att de tappade kontrollen, att 
de inte hunnit med den tidigare modulen förens den nya började. 
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Det riktades kritik i att kursansvariga inte verkade ha gjort realistiska uppskattningar gällande hur lång tid varje 
kursmodul faktiskt tar. Deltagarna uppgav att de inte hann ta del av allt material utan selekterade efter intresse, 
behov eller slumpmässigt. Flera kommunikatörer beskrev att de aldrig, i någon modul, hunnit med all läsning som 
funnits. En större tydlighet angående vad som måste göras för att klara modulerna vore önskvärt, så att de hade 
kunnat koncentrera sig på de allra viktigaste momenten och ta sig igenom utbildningen. 

 
            ”Jag vet att det finns mycket verktyg som är viktigt 

för mig och min utveckling. Men jag hinner inte. Jag har 
aldrig hunnit gå igenom hela modulen. Min SO 

samordnare säger att jag ska ” ta det viktigaste” men jag 

vet inte vad som är viktigast, jag chansar. Jag tar någon 
föreläsning och ibland fördjupningsmaterial  för att 

utveckla mitt arbete. Men jag vet inte om det finns något 

viktigare för mig bland det som jag lämnar”. 
Kommunikatör 3, Intag 1. 

Kommunikatörerna uttryckte att fler möjligheter till samtal med studiekamrater, eller andra konstellationer av 
diskussionsgrupper med övriga kursdeltagare hade underlättat för dem i studierna. Flera berättade att det varit 
svårt att komma i kontakt med de andra kursdeltagarna, dels då alla inte hade samma motivation i utbildningen, 
dels för att själva livspusslet inte gått ihop för dem, då de studerar, arbetar och har familj. Kommunikatörerna 
föreslog att större grupper av studiekompisar vore att föredra, eftersom det då hade funnits större möjlighet att 
någon har tid att ses. 

Språk och studievana 

Eftersom svenska i de flesta fall inte är kommunikatörernas modersmål och eftersom de i sina yrken oftast arbetar 
på andra språk än svenska, så har det tagit extra tid för dem att ta del av materialet på utbildningen. De underströk 
att detta är något man borde beaktat vid utformningen av MILSA utbildningsplattform. Mycket tid lades på att 
förstå frågorna och uppgifterna i stället för att effektivt kunna ta sig an dem. Språket upplevdes inte bara svårt i 
relation till det egna skrivandet och läsandet, utan även i relation till de föreläsningar som gavs under 
utbildningen. Ibland försvårade dialekter och sättet att framföra informationen kommunikatörernas inlärning. 
Samtidigt beskrevs språknivån som positivt för den egnes språkutveckling. Exempelvis uttryckte en kommunikatör 
stor stolthet över den text hen lyckats producera. 

I relation till detta upplevde kommunikatörerna frustration kring att många uppgifter var skriftliga. Dels då de inte 
förstod syftet eftersom deras jobb handlar om att kommunicera muntligt, dels då de upplevde att det fanns stor 
press på dem att skriva rätt grammatiskt. Ett förslag hade varit att ha fler quiz, eller möjlighet att välja muntliga 
examinationsmetoder istället för skriftliga för dem som har svårt för skrivandet.  

ARBETSMILJÖRELATERADE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH INCITAMENT 

Anställning 

Även om det mesta som sägs om innehållet i MILSA tenderade att vara väldigt positivt, lyftes aspekter av 
utbildningen som inte alltid fungerat för kommunikatörerna. Kommunikatörerna nämnde ett flertal hinder dels 
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för deras egen inlärning och möjligheter att genomföra utbildningen, dels för att kunna använda sina nya 
kunskaper i undervisningen av deltagare. 

Ett hinder som lyftes fram i gruppintervjuerna var att anställningsformen är avgörande för kommunikatörernas 
förutsättningar att ta del av utbildningen. Samtidigt som kommunikatörerna studerade jobbade de i många fall 
heltid. De som var timanställda hade möjlighet till mer tid för studier, men fick då ofta använda sin egen tid, utan 
lön, för att studera. De med heltidsanställning har på ett mer tydligt och konkret sätt, än de med till exempel 
timanställning, fått avsatt tid för att studera och genomföra de olika utbildningsmomenten. Även om tiden trots 
detta inte alltid räckt till, fanns en större trygghet för dem i sin anställning. Flera kommunikatörer har arbetat med 
andra saker vid sidan om kommunikatörsarbetet, och därför inte på samma sätt fått tid avsatt från arbetsgivaren 
för att studera materialet. Kommunikatörerna har även fått olika mycket tid avsatta för MILSA-studier från sina 
arbetsgivare, vanligast en arbetsdag i veckan, 8 timmar, som betald studietid, inklusive inläsning och praktik. Detta 
ansåg kommunikatörerna inte räcka för att de ska hinna med det material och de uppgifter som de tilldelats. I 
stort sett alla kommunikatörer uttryckte att de arbetar på sin fritid, och kämpar med att kombinera sina studier 
med kommunikatörsyrket, med andra arbeten, med familj och med vila. Kommunikatörerna uttryckte även att de 
har haft höga förväntningar på sig själva, och att de gärna vill läsa igenom allt material, göra övningarna och 
uppgifterna så bra som möjligt och därmed hade behövt mer tid för att ta sig igenom utbildningen.  

 

 

”Jag tycker att allt är jätteviktigt att ingenting behöver tas 
bort från MILSA, så jag menar att arbetsgivaren behöver 

sänka arbetsuppgiften tillexempel om man är anställd på 
100% och läser MILSA 20% måste kommunikatören 

avlastas för att hinna med MILSA”. Kommunikatör 3, Intag 
1.  

Kommunikatörerna möttes av prioriteringskonflikter från arbetsplatsens håll. De lyfte utmaningar med att få till 
fokuserad studietid utan att bli avbruten av andra arbetsuppgifter. Detta borde ha tagits med i planering, både 
från MILSA och arbetsgivare. Överlag uttrycktes att både egen tidsplanering och bättre planering från MILSA och 
arbetsgivare hade behövts för att underlätta arbetsbördan. Kommunikatörerna menade att det måste finnas ett 
bättre sätt att fördela tiden om arbetsgivaren vill att kommunikatörerna ska gå igenom utbildningsmomenten 
på ett givande sätt. 
 

“...att klara MILSA på det sättet som den är upplagd på är 

jättesvårt, man måste ha, eller betrakta det som 
heltidsstudier och de flesta som läser MILSA har ett 

arbete vid sidan om, och har mycket annat att sköta, så 
alltså svårighetsgraden är inte lika svår som det har visat 

sig ibland för vissa”. Kommunikatör 2,  Intag 3-4.  
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Incitament 

Kommunikatörerna uttryckte att de upplevde utbildningen som relevant för deras arbete, välgrundad i fakta och 
väl upplagd för att förbättra deras förmåga att undervisa. Men det framkom också att kommunikatörerna fått 
kämpa och slita för att ta sig igenom kursen som för många uppfattades som avancerad. Flera kommunikatörer 
uttryckte en besvikelse över att utbildningen än så länge inte lett till direkta förändringar i relation till 
arbetsmässiga aspekter så som lön, titel, eller högskolepoäng. Det hade dels varit otydligt från utbildningens sida 
om vad som skulle hända efter avklarad utbildning, dels oklart bud från arbetsgivarna kring olika form av 
belöningar. I de fall där titlarna hade förändrats till vad som avtalats, hade detta i sin tur inte lett till den förändring 
i lön som kommunikatörerna hoppats, eller i vissa fall varit informerade om skulle ske. Kommunikatörerna 
uttryckte å ena sidan en stolthet över den tid och kraft de lagt ner i utbildningen, å andra sidan en frustration över 
att gensvaret från arbetsgivaren inte blev som de hade förväntat sig. 

 ”Men de sa att jag ska ha titel, de ska bli som 

kommunikatör, men titel räcker inte att få mer lön, för det 
var inte som vi tänkt när jag pratade och vi har kommit 

överens, men jag har gjort en utbildning och jag vill gärna 
att, det tar mycket tid, kraft och energi från mig och jag 

ska, men när jag fått höjning det var inte som tänkt”. 
Kommunikatör 2, Intag 1.  

Incitamenten för att genomföra utbildningen hade inte heller varit tydliga från MILSAs håll. Bristen på tydlighet i 
diplom eller poäng nämndes som en aspekt som dragit ner studiemotivationen. Den övergripande SO-uppgiften 
upplevdes som särskilt prövande. Kommunikatörerna önskade att det funnits någon form av belöning, kanske i 
form av betygsättning från högskola.  Då hade de kunnat ha sin prestation med sig som merit i framtida 
arbetssituationer. 

  

COVID-19  

Konsekvenser för genomförande av utbildningen 

För kommunikatörerna i de senare intagen har den rådande pandemin kommit att påverka 
utbildningssituationen. Kommunikatörerna har tvingats göra anpassningar, både i relation till MILSA och i sitt 
arbete med samhällsorientering. Överlag försvårade pandemin för kommunikatörerna i intag 3 och 4 bland annat 
med den övergripande SO-uppgiften. Det var svårt att få intervjupersoner att ställa upp, och de fick genomföra 
telefonintervjuer istället för att träffas fysiskt. Detta ledde till en helt annan upplevelse av arbetet. Pandemin 
försvårade även genomförandet av metodportföljen då flera kommunikatörer i intag 3 och 4 inte hade några 
grupper under tiden för uppgiftens genomförande. 

Anpassning till digital undervisning 

Kommunikatörerna upplevde att de metoder, material och verktyg de fått med sig från MILSA har hjälpt dem i 
anpassningen till fjärrbaserad SO, även om de också känner att läget försvårade deras möjlighet att undervisa på 
det sätt som de vill. De upplevde bland annat att de förlorat direktkontakten med deltagarna, och att de inte på 
samma sätt som tidigare har kunnat nyttja klassrummets yta. De upplevde dock att de metoder de fått genom 
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MILSA har hjälpt dem att på ett givande sätt kunna genomföra undervisningen trots distansen. Bland annat 
använder de sig mycket av öppna frågor, diskussion, och arbetar med jämställdhet och försöker se till att alla 
kommer till tals.  

I och med covid-19 har de allra flesta varit tvungna att gå över till en onlinebaserad undervisning, och därmed 
inte kunnat träffa sina deltagare i klassrummet. Detta menar kommunikatörerna har lett till en omedveten 
digitaliseringsprocess. Kommunikatörerna, likväl som deltagarna, var i början skeptiska, men beskrev att de 
upplever att de gjort enorma framsteg i sin digitala undervisning, och uppskattar det faktum att de kan befinna 
sig på helt olika geografiska områden och ändå genomföra sin undervisning på ett givande sätt genom de metoder 
de lärt sig under MILSA. Flera kommunikatörer nämnde att de inte tyckte att det var särskilt svårt att anpassa det 
material de fått till digitaliserad undervisning. Trots att deras arbetssituation totalt förändrats till följd av 
pandemin, så upplevde kommunikatörerna trygghet i det material de fått genom utbildningen.  

Beredskap  

Kommunikatörerna har i sin undervisning märkt av en viss otrygghet bland sina deltagare i relation till covid-19, 
och upplevde att det ibland kan vara svårt för deltagarna att ta in den information de undervisar eftersom de har 
tankarna på andra ställen under lektionerna. Vidare upplevde kommunikatörerna att det finns ett problem med 
felaktig information om pandemin bland deltagarna. En kommunikatör berättade att hen tidigare inte tänkte 
mycket på källkritik som en essentiell del av undervisningen, men har i och med pandemin insett hur viktigt det 
är att deltagarna förstår vem och var informationen kommer ifrån för att undvika missförstånd och onödig oro.  

Kommunikatörerna uttryckte att de har uppskattat den information de fått om covid-19 via MILSA-plattformen, 
och berättade att de spridit informationen till de egna samhällsorienteringsgrupperna. Då materialet var översatt 
på flera olika språk var det lätt att snabbt kunna dela med sig av informationen till deltagarna. De uttryckte också, 
precis som tidigare nämnt, att de källkritiska inslagen i MILSA har hjälpt dem just i relation till pandemin. De 
beskrev att de upplever att de har ansvar för att den information deltagarna väljer att ta till sig är korrekt, att den 
kommer från myndigheter och att deltagarna vågar ifrågasätta. Kommunikatörerna uttryckte vidare att de genom 
informationen från MILSA kan svara på frågor kring pandemin, och att de kan ge mer pedagogiska och hjälpsamma 
svar till oroliga och osäkra deltagare. 

 

Nyckelfynd från gruppdiskussionerna 

• Utbildningen har stärkt kommunikatörernas kunskap om SO och om hälsa vilket haft betydelse för deras syn 
på sin roll och sitt uppdrag inom samhällsorienteringen.  

• Kommunikatörernas pedagogiska färdigheter har utvecklats genom utbildningen och lyfts ut som ett extra 
viktigt moment.  

• Kommunikatörer med flerårig erfarenhet i yrket upplever att de efter utbildningen känner en större 
trygghet i utförandet av samhällsorienteringen.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen blivit bättre på att självutvärdera sitt eget arbete, på att söka 
information, uppdatera sitt material och utveckla sin egen kunskap.   

• Kommunikatörerna har genom utbildningen fått en större förståelse för omständigheter och faktorer som 
påverkar nyanländas förutsättningar för en god och jämlik hälsa.  

• Kommunikatörerna upplever att de, efter utbildningen, på ett mer genomtänkt sätt integrerar 
jämställdhetsperspektiv i hela processen av genomförandet och i bemötandet av deltagarna i SO.   

• Flera hinder för att tillgodogöra sig utbildningen har noterats:  
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- Deltagarna har olika lång erfarenhet inom kommunikatörsyrket, det svenska språket, studievana, att ta del 
av all litteratur och föreläsningar på svenska, samt skriva uppgifterna på svenska. 

- Arbetsplatsernas planering för sina medarbetare att genomföra studierna. Det uttrycks generellt stor stress 
för att hinna ta sig igenom de olika kursmodulerna.  

• Innehållet har varit väldigt omfattande och tidsuppskattningen av hur lång en modul faktiskt inte varit 
realistisk.  

• Det krävs incitament för att kompensera kommunikatörernas ansträngning både från arbetsplatsen och 
utbildningen, genom exempelvis löneökning, eller ett kursdiplom som är meriterande.  

• Kunskapen de fått genom utbildningen upplevs även som tillämpbar även i framtida projekt och andra 
yrkesområden. 

4.3 DELUNDERSÖKNING 3: INDIVIDUELLA INTERVJUER MED DELTAGANDE 
KOMMUNIKATÖRER 

Syftet med de individuella intervjuerna var att få fördjupad kunskap om: 

• vad kommunikatörerna upplever att de lärt sig genom MILSA utbildningsplattform 
• hur kommunikatörerna upplever att de lärt sig olika saker genom MILSA utbildningsplattform 
• hur kommunikatörerna upplever att de har påverkats av samt använt sig av det som de lärt sig genom 

deltagande i MILSA utbildningsplattform 

Inbjudan till att delta i individuell intervju skickades ut via mail till samtliga kommunikatörer som deltagit i MILSA 
utbildningsplattform. De som ville delta meddelade detta via mail och fick då fylla i ett bakgrundsformulär med 
frågor om bland annat vilket intag de deltagit i, om de var godkända eller ej, vilken region de var verksamma i och 
hur länge de arbetat med SO. Syftet med det var att kunna välja ut kommunikatörer med olika egenskaper.  
Genom totalt tre inbjudningar till kommunikatörerna och två förfrågningar till samordnare för SO verksamheter 
om hjälp med rekrytering av kommunikatörer var det totalt 17 kommunikatörer som meddelade att de ville delta 
i intervju. Två av dessa intervjuades inte på grund av att tillräckligt med kommunikatörer från det intag och den 
verksamhet som de tillhörde redan intervjuats.  

De 15 individuella intervjuer som genomfördes pågick i cirka en timma vardera. En intervjuguide bestående av 
följande tre frågor användes:  

1. Vad upplever du att du fick för ny kunskap om … genom MILSA utbildningsplattform? 
2. Hur upplever du att du fick ny kunskap om … genom MILSA utbildningsplattform? 
3. Hur upplever du att du påverkats som kommunikatör av det som du lärt dig om … genom MILSA 

utbildningsplattform? 

Samtliga frågor ställdes fyra gånger, först med fokus på samhällsorientering, därefter med fokus på hälsa, 
respektive jämställdhet och hälsolitteracitet. Därutöver ställdes följdfrågor för att få en fördjupad förståelse av 
sådant som kommunikatörerna berättade om. Vidare fick kommunikatörerna berätta hur de upplevde MILSA-
utbildningen i stort och möjlighet att komma med förslag på hur den skulle kunna bli bättre. 

Samtliga intervjuer spelades in med samtycke från kommunikatörerna och transkriberades ordagrant. 
Transkriberade intervjuer analyserades tematisk utifrån de tre övergripande frågeställningarna. Därutöver 
gjordes en analys av vilka svårigheter och förbättringsförslag som togs upp av kommunikatörerna i samband med 
intervjuerna. Ett godkännande från Lunds regionala etikprövningskommitté (diarienummer 2018/786) 
inhämtades innan undersökningen påbörjades. 
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Resultat från individuella intervjuer 

Först beskrivs kommunikatörerna som deltog i de individuella intervjuerna på gruppnivå, därefter identifierade 
kategorier och underkategorier som svarar på undersökningens tre frågeställningar samt de svårigheter och 
förbättringsförslag vad gäller MILSA-utbildningen som lyftes fram i samband med intervjuerna.   

Beskrivning av kommunikatörer som deltog i intervju 

De femton kommunikatörerna som deltog i intervjuerna var vid genomförandet av MILSA-utbildningen 
heltidsanställda vid 14 olika SO verksamheter runt om i landet. De flesta håller i SO på arabiska samt håller 
vanligtvis i 2-3 SO grupper per termin eller mer. Från intag 1 deltog 5 kommunikatörer, från intag 2 deltog 5 
kommunikatörer och från intag 3 respektive intag 4 deltog 3 kommunikatörer. De flesta var helt klara med 
utbildningen, deltagit i alla sex fysiska träffar samt fått samtliga inlämningsuppgifter godkända.  Genomsnittsålder 
för kommunikatörerna som deltog i intervjuerna var 47 år, de flesta var kvinnor (11 av 15) och hade någon form 
av akademisk utbildning från universitet/högskola (12 av 15).  Genomsnittlig tid kommunikatörerna bott i Sverige 
var 15 år, tre kommunikatörer hade varit i Sverige 6-9 år, övriga (12 av 15) hade varit i Sverige mer än 10 år. För 
mer detaljerad information se Bilaga 8. 

 

Beskrivning av teman och underteman 

Vid analys av insamlad data identifierades fyra teman och 22 underteman (tabell 8). Tema 1-3 besvarar del 
utvärderingens tre frågeställningar och tema 4 beskriver svårigheter och förbättringsförslag vilka 
kommunikatörerna lyfte i samband med intervjuerna. I löpande text nedan beskrivs samtliga underteman inom 
respektive tema och ett antal citat lyfts fram vilka illustrerar olika delar av resultatet.  
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             Tabell 8. Schematisk bild över identifierade teman och underteman. 

Teman Underteman 

 

 

 

Ny kunskap 

Hälsa och psykisk hälsa 

Samhället i Sverige 

Källkritik 

Rollen som kommunikatör i SO 

Deltagarna i SO 

Praktiskt arbete i SO 

Svenska språket 

 

 

Lärande på olika sätt 

 

MILSA utbildningsmaterial 

Praktisk träning 

Kommunikation 

Observation 

 

 

 

Användning och nytta 

Ändrat arbetssätt i SO 

Bredare syn på rollen som kommunikatör 

Tryggare, säkrare och mer professionell i rollen som 
kommunikatör 

Bättre stämning och ökad tillit  

Större nätverk och fler resurser 

Privat och i arbete utanför SO 

 

Svårigheter och förbättringsförslag 

Omfattning och upplägg 

Föreläsningar och material 

Inlämningsuppgifter 

Långsiktig nytta 
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NY KUNSKAP  

Temat ”Ny kunskap” består av sju underteman (hälsa och psykisk hälsa, svenska samhället, källkritik, rollen som 
kommunikatör, deltagarna i SO, praktiskt arbete i SO och svenska språket) vilka beskriver inom vilka områden som 
kommunikatörerna upplever att de lärt sig olika saker genom MILSA-utbildningen. 

Hälsa och psykisk hälsa 

Kommunikatörerna upplevde att de fick fördjupad kunskap och bredare syn på hälsa. Främst fick de helt ny eller 
ökad kunskap om psykisk hälsa, exempelvis om olika faser av psykisk ohälsa och att det är okej att samtala om 
psykisk hälsa även om det kan väcka reaktioner. De fick kunskap om hur psykisk ohälsa kan påverka SO deltagare 
i klassrummet och hur de kan samtala med deltagare i SO om psykisk hälsa på ett bra sätt. Likaså om att det är 
viktigt att själv må bra för att kunna vara till hjälp för sina deltagare. 

Kommunikatörerna upplevde att de lärde sig om hur hälsa hänger ihop med de olika SO temana och fick mer 
kunskap om egenvård, svenska hälso- och sjukvårdsystemet samt om sexuell och reproduktiv hälsa. Vidare fick 
de ökad kunskap om levnadsvanors betydelse för hälsan, hur dessa påverkar varandra och kan påverkas. De fick 
också kunskap om att hälsofrämjande övningar kan användas i och utanför klassrummet för att aktivera SO 
deltagare, samt om hur sådana kan genomföras. 

”När jag prata om nånting nu till exempel när jag prata om 

bostad jag koppla med psykisk hälsa, när vi pratar till 
exempel också att komma till Sverige, jag hela tiden jag 
börjar nu koppla alla dom här ämnena till psykisk hälsa, 

jag försöker koppla dom med varandra. Till exempel när 
dom bor i något hus och dom har hiss, jag börjar lära dom 
okej ni behöver inte använda hissen …  När dom tänker på 

sina barn som finns fortfarande i hemlandet okej men det 
kommer bli bra jag också kopplar med psykisk hälsa.” 

Kommunikatör 7, intag 1 

Samhället i Sverige 

Kommunikatörerna upplevde att de fick ny och fördjupad kunskap om det svenska samhället. De fick mer 
detaljerad kunskap om hur det svenska välfärdssystemet, den svenska arbetsmarknaden och bostadsmarknaden 
fungerar. Likaså om hur olika myndigheter fungerar. Vidare fick de ökad kunskap om segregation.  
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Kommunikatörerna upplevde att de fick ökad kunskap om Sveriges olika partier, om demokratiprocessen och att 
även nyanlända har en viktig roll för demokratin. De lärde sig hur demokrati kan praktiseras både i SO och i 
vardagen, och att även nyanlända kan påverka den i Sverige, exempelvis genom deltagande i föreningsliv. Vidare 
fick de kunskap om att det finns olika syn på nyanlända och att nyanlända inte bara tar utan också har mycket att 
ge till samhället. 

Kommunikatörerna upplevde att de fick kunskap om hur det svenska samhället utvecklats historiskt och varför 
det ser ut som det gör idag, inklusive bakgrunden till SO och varför den finns. De fick fördjupad kunskap om de 
mänskliga rättigheterna, om individens rättigheter och om olika lagar i Sverige. Vidare fick de kunskap om att det 
verkliga samhället och det ideal av samhället som ofta presenteras teoretiskt inte alltid stämmer överens, vad det 
kan bero på, samt hur de kan förmedlas vidare till SO deltagare. 

Kommunikatörerna upplevde att de fick ökad kunskap om hur de kan ta upp samt själva praktisera jämställdhet i 
samband med flera olika SO- teman. En del upplever dock fortfarande att det är ett svårt ämne, att det är svårt 
att förklara vad det är på ett bra sätt för SO -deltagare och att veta hur perspektivet kan integreras i olika SO- 
teman.  

”Och det där i början man, jag tänkte okej vi ska prata om 

jämställdhet, kapitel 4, då pratar vi om den litegrann när 
vi pratar om arbetet ja och så. Sen faktiskt jag använder 

eller jag pratar om jämställdhet överallt. För jag förstod till 
slut att oavsett vad man pratar om, ska man prata om 

hälsa för det handlar också om att alla ska få rätt och må 

bra … så jag försökte koppla dom, den frågan till nästan 
allt inom samhällsorienteringen. Och det här jag inte tänkt 

på innan faktiskt.” Kommunikatör 2, intag 3 

Vad gäller våld i nära relation lärde sig kommunikatörerna att det finns flera olika sorters våld och hur de kan 

prata om heder, våld i nära relation och könsstympning med SO deltagare. 

”Sen dom har lärt oss nånting som gör som chocktillstånd 

hos nyanlända i Sverige vilket är skillnaden mellan 
verkligheten och idealen. När vi pratar 

samhällsorientering så pratar vi som att vi bor i paradiset, 
du har rätt och du får och du kan göra, men sen när man 

kommer till verkligheten så möts man av många saker 
som är annorlunda, det stämmer inte med boken.” 

Kommunikatör 13, intag 1 

Källkritik  

Kommunikatörer upplevde att de fick mycket ny kunskap om källkritik samtidigt som det är något som de behöver 
träna mer på. Att bedöma information är svårt när man inte förstår allt som står och det finns många 
informationskällor. En del kommunikatörer bedömde att de var källkritiska tidigare men uppskattade ändå att det 
togs upp i MILSA-utbildningen.  Vidare upplevde kommunikatörer att de blivit bättre på att själva söka efter och 
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hitta information samt fått kunskap om att källkritik ska användas både när man tar del av skriftig som muntlig 
information. 

DELTAGARNA I SO 

Kommunikatörerna upplevde att de fick ökad kunskap om deltagarna som de har i SO. De fick en bredare bild av 
vad nyanlända kan ha varit med om och vad de kan ha för olika svårigheter vad gäller att etablera sig i Sverige. 
Likaså att inte alla nyanlända har kunskap om kvinnlig respektive manlig hälsa. Kommunikatörerna lärde sig att 
nyanländas psykiska hälsa, utbildningsnivå, hälsolitteracitetsnivå samt erfarenhet av våld i nära relation kan 
påverka möjligheten att delta aktivt och förstå det som förmedlas inom SO. Vidare lärde de sig att se alla deltagare 
i SO som unika individer.  

 

”Och…deras resa, eftersom min resa, jag, vi har flyttat 

återförenats med, återförenas med min man och punkt. 
Men dom har mycket, dom har, dom har en, en väska i… 
bära hela tiden, och därför dom reagerar. Åh när tyvärr, 

tyvärr, när vi har blivit kursledare, jag bara fokusera på 
ämne, vilket sätt, tider, ämne, bla, bla, men inte den 

delen. Men då komma MILSA, jag ändrade allt. För jag 

förstod lite grann, på vilket sätt mer detaljer och sånt.” 
Kommunikatör 8, intag 3 

 

Rollen som SO kommunikatör 

Kommunikatörerna upplevde att de fick ny, ökad eller bekräftad kunskap om vad som ingår och vad som inte 
ingår i rollen som kommunikatör i SO, vad gränsen för olika saker går, exempelvis när och vad de kan ge för råd 
om hälsa och vad och när de bör hänvisa vidare. De fick kunskap om vad de kan säga och göra rent praktiskt i 
mötet med SO -deltagare för att det ska vara tydligt vad som ingår i deras roll utan att SO -deltagare känner sig 
förolämpade eller får minskat förtroende för dem. Kommunikatörer fick också kunskap om att de är viktigt att 
inte dela med sig av sina personliga åsikter och att vara neutral både vad gäller det som sägs verbalt, via 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Praktiskt arbete i SO 

Kommunikatörerna upplevde att de fick ökad kunskap om hur de ska förmedla och förklara olika typer av 
information och budskap på ett pedagogiskt sätt till SO -deltagare i stort, samt till SO -deltagare med olika 
förutsättningar, vilka kan påverkas av exempelvis utbildningsnivå, hälsostatus och hälsolitteracitet. De lärde sig 
olika metoder och övningar som kan användas när de själva arbetar med grupper i SO och att det är viktigt att 
vara tydlig i sin kommunikation. Vidare lärde sig kommunikatörerna hur de kan strukturera och organisera den 
information de ska förmedla samt hur de kan planera och utvärdera sina egna SO pass. De som kunde mycket om 
pedagogik och kommunikation sedan tidigare upplevde att de ändå lärde sig en del nytt och fick en bra påminnelse 
om en del saker genom deltagandet i MILSA. 
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Svenska språket och studievana 

Kommunikatörer upplevde att deras svenska språkkunskaper utvecklades genom deltagandet i MILSA 
utbildningsplattform. De lärde sig nya begrepp och fick ett större ordförråd samt bättre hörförståelse. Vidare 
lärde sig kommunikatörer att förstå skånska. Kommunikatörer upplevde också att de blev bättre på att förstå, 
skriva och lämna in inlämningsuppgifter på rätt sätt samt på att studera online. 

Lärande på olika sätt 

Temat ”Lärande på olika sätt” består av fyra underteman (MILSA utbildningsmaterial, praktisk träning, 
kommunikation och observation) vilka hur kommunikatörerna upplever att de lärt sig olika saker genom MILSA-
utbildningen. 

MILSAs utbildningsmaterial 

Kommunikatörerna upplevde att de lärde sig nya saker genom att ha lyssnat på föreläsningar och filmer som finns 
på MILSAs utbildningsplattform samt genom dess åhörarkopior. En del har tagit del av föreläsningarna flera 
gånger för att de är intressanta, andra för att de behövt det för att verkligen förstå allt. Kommunikatörerna lärde 
sig genom att läsa kursböckerna, annat uppladdat skriftligt material samt information som de fick länkar till. Vidare 
lärde de sig nya saker genom att ta del av det material som ej var obligatoriskt, antingen under eller efter 
deltagande i utbildningen. 

Praktisk träning 

Kommunikatörerna upplevde att de lärde sig nya saker och fick mer praktiska färdigheter genom att de själva fått 
testa på olika övningar och metoder. I samband med de fysiska träffarna använde lärarna flera pedagogiska 
metoder samtidigt som kommunikatörerna fick lära sig om dem. I samband med inlämningsuppgifter fick 
kommunikatörerna själva praktisera och reflektera över olika metoder och verktyg i samband med att de skulle 
planera, genomföra och utvärdera SO -pass. Genom att göra inlämningsuppgifter upplevde kommunikatörerna 
att de verkligen blev tvungna att ta del av alla föreläsningar och annat utbildningsmaterial. Genom att göra 
kompletteringar på icke godkända inlämningsuppgifter upplevde kommunikatörerna att deras språk och tankar 
utvecklades samt att de blev bättre på att förklara saker mer detaljerat. 

Kommunikation 

Kommunikatörerna upplevde att de lärde sig olika saker genom att de fick möjlighet att utbyta erfarenheter med 
andra deltagare (kommunikatörer) under utbildningen, främst i samband med de fysiska träffarna men också 
online. Genom att prata med andra fick de höra hur andra gör i olika situationer, vad andra tänker om olika saker 
samt säger när de förmedlar information om olika teman.  

”Alltså genom att jobba som och använda samtidigt de 

här kunskaperna, de här nya kunskaperna det är mer 
spännande, det blir levande mer komplext, det hjälpte 

också jättemycket och sen blir stor för att man jämföra, 

man delar med andra, det kommer andra nya åsikter, vi 
sammanställer allihopa vi flera sammanställer dessa nya 



   
 
 

75 
 

kunskaper, så det här hjälpte också stort tycker jag. 

”Kommunikatör 3, intag 2 

Vidare lärde sig kommunikatörerna mycket av att intervjua aktörer som arbetar inom andra verksamheter och 
nyanlända i samband med den övergripande SO inlämningsuppgiften. Kommunikatörerna lärde sig också genom 
att ställa frågor till lärarna i samband med de fysiska träffarna men också via mail och telefon, dels då frågor dök 
upp under en föreläsning, dels i samband med kompletteringar av icke-godkända inlämningsuppgifter. 

”Men det var bäst som att den där sista uppgiften att man 

ska själv intervjua olika aktörer. Det var en väldigt ny 
upplevelse för mig att jag förstår mer hur det är faktiskt, 

hur det funkar i Sverige … man tror att ja men det kanske 
är så för alla eller för många och sen när man går just och 
jobbar med den där uppgiften och får träffa folk från olika, 

offentlig sektor och sen själva nyanlända då fick jag mer 

förståelse på från olika sidor… jag fick träffa folk på 
socialen, i skolan, på arbetsförmedel. Jag fick för första 
gång sitta och höra hur dom tänker, alltså perspektiven 

och sen även deltagare. Jag trodde hela tiden att jag 
väldigt, jag själv kom som flykting, alltså jag trodde hela 

tiden att jag kan jättemycket om just den där sidan, men 

det var inte så faktiskt.” Kommunikatör 2, intag 3 

Observation 

Kommunikatörerna upplevde att de lärt sig hur de kan förmedla information, använda kroppsspråk, röra sig i 
klassrummet, använda olika övningar samt bemöta SO deltagare genom att observera vad lärare och föreläsare 
online och i samband med de fysiska träffarna säger och gör.  

ANVÄNDNING OCH NYTTA 

Temat ”Användning och nytta” består av sex underteman (ändrat arbetssätt i SO, bättre stämning och ökad tillit, 
större nätverk och ökad tillit, större nätverk och fler resurser, privat och arbete utanför SO) vilka beskriver hur 
kommunikatörerna upplever att använt sig samt påverkats av vad de lärt sig genom MILSA-utbildningen. 

Ändrat arbetssätt i SO 

Genom deltagandet i MILSA-utbildningen upplever kommunikatörerna att de ändrat hur de arbetar med SO. De 
förmedlar nu bredare och mer fördjupande information till SO deltagarna än tidigare samt använder sig i betydligt 
högre utsträckning av dialog och diskussion för att förmedla informationen. Vidare använder de nu mer praktiska 
temarelaterade övningar och metoder, främst sådana de fått via MILSA men också andra som de själva hittat eller 
utvecklat. Att det finns färdiga övningar och metoder kopplade till olika SO -teman uppskattas och upplevs 
underlätta det egna arbetet. Exempelvis upplever kommunikatörer att de bli mindre trötta av att arbeta på det 
nya mer dialogbaserade arbetssättet eftersom de inte behöver prata lika mycket själva. Exempel på omtyckta 
temarelaterade övningar som används mycket är de i ”Awesome peoples metodhandbok” och ”Va med 
materialet”.  
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Kommunikatörerna har också börjat använda flera generella metoder för planering, genomförande och 
utvärdering av SO pass (som inte är kopplade till ett visst tema). Exempel på populära metoder som nu används 
flitigt är ”förstå mig rätt”, ”att kontrollera deltagarnas förkunskap innan ny information förmedlas”, ”spelregler”, 
”parkeringsrutan” samt andra övningar och metoder från ”SENSUS metodhandbok”. Vilka övningar och metoder 
som används anpassas utifrån vad deltagarna i respektive SO grupp har för olika förkunskaper, förutsättningar 
och intressen. Genom ökad kunskap om olika teman, olika övningar och metoder upplever kommunikatörerna att 
de nu kan vara mer flexibla och lättare kan anpassa upplägg av SO pass efter deltagarna. I och med införandet av 
SO online på grund av covid-19 pandemin har det dock blivit svårare att använda alla övningar och metoder. 

”Att jag hade mer kunskap, hur kommer jag att variera 

lektion så det kommer och vara lämpligt och mer 
anpassade till individer, inte bara att jag kör och tänker att 

alla har förstått ämne, nej jag börjar tänka individ som 

sitter i klassen inte bara hela gruppen.” Kommunikatör 10, 
intag 1 

Genom deltagandet i MILSA-utbildningen tänker kommunikatörerna nu mer på den fysiska och psykiska miljön 
när det har SO -pass. En del har ändrat på hur deltagarna sitter i klassrummet, hur de själva rör sig och använder 
sitt kroppsspråk. Kommunikatörerna tänker nu mer aktivt på att vara bra förebilder för sina SO deltagare. Vidare 
har de blivit mer noga med att planera in raster samt aktiviteter som skapar energi och med att förmedla att det 
är okej att stå upp och lyssna om någon har behov av det. De har också blivit mer observanta på hur SO deltagarna 
mår och arbetar mer aktivt med att alla ska känna sig bekväma med att prata inför övriga i gruppen.  

”Ja lärande till exempel att inkludera alla, att man känner 

sig innanförskapet inte utanförskapet till exempel istället 
för att sitta i det traditionella klassrummet ändra, möblera 
om så att det blir som ett möte, vi kan växla åsikter och så 
där. Att göra grupparbete vilket vi hade inte förut och sen 

så hela tiden har jag framför mig där jag jobbar och 
undervisar boken om lärande, handboken om lärande.” 

Kommunikatör 13, intag 1 

Därutöver integrerar kommunikatörerna nu i större utsträckning jämställdhet, demokrati, källkritik och hälsa i de 
flesta SO- pass. Tidigare togs dessa ämnen mer vanligen upp i samband med ett eller ett par SO pass. Nu försöker 
kommunikatörerna mer regelbundet koppla olika saker som tas upp i SO- passen till jämställdhet, demokrati, 
källkritik och hälsa. Vidare arbetar de nu i högre grad praktiskt med dessa teman och perspektiv i samband med 
sina SO pass. Vad gäller jämställdhet försöker kommunikatörer exempelvis kommunicera lika mycket med både 
män och kvinnor och se till att alla kommer lika mycket till tals. Vad gäller praktisk demokrati tänker de exempelvis 
på att låta SO deltagarna vara med och bestämma när och hur långa raster ska vara. Vad gäller hälsofrämjande 
arbete har kommunikatörer exempelvis infört rörelseövningar och avslappningsövningar samt tagit med SO -
deltagarna ut för att testa olika former av fysisk aktivitet i samband med SO- pass. Vad gäller källkritik ställer 
kommunikatörerna exempelvis nu källkritiska frågor när SO deltagare kommer med ”felaktig” information samt 
låter SO deltagarna själva öva på att hitta samt granska information. 
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”Det är en av våra mänskliga rättigheter att man måste 

uttrycka sig på flytande eller öppenhet…öppen, därför jag 
från början organiserar lektionen och var när jag öppnar 

diskussionen,  jag ber männen att inte tala mer än minut, 
du får fokusera på din tanke, tala inom en minut och sen 
lämna tal eller lämna ord till andra deltagare. Ock då jag 

skapar jämställdhet i klassrummet, att kvinnorna, dom 
också få tala precis som männen i klassrummet.” 

Kommunikatör 1, intag 2 

”Vi har blivit försiktiga, både för att ta informationen, och 

ge informationen, när det gäller hälsa. Och precis som 
jämställdhets … system, eller politik, hade vi också 
hälsoperspektiv i alla ämnen hade vi börjat sen den 

där…regnbågsmodellen …  i alla ämne började vi med 

hälsa. Är det dåligt för hälsa? Det här, hur ska jag då? 
Utan att skada eller påverka på bra sätt hälsa? Hur ska jag 
förmedla idag? Vi har börjat ta in hälsa i… i alla ämne…jag 

kan påverka mer nu efter MILSA eftersom det är inte bara 
en eller två tillfälle jag kör hälsan nu. Det är ju med allt. 

Och jag påverkar… inte bara, förmedla eller informera hur 

hälsosystemet funkar men jag påverkar hur ska dom vara 
hälsosam varje dag ... varje dag påminner jag.” 

Kommunikatör 4, intag2: 

Kommunikatörer har förmedlat en del av vad de lärt sig om olika teman, metoder och övningar till andra 
kommunikatörer inom den egna verksamheten, exempelvis i form av att de skapat egna arkiv med material och 
länkar från MILSA utbildningsplattform. En del kommunikatörer har använt kunskap från MILSA i samband med 
utveckling av nytt SO material, exempelvis nya PowerPoint presentationer, talmanus och deltagarhäften, vilka ska 
eller redan används av deras verksamhet i stort. 

”Efter den där samhällsorientering eller efter MILSA, då 

gjorde jag så här, oavsett vilken modul alltså hälsa eller 
sånt, jag gjort presentationer, Power Point, och jag har 
gjort talmanus till dom… till varje bild jag har en text, ja 

och till den där texten har jag använt mig av föreläsningar, 
av citat från böckerna som vi fick eller hur jag förstod det 
under kursen och då har jag som ett verktyg när jag ska 
lära mina deltagare, ska prata om nånting, jag har typ i 

ryggsäcken en mängd av fakta … Så dom där som jag har 
gjort, alltså dom blir som en informationsbank … min 

kollega och dom .. som jobbar på andra språk dom håller 

på att översätta också och använder lite grann också. Så 
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det var som en informationskälla och stöd, inte bara för 

mig själv.” Kommunikatör 2, intag 3 

 

 

Bredare syn på rollen som kommunikatör 

Kommunikatörerna upplever att de fått en bredare syn på vad som ingår i rollen som kommunikatör i SO och i 
högre grad känner att deras arbete är av betydelse för nyanländas hälsa och etablering i Sverige.  Dels genom att 
de fått mer faktakunskap om olika teman, större förståelse för sina SO -deltagare, dels genom att de lärt sig saker 
som gjort dem bättre på att främja tillit, trygghet och hopp hos sina SO- deltagare. Kommunikatörer upplever nu 
i större utsträckning att deras roll handlar om att förklara för nyanlända varför saker och ting är på olika sätt, att 
visa nyanlända vad de kan göra samt att visa hur de kan göra detta. Till skillnad mot tidigare då många upplevde 
att deras roll var att i princip endast förmedla främst fakta utifrån vad som står i boken ”Om Sverige” utan fokus 
på varför eller hur.  

Vidare upplever kommunikatörerna nu ett ökat ansvar vad gäller att förmedla viktig information och budskap på 
ett sätt som SO -deltagarna verkligen kan ta till sig. Vidare känner de i högre grad att hälsofrämjande arbete ingår 
i rollen som SO- kommunikatör. De som inte tidigare varit hälsokommunikatörer upplever att de nu även har 
kunskap och färdigheter som gör att de även kan utöva den rollen.  

”Och jag känner att den [SO] är en jätteviktig etapp i den 

nyanländas liv. Det börjar här, det börjar hos mig och 
öppna sina ögon och dom får den information, dom får 

fylla på den ryggsäck … eller påse som ett verktyg som kan 

hjälpa dom att bygga den bron till att förstå samhället … 
Som jag sa, jag har växt upp i rollen, jag känner att jag blev 
mer mogen än förut, att jag blev mer ansvarsfull än förut, 

att jag förstår att den [SO] är en viktig bit i den nyanländas 
liv som kan ändra deras framtid. Jag måste va ansvarsfull 

och göra att all information går vidare och landar hos 

dom.” Kommunikatör 9, intag 1 

Tryggare, säkrare och mer professionell i rollen som kommunikatör 

Kommunikatörerna upplever att de blivit tryggare, säkrare och mer professionella vad gäller sin roll som 
kommunikatörer i SO genom MILSA-utbildningen.  

Genom ökad faktakunskap känner de sig mer säkra på ett de förmedlar rätt information och på att de kan svara 
på frågor från SO deltagare. De känner sig också mer fria och bekväma vad gäller att prata om ämnen som SO 
deltagarna själva tar upp som inte har med det aktuella temat. Kombinationen av ökad faktakunskap och ökad 
kunskap om hur den kan förmedlas till SO- deltagare gör att kommunikatörerna känner sig mer trygga med att 
prata om känsliga ämnen såsom politik, jämställdhet, psykisk- och sexuell hälsa. Vidare upplever kommunikatörer 
att de fått bekräftat att tidigare kunskap och arbetssätt stämmer och är bra. 
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Genom ökad kunskap om hur man kan planera, genomföra och utvärdera SO- pass upplever kommunikatörer att 
de nu arbetar mer professionellt. Att de blivit bättre på att planera tiden, hålla tider och hinna med det som ska 
tas upp. Något som delvis beror på att de blivit tryggare i sin roll och säkrare med vad som ingår respektive inte 
ingår i den. Exempelvis vågar kommunikatörer nu sätta gränser för hur mycket enskilda SO- deltagare talar och 
för vad de kan hjälpa till med privata enskilda ärenden, på ett annat sätt än tidigare. Genom ökad kunskap om 
utvärdering och praktiserande av olika metoder vet kommunikatörerna nu också bättre om SO -deltagarna 
verkligen tagit till sig det som de försökt förmedla. Vidare upplever kommunikatörer att de blivit mer självständiga 
vad gäller att bestämma vad som ska ingå i SO och hur dessa ska läggas upp. 

”Åh, alltså underbar känsla kan jag säga. Jag har kommit 

asså på gång ett stort kunskap det har stärkt min 
självkänsla känner mig ganska trygg i mitt arbete, hur jag 

ska göra så bra som möjligt professionellt sätt 

pedagogiska, bemötande en ökande förståelse där hur 
individen, alltså det handlar inte bara materialen eller det 
jag tycker att så här ser ut utan om jag förklara att det är 

inte svart och vitt bara livet att jag, det ska användas mer 
diskussion dialog där vi behöver ta ut individen som vi 

bemöter, vad den har med sig … jag vet inte hur jag ska 

beskriva, jag är en annan person det kan man säga.” 
Kommunikatör 3, intag 2 

Genom att ha fått ta kontakt med aktörer inom olika verksamheter i samband med inlämningsuppgifterna har 
kommunikatörer börjat ta kontakt med externa aktörer vilket de inte vågade tidigare. Vidare upplever 
kommunikatörer en större trygghet genom att de lärt känna kommunikatörer i andra delar av landet som också 
arbetar med SO samt känner att de nu är en del av något större.  

”Förut när jag sitter står i klassrummet jag var rätt rädd. 

Det var aggressiva, vad säger du för nåt men det här 
stämmer inte. Men jag vet inte vad ska jag säga och sen 

kom till mig ring till vårdcentralen, översätt det här brevet 
till oss. Okej, jag vill undvika problem … men nu jag vet 

mer rättighet jag har mina rättigheter, att vad ska jag säga 

och vad ska jag ska gör och reagera också. Jag har lärt mig 
mycket från föreläsare som har lämnat information till 

oss, vad ska jag säga, får jag säga så här? Ja du får säga så, 

säg till dom du får inte. Var min roll som kommunikatör, 
jag vet min roll, jag vet gräns nej men du får inte göra så … 
Så jag vågar säga, jag vet hur jag ska lägga gräns för folk. 

Ibland dom har känsliga frågor och det är inte jag det finns 
i boken, kolla på boken, det är inte jag. Det lugnare mer… 
dom [deltagarna i SO] håller mer respekt för mig faktiskt 



   
 
 

80 
 

för att jag vet hur jag ska göra och jag tar det på allvar.” 

Kommunikatör 7, intag 1 

 

Bättre stämning och ökad tillit  

Genom att använda kunskap från MILSA-utbildningen upplever kommunikatörerna att det har blivit bättre 
stämning i deras SO- grupper, och att de har fått en bättre relation till sina SO -deltagare. Genom att de nu 
använder mer praktiska övningar och har mer dialog med sina SO- deltagare upplevs dessa ha blivit mer aktiva, 
intresserade och delaktiga. Något som i sin tur upplevs ha lett till en bättre relation med dem. Vad som mer 
upplevs ha bidragit till bättre stämning i SO den kunskap man fått om hur man kan använda sig av tydliga regler 
vid arbete med grupper samt leda diskussioner på ett bra sätt. 

Kommunikatörerna upplever att deltagarna nu har större tillit till dem än tidigare vilket de tror beror på att de nu 
bemöter sina deltagare på ett mer pedagogiskt och professionellt sätt, samt mer aktivt arbetar mer att främja 
deltagarnas tillit. Genom ökade kunskap om och förståelse för deltagarnas olika utmaningar och förutsättningar 
upplever kommunikatörerna att de blivit mer ödmjuka, bättre på att lyssna på och uppmuntra sina SO deltagare, 
samt blivit bättre på att observera och prata med sina SO deltagare som inte mår bra. Det i kombination med att 
de i större utsträckning än tidigare tar reda på vad deltagarna redan kan innan de berättar om ett tema, följer 
upp SO deltagares frågor och visar engagemang för deltagarna, tror kommunikatörer har bidragit till känslan av 
att deltagarna fått ökad tillit och förtroende för dem som kommunikatörer. 

Vad som mer upplevs ha bidragit till att SO deltagare fått större tillit till dem är att de genom MILSA blivit bättre 
på att förklara olika myndighetsärenden och frågor kring myndigheter som SO deltagare har. Likaså att de som 
kommunikatörer i SO nu i betydligt större utsträckning pratar om vikten av att använda säker information och 
säkra källor, samt delar med sig av och använder sig av dessa på olika sätt tillsammans med SO deltagarna. Att 
aktivt samtala om källkritik i SO lyfts upplevs främja SO deltagarnas tillit både till dem som kommunikatörer och 
det svenska samhället. 

”Självklart, dom tror på mig det är den tillit som jag har 

skapat i början. Så när jag sätter mig, ja ni har rätt att bli 
arga eller besvikna och säga det tar väldigt lång tid och 
såna saker, men jag ska förklara varför det blivit så. Sen 

börjar jag rita också på tavlan, förklara till dom hur 
ärendet går.” Kommunikatör 10, intag 1 

Större nätverk och fler resurser 

Genom MILSA-utbildningen upplever kommunikatörerna att de fått ett större nätverk och fler resurser att 
använda sig av som är till nytta för arbetet med SO. De har lärt känna andra kommunikatörer runt om i landet 
vilka de utbytt erfarenheter med, samt ställt frågor till både under och efter utbildningen. Vidare har de kommit 
i kontakt med aktörer vid olika myndigheter, verksamheter och organisationer, exempelvis Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, och Röda Korset. Kontakt med olika aktörer har gett ökad kunskap om hur dessa arbetar vilket 
är till hjälp vid förmedling av information till SO deltagarna. Det har också ökat möjligheten att bjuda in olika 
aktörer till SO -pass och att komma på studiebesök med sina SO deltagare till dem. Lärarna i MILSA upplevs också 
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som en viktig resurs, genom att de varit väldigt vänliga och hjälpsamma vad gäller att svara på frågor som 
kommunikatörerna haft både under och efter utbildningen. 

Vidare upplevs själva utbildningsplattformen som finns online som en stor resurs. Både obligatoriskt och icke-
obligatoriskt material som ingår den har de flesta kommunikatörerna tagit del av flera gånger både under och 
efter utbildningen. När kommunikatörerna behöver fördjupad information om något SO- tema ser nu många 
utbildningsplattformen och de webbsidor som lyfts fram som säkra av lärare i MILSA som viktiga källor. En stor 
önskan är att det ska vara möjligt att ha tillgång till utbildningsplattformen även i framtiden. För att inte riskera 
att förlora viktig information ifall den stängs ner har flera kommunikatörer laddat ner det mesta som finns på den. 

”Det fanns en metod som vi använde, pratar om kartlägga 
saker som finns i kommunen som vi bor i och sen det blir 

för mig chock, saker och ting som jag har aldrig upptäckt 
innan och särskilt den som tillhörde barn och ungdomar, 
tonåring också jag visste inte den innan om det här. Och 

sen gjorde den som en lista, översatt till arabiska också 
och delat ut till mina deltagare och det blir som en metod 

för mig eller stöd som jag använder till varje grupp.” 

Kommunikatör 10, intag 1 

 

Privat och i arbete utanför SO 

Kommunikatörer upplever att MILSA-utbildningen påverkat dem privat, exempelvis har en del fått ett ökat 
intresse för olika ämnen såsom politik och hälsa. Någon har själv blivit aktiv i föreningsliv. De har själva använt sig 
av olika saker de lärt sig både för egen del och i möten med vänner och den egna familjen. Vidare har en del 
kommunikatörer förbättrat sina levnadsvanor, exempelvis blivit mer fysiskt aktiva, börjat äta hälsosammare och 
slutat röka. Flera kommunikatörer upplever att de har blivit bättre på att hantera stress och sig nu mindre 
stressade än tidigare. Därutöver har deltagandet i MILSA-utbildningen gjort att en del kommunikatörer vågat 
börja studera andra kurser på universitetet och online eftersom de fått en viss studievana och sett att de klarar 
av den typen av studier. Vidare upplever kommunikatörer att de har nytta och användning av vad de lärt sig om 
det svenska samhället, hälsa, lärande och kommunikation i andra arbeten som de har utanför SO.  

”I alla roller som jag har just nu, jag har inspiration och 

vägledning från MILSA-utbildningen. Jag fick kan man säga 
känslan för hur jag ska prata med nyanlända, hur jag ska 

kommunicera med dom. Dom här sakerna jag hjälpte mig, 

jag lärde mig.” Kommunikatör 5, intag 4 
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SVÅRIGHETER OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Temat ”Svårigheter och förbättringsförslag” består av fyra underteman (Omfattning och upplägg, föreläsningar 
och material, inlämningsuppgifter och långsiktig nytta) vilka beskriver svårigheter och förbättringsförslag som 
kommunikatörerna upplever samt har gäller MILSA-utbildningen. 

Omfattning och upplägg 

En del kommunikatörer upplevde att de hann med MILSA-utbildningen på de åtta timmar i veckan som var avsatta 
för den, andra att de inte gjorde det. Anledningar till att det upplevdes som svårt var att de samtidigt arbetade 
heltid och att utbildningen innehöll väldigt mycket information och material. Det senare upplevdes också göra det 
svårt att ta till sig och komma ihåg allt. Att kommunicera med andra kommunikatörer i studierummet som fanns 
online upplevdes som svårt när man inte kände övriga. En del kommunikatörer önskade fler fysiska träffar. 

Föreläsningar och material  

Kommunikatörer upplevde att det var svårt att förstå föreläsningarna som var på skånska, och att de därför 
behövde lyssna på dem flera gånger. Samtidigt upplevde kommunikatörer att skriftligt material som hörde till 
dessa var till stor hjälp och att de genom att lyssna blev bättre på att förstå skånska. Önskemål som gavs var dock 
att samtliga föreläsningar ska vara på ”vanlig svenska”. Vissa föreläsningar upplevdes ha något dålig ljudkvalité 
ibland var det svårt att ladda ner material från utbildningsplattformen på grund av tekniska problem. 

Inlämningsuppgifter  

De flesta inlämningsuppgifter upplevdes som roliga och meningsfulla att göra, men det fanns två som 
kommunikatörerna upplevde en del svårigheter med. Den övergripande SO -uppgiften som gick ut på att intervjua 
ett antal externa aktörer och nyanlända för att sedan skriva en längre text som baserades på erfarenheter av att 
ha genomfört dem och ha tagit del av material i SO- modulerna upplevdes av många som svår, jobbig och något 
som man bara ville bli av med. Det upplevdes som svårt att hinna med att genomföra intervjuerna och 
instruktionerna upplevdes som svåra att förstå, likaså kopplingen mellan genomförandet av intervjuerna och den 
text som skulle skrivas. Att referera till förläsare som man lyssnat på upplevdes också som svårt.  Andra 
kommunikatörer upplevde inte den övergripande SO -uppgiften som svår då de tidigare skrivit uppsats vid 
universitet i Sverige, vilket var till hjälp för skrivandet. Den andra övergripande uppgiften ”Metodportföljen” 
upplevdes som givande genom att den gjorde att de fick praktisera olika metoder. Samtidigt upplevdes det som 
svårt att komma ihåg att göra det som stod i instruktionen i samband med det praktiska arbetet i SO, och som 
problematiskt att göra den om man inte hade någon SO -grupp när uppgiften skulle göras. Vidare upplevde en del 
frågorna i dess deluppgifter som allt för lika. 

”Den examen [övergripande SO uppgiften] den var jag 

tyckte var lite, lite jobbigt att man ska intervjua många, 
alltså det var lite… och jag förstod inte riktigt att man 

måste skriva mycket från föreläsningar … jag förstår inte 

riktigt, därför det blir lite krångligt för mig att man måste 
skriva mycket från föreläsningar och vem som sa det och 
på vilken ord, du vet vi jobbar heltid också … men annars 

andra uppgifter och allt som jag gjorde det var jättebra 
och roligt och göra dom.” Kommunikatör 14, intag 3 
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Långsiktig nytta  

Kommunikatörer tyckte att det var synd att MILSA-utbildningen inte gav dem högskolepoäng med tanke på att 
den var så omfattande och på en hög nivå. Enbart utbildningens namn i CV upplevs inte vara till nytta för 
jobbsökande utanför SO eftersom få vet vad det är för utbildning. Vidare önskar kommunikatörerna att det ordnas 
något som gör att de kan hålla kontakt med övriga kommunikatörer på utbildningen i framtiden och att 
utbildningsplattformen fortsätter att vara tillgänglig för dem online lång tid framöver. 

 

”Nej det påverkat mig så mycket, stor del på mig själv, ja. 

Utvecklat mig på olika inte bara på den som du sa du 
nämnde, nej på helheten det är sant att började läsa 

nånting så djupt. Men som gjorde mig ledsen att MILSA, 
som ett år jag studerade MILSA och det så svårt det är 
inte lätt. Okej och skriva hela sin uppsats och blablabla 

och det är okej, det är inte okej till slut jag varslats från 
jobbet och jag kunde inte använda MILSA på att jobba på 
nånting annat … Det här som gjorde mig ledsen. Absolut 
det utvecklade mig men det är som jag skrivit på min CV 

ingen som vet det betyder. Det här tyvärr det här gjorde 
mig ledsen.” Kommunikatör 8, intag 3 

 

Nyckelfynd från de individuella intervjuerna 

• Kommunikatörerna har genom utbildningen fått ny eller mer faktakunskap om hälsa, det svenska samhället, 
jämställdhet och källkritik, samt kunskap om och förståelse för nyanländas olika erfarenheter, behov och 
förutsättningar samt om den egna rollen som kommunikatör i samhällsorienteringen.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen fått ökad kunskap om hur de kan arbeta rent praktiskt inom 
samhällsorienteringen.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen ändrat sitt arbetssätt genom att förmedla mer information, 
utöva mer tvåvägskommunikation samt genom att använda fler praktiska metoder och övningar i SO.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen fått ökad kunskap och förståelse om jämställdhet, demokrati, 
källkritik och hälsa har gjort att kommunikatörerna nu integrerar dessa perspektiv i mer eller mindre 
samtliga SO teman.  

• Kombinationen av ökad faktakunskap, kunskap om kommunikation, pedagogik och rollen som 
kommunikatör har lett till en bredare syn på rollen som kommunikatör i SO.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen blivit tryggare, säkrare och mer professionella i rollen som 
kommunikatör i SO.  

• Kommunikatörerna har genom utbildningen fått ett större nätverk både av andra kommunikatörer och 
olika samhällsaktörer.  

• Den största utmaningen med deltagandet i utbildningen har varit att hinna ta del av allt då utbildningen 
varit omfattande och att en del föreläsningar var svåra att förstå.   
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5. UTVÄRDERINGENS ÖVERGRIPANDE NYCKELFYND 

 

Förutsättningar inför utbildningen 
• De flesta kommunikatörer arbetar under titeln samhällskommunikatörer och är tillsvidareanställda på hel- 

eller deltid. Alla kommunikatörer undervisar inte i hälsoämnen.  
• Kommunikatörerna upplever att arbetet är utvecklande, varierande och kreativt men också att de behöver 

arbeta mycket hårt och snabbt.  
• Kommunikatörernas upplever att de har stöd på sin arbetsplats både vad gäller samordnare och 

medarbetare.  
• En fjärdedel av kommunikatörerna har inte tagit del av någon utbildning i samband med att de påbörjade 

sitt arbete. Samtliga som fått utbildning har utbildats inom SO.  
• Kommunikatörer som upplever att de behöver mer kunskap för att undervisa i olika ämnen anser att det är 

i ämnena diskriminering och SRHR som mer kunskap behövs.  
• Kommunikatörerna har en hög tro på den egna förmågan i relation till sin arbetssituation. 

Hinder och utmaningar med utbildningen 
• Olika långa erfarenheter inom kommunikatörsyrket, det svenska språket, studievana, att ta del av all 

litteratur och föreläsningar, samt skriva uppgifterna på svenska har tagit mycket tid och var betydligt mer 
krävande än väntat.  

• Arbetsplatsernas planering för sina medarbetare att genomföra studierna.  
• Icke-realistisk tidsuppskattning kring hur lång tid en modul faktiskt tar, begränsad kommunikation mellan 

utbildare och verksamhetsansvariga och att utmaningar med att tillämpa kunskapen praktiskt i 
verksamheter.  

• Avsaknad av incitament som väger upp mot den upplevda ansträngningen som utbildningen inneburit för 
många.  

Utbildningens resultat  
• Utbildningen resulterade i att kommunikatörerna fått ny eller mer faktakunskap om hälsa, det svenska 

samhället, jämställdhet och källkritik, samt kunskap om och förståelse för nyanländas olika erfarenheter, 
behov och förutsättningar samt om den egna rollen som kommunikatör i samhällsorienteringen.  

• Utbildningen resulterade i positiva resultat vad gäller kommunikatörernas utveckling av pedagogiska 
färdigheter samt i ökad kunskap om hur de kan arbeta rent praktiskt inom samhällsorienteringen. 

• Utbildningen resulterade i att kommunikatörerna integrerat den nya kunskapen och färdigheterna i sina 
arbetssätt.  

• Utbildningen resulterade i att kommunikatörerna känner en större trygghet i utförandet av 
samhällsorienteringen.  

• Utbildningen har resulterat i att kommunikatörerna blivit bättre på att självutvärdera sitt eget arbete, på att 
söka information, uppdatera sitt material och utveckla sin egen kunskap.   

• Utbildningen har resulterat i större förståelse för omständigheter och faktorer som påverkar nyanländas 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa. 

• Utbildningen har resulterat i att erhållen kunskap upplevs även som tillämpbar i framtida projekt och andra 
yrkesområden. 
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Ett övergripande mål med projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation var att 
det skulle bidra till en nationell kapacitetsutveckling, mer likvärdig SO och en professionalisering av yrket samhälls- 
och hälsokommunikatörer, vilket syftade till att ge en mer målgruppsanpassad och på lång sikt effektivare 
etableringsprocess. Ett steg för att uppnå målet var att utveckla och genomföra en utbildning i samhälls- och 
hälsokommunikation för kommunikatörer verksamma inom SO.  

Det övergripande syftet med denna utvärdering var att undersöka om MILSA-utbildningen bidragit till att öka 
kvaliteten i samhälls- och hälsokommunikation som förmedlas till nyanlända genom SO enligt lagen om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare [7]. Utvärderingen visar tydligt att kommunikatörerna, 
oberoende av hur länge de varit verksamma inom SO, har blivit stärkta av att delta i MILSA-utbildningen. De har 
fördjupat sin kunskap inom samhälls- och hälsorelaterade ämnen. Framförallt visar resultaten att 
kommunikatörerna genom utbildningen har utvecklat sina pedagogiska färdigheter och lärt sig olika metoder och 
praktiska övningar. Att utbildningen lyckats främja kommunikatörernas pedagogiska förmågor är viktigt med 
tanke på att nästan hälften av kommunikatörerna innan utbildningen uppgav att de inte deltagit i någon form av 
pedagogisk utbildning. Utbildningen har alltså uppfyllt ett behov som kommunikatörer och verksamheter haft. 
Vidare är det av betydelse eftersom det idag inte finns några formella kompetenskrav eller kriterier för vad som 
krävs för att arbeta som kommunikatör inom SO, samtidigt som SO enligt förordningen ska ges av personer med 
“lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap” [7]. Behovet av kompetensutveckling hos 
kommunikatörerna har uppmärksammats i kommunerna. Enligt Länsstyrelsens återrapportering från 2020 
uppgav 79% av kommunerna att de erbjuder kommunikatörerna någon form av kompetenshöjande insats, varav 
36% av insatserna skedde inom ramen för MILSA [8]. 

UTBILDNINGENS RELEVANS 

Genom metoder och övningar som kommunikatörerna lärt sig, främjas dialog och reflektion SO deltagare i mellan 
i större utsträckning än tidigare, vilket enligt kommunikatörerna har ökat kvalitén på genomförandet av SO. En 
stor del av kommunikatörerna har implementerat och integrerat den nya kunskapen och färdigheterna i sitt 
dagliga arbete. Något som tyder på att innehållet i MILSA-utbildningen i hög grad varit relevant för 
kommunikatörerna i deras arbete och ger goda förutsättningar för hållbarhet. Vidare kan det ses främja 
förutsättningar som krävs för en mer likvärdighet SO över hela landet, vilket är ett av projektets övergripande 
mål.  

Deltagandet i MILSA-utbildningen tycks ha gett kommunikatörerna en tydligare bild av vad som ingår i deras roll, 
ett större självförtroende, samt ökad trygghet vad gäller förmedling av SO. Speciellt tydligt är detta vad gäller 
dialog om känsliga ämnen som psykisk- och sexuell hälsa. Kunskap om psykisk hälsa och en trygghet i att samtala 
om och bemöta nyanlända med psykisk ohälsa är av vikt med tanke på att psykisk ohälsa är vanligt bland 
nyanlända [15, 17, 20]. På så sätt ökar möjligheten för att de som behöver stöd eller vård får det. Vidare medför 
det att SO bättre kan anpassas till deltagare som inte mår bra. Att främja nyanländas hälsa är en förutsättning för 
deras etablering i samhälls- och arbetslivet [19], vilket är SO övergripande syfte [7]. Ökad kunskap och förståelse 
om psykisk hälsa bland nyanlända kan även minska risken för arbetsmiljörelaterad ohälsa hos kommunikatörerna 
genom att minska känslan av otillräcklighet samt risken att kommunikatörer tar större ansvar för SO deltagares 
ohälsa än vad som ingår i deras roll. 
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INTEGRERING AV VIKTIGA PERSPEKTIV I SO 

Fyra ämnen eller perspektiv som utbildningen tycks ha lyckats särskilt bra med är jämställdhet, demokrati, 
källkritik och hälsa. Utbildningen har inte bara ökat kunskapen om dessa ämnen eller perspektiv, utan även 
bidragit till att många kommunikatörer nu arbetar mer aktivt med dessa i sitt dagliga arbete i SO än tidigare. 
Utöver att förmedla information om ämnena integreras de i kommunikatörernas sätt att planera, genomföra och 
utvärdera SO pass.  Jämställdhetsintegrering i SO har underlättats dels av ämneskunskap och reflektion, dels av 
ökad kunskap om metoder och praktiska övningar. Projektet har med andra ord lyckats väl med ambitionen att 
främja jämställdhet. På sikt kan detta bidra till ökade förutsättningar för att stärka Jämställdhet i samhället, vilket 
är ett av MILSA utbildningsplattforms delmål, och en del av Agenda 2030 och de 17 globala målen för en hållbar 
och fredlig utveckling [37].  

Genom utbildningen är det många kommunikatörer som nu mer aktivt främjar sina SO deltagares förmåga att 
själva få tag på, förstå, värdera och använda information.  Att främja dessa förmågor främjar livslångt lärande, 
källkritik samt hälsolitteracitet24 och minskar risken för missförstånd, att felaktiga beslut tas på grund av okunskap 
och att felaktig information sprids vidare.  Att öka tillgängligheten till information genom att utveckla kunskap om 
vart nyanlända kan vända sig vid olika frågor ökar också dessas förutsättningar att vara delaktig i samhället samt 
främjar demokrati.  Genom att utbildningen har haft moment där kommunikatörerna själva har behövt ta kontakt 
med olika samhällsaktörer har de fått ett större kontaktnät och fler resurser. Något som på sikt även är till nytta 
för SO deltagare genom att de exempelvis kan få mer omfattande svar och förståelse för olika frågor som berör 
olika myndigheter, vilket eventuellt kan öka förtroendet för dessa.  

Hälsokommunikation i SO 

Hur mycket hälsokommunikation som är inkluderad i SO verksamheter varierar över landet [2]. Detta återspeglas 
i vilken kunskap om hälsa kommunikatörerna hade innan MILSA-utbildningen och hur mycket och vad olika 
kommunikatörer lärt sig om hälsa.  Ett mål med projektet var att skapa förutsättningar för att integrera 
hälsokommunikation i SO. Oberoende förkunskap visar utvärderingen att många har fått ny och fördjupad 
kunskap om olika hälsoämnen, vad som påverkar hälsa samt hur hälsa och olika samhällsrelaterade ämnena 
hänger ihop. Många kommunikatörer pratar nu om hälsa i samband med de flesta SO pass. Något som tyder på 
att utbildningen lyckats främja implementering av hälsokommunikation i SO. Något som även bekräftas i den 
externa utvärderingen av projektet som visar att allt fler verksamheter efter genomförandet av MILSA-
utbildningen inkluderar hälsokommunikation i SO-undervisningen [38].  

Förkunskaper 

För att förstå utbildningens resultat behöver de förutsättningar som kommunikatörerna haft för att kunna 
tillgodogör sig den och för att applicera vad de lärt sig i det dagliga arbetet med SO beaktas. Inga krav på 
högskolebehörighet eller andra kriterier krävdes för att delta i utbildningen förutom att de skulle arbeta inom SO. 
I stället skulle utbildningen anpassas till de behov och förutsättningar som befintliga kommunikatörer inom SO 
runt om i landet hade. Kommunikatörerna som deltagit kom därför att bestå av en heterogen grupp vad gäller 
individuella förutsättningar för att tillgodogöra sig MILSA-utbildningen. Exempelvis fanns det stora variationer vad 
gäller utbildningsnivå, tid i Sverige, kompetens i det svenska språket, hur länge de arbetat inom SO, hur samt var 
de var anställda.  Något som har varit en utmaning både för lärare och utbildare, deltagande kommunikatörer och 
deras chefer/samordnare.  

 
 

24 Förmåga att få tag på, förstå, värdera och använda hälsoinformation. 
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Språk och studievana tycks ha varit de faktorerna som påverkats kommunikatörerna möjlighet att ta del av 
innehållet och genomföra uppgifterna med godkänt resultat allra mest.  Samtidigt har många kommunikatörer 
uppskattat att de genom utbildningen fått möjlighet att förbättra sin svenska. Att erbjuda en förberedande kurs i 
svenska anpassat till studier på högre nivå i samband med framtida liknande utbildningar skulle kunna underlätta 
de språkliga utmaningar som en del kommunikatörer upplevt.  Därutöver skulle det vara värdefullt med en 
tydligare genomgång i onlineundervisning och hur man strukturerar sina studier. 

Strukturella olikheter och utmaningar 

Kommunikatörerna som deltagit i utvärderingen representerar de strukturella olikheterna som finns vad gäller 
hur SO är organiserad, och variation i kapacitet olika SO-verksamheter har för att bedriva kvalitativ SO. Många 
kommunikatörer i SO har osäkra anställningsvillkor och många är tim- eller deltidsanställda, vilket gör att 
omsättningen av kommunikatörer inom vissa verksamheter är hög (Ref) och att många kommunikatörer arbetar 
parallellt med andra arbetsuppgifter vid sidan av SO. För genomförandet av MILSA utbildning har detta haft 
betydelse då deltagare har haft olika förutsättningar och stöd från sin arbetsplats att genomföra utbildningen. 
Många kommunikatörer, men framförallt de som varit timanställda, har behövt studera på kvällar och helger för 
att hinna med utbildningen.  

Det har också skiljt sig i vilket stöd kommunikatörerna har haft från sina chefer/samordnare vad gäller   
implementering av nya kunskaper och färdigheter i den egna SO verksamheten. Inför start av framtida liknande 
utbildningar är det av betydelse att dessa i ännu större utsträckning förankras med ansvariga för de SO -
verksamheter som kommunikatörerna arbetar inom. Det kollegiala utbytet och nätverksuppbyggandet av 
kommunikatörer från olika SO-verksamheter som främjats genom MILSA-utbildningen har delvis kunnat 
kompensera för bristen på annat stöd från arbetsplatsen.  Något som visar på nyttan med en nationell utbildning 
där kommunikatörer från flera olika SO -verksamheter studerar tillsammans och får möjlighet att utbyta 
erfarenheter med varandra. Mötena med andra kommunikatörer tycks även ha haft betydelse för den 
professionella identitet, bland annat genom en det gett en samstämmig bild av vad som ingår i rollen som 
kommunikatör i SO. Detta är av betydelse både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och för främjandet av en 
professionalisering av rollen som kommunikatör inom SO.  

En annan faktor som påverkat kommunikatörernas möjlighet att ta del av innehållet och genomföra uppgifterna 
är utbildningens omfattning i relation till den arbetstid som avsatts. Något som troligen bidragit till att 
utbildningen upplevts som mer krävande än vad deltagande kommunikatörer och dess chefer/samordnare 
förväntat sig. Men också till att många kommunikatörer efterfrågat incitament i form av högskolepoäng eller 
annat, som bättre motsvarar den tid och ansträngning som utbildningen krävt.  Att MILSA-utbildningen haft stor 
betydelse för den egna kompetensutvecklingen tycks ingen ifrågasätta men det tycks inte räcka som incitament 
för att genomföra utbildningen. Vidare anser ansvariga för olika SO verksamheter att MILSA-utbildningens nivå 
stärker dess validitet och för att driva fram en professionalisering. Incitament i form av högskolepoäng eller 
dokumentation som kan stärka kommunikatörernas CV även för yrken utanför SO bör ses över inför kommande 
liknande utbildningar. Likaså att innehåll, struktur och inlämningsuppgifter matchar målgruppens behov och 
individuella och arbetsmässiga förutsättningar.  

Externa faktorer och dynamiskt projekt 

Vad som också är viktigt att ha i åtanke vad gäller resultat i den här rapporten är de externa faktorer som påverkat 
projektet och fortfarande påverkar kommunikatörer och SO runt om i landet. Covid-19 pandemin pågår 
fortfarande och mottagandet av nyanlända är fortsatt låg jämfört med tidigare år. Resultaten behöver förstås i 
relation till detta. Vidare är det viktigt att komma ihåg att MILSA utbildningsplattform varit ett dynamiskt projekt 
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där utvärdering skett under hela projektets gång och vars resultat använts löpande för utveckling och förbättring 
av projektet.  

Slutsats 

Utvärderingens slutsats är att kommunikatörerna som deltagit i MILSA-utbildningen har fått ökad kunskap och 
förmåga att förmedla samhälls- och hälsokommunikation via SO för nyanlända, samt i stor utsträckning förankrat 
och implementerat kunskapen och färdigheterna i det dagliga arbetet. Något som tyder på MILSA-utbildningen 
främjar en mer kvalitetssäkrad och likvärdig SO nationellt. Att följa upp betydelsen av kommunikatörernas 
deltagande i MILSA-utbildningen över tid är nödvändigt för att få mer kunskap om hur bestående utbildningens 
resultat är för kommunikatörerna och SO-verksamheter på sikt. 

UTVÄRDERINGENS STYRKOR OCH SVAGHETER 

Utvärderingen baseras på data från kommunikatörer som deltagit i MILSA utbildningsplattform vilka frivilligt 
deltagit i utvärderingen. Då det är vanligare att personer deltar i utvärdering om de gillar det som utvärderas kan 
det ha påverkat resultatet, ex genom att fler positiva än negativa aspekter kommit fram. 

Föreenkät och uppföljningsenkät skickades ut till samtliga kommunikatörer i MILSA-utbildningen som kunde nås 
via mail. Förenekäten besvarades av drygt 70 % och efterenkäten av cirka 50% av kommunikatörerna. Koppling 
på individnivå har ej gjorts vilket gör att det inte går att svara på om det enbart är samma eller delvis olika 
kommunikatörer som svarat på före- och efterenkäten. Det går därför inte att dra några slutsatser om 
förändringar i svar på gruppnivå på frågor som ställs i bägge enkäterna. Förändringar på svar på gruppnivå kan 
bero på deltagande i MILSA-utbildningen men också på att det är olika kommunikatörer som besvarat de två 
enkäterna. Vidare är det viktigt att tänka på att kommunikatörer som besvarat uppföljningsenkäten både består 
av personer som deltagit i hela utbildningen och av personer som inte gjort det eller blivit godkända på samtliga 
uppgifter. Likaså att både antalet och andelen kommunikatörer från intag 3 och 4 som besvarade 
uppföljningsenkäten var också betydligt lägre än antalet och andelen kommunikatörer från intag 1 och 2 som 
besvarade uppföljningsenkäten. Resultatet från uppföljningsenkäten ger därför främst en bild av hur 
kommunikatörer från intag 1 och 2 som har genomfört hela MILSA-utbildningen har upplevt och påverkats av 
den. 

Kommunikatörer från MILSAs samtliga fyra intag deltog i gruppdiskussionerna. Då de främst genomfördes i 
samband med de fysiska träffarna vilket kan ha påverkat vilka som deltog i dem. Kommunikatörer som bodde på 
samma ort eller i närheten av orten hade troligen större möjlighet att delta då de inte behövda resa så långt vilket 
tar tid från deras ordinarie arbete. Troligen var det också fler heltidsanställda än timanställda som deltog i 
gruppdiskussionerna då de förstnämnda troligen har större utrymme i sina tjänster att lägga på andra aktiviteter. 

Kommunikatörer från MILSAs samtliga fyra intag deltog i de individuella intervjuerna. De flesta hade hög 
akademisk utbildning, god studievana och hade klarat alla uppgifter. Vilket inte är representativt för hela gruppen 
och något som kan ha påverkat det positiva resultatet. Dock framkom en variation i deltagarnas svar på olika 
frågor och en del kritik lyftes vilket gav fördjupad information vad gäller svar på olika frågor i 
enkätundersökningen. Om fler kommunikatörer med kortade skolbakgrund och som klarat färre uppgifter hade 
deltagit är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Att resultaten från de individuella intervjuerna mest 
är av positiv karaktär har också att göra med att syftet var att ta reda på vad kommunikatörerna lärt sig, hur de 
lärt sig samt påverkats inklusive använt sig av det som de lärt sig. Utöver detta ställdes en fråga om hur man 
upplevt MILSA-utbildningen i stort samt om det var något som skulle kunna förbättrats. Andra typer av frågor 
hade möjligen kunnat lyfta fram fler negativa aspekter. 
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Sammanfattningsvis är vår bedömning att resultat från de olika delarna i utvärderingen tillsammans både ger en 
bra översikt samt fördjupad kunskap om kommunikatörernas upplevelser av MILSA-utbildningen samt hur den 
har påverkat dem som samhälls- och hälsokommunikatörer i SO. Dock ger den lite specifik information om hur 
kommunikatörer som inte blivit klara med utbildningen av olika orsaker upplevt och påverkats av den. Vilka 
effekter deltagande i MILSA-utbildningen har på kommunikatörerna och SO på längre sikt kan inte heller besvaras 
då det kräver att data samlas in över en längre tidsperiod. Det sistnämnda bedömer vi som viktigt i det fortsätta 
arbetet med att kvalitetssäkra SO och främja professionaliseringen av kommunikatörer i SO.  
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BILAGOR 

BILAGA 1. LISTA PÅ EXPERTER, MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER SOM VARIT 
DELAKTIGA I PROJEKTET 

Tabell 1. Lista på externa aktörer som deltagit i MILSA-utbildningen samt på vilket sätt.  

Aktörer Medverkan 

1177.se Hänvisning till flera sidor 

Amnesty International Video Vad är mänskliga rättigheter? 

Amphi produktion 
Fysisk träff för alla intag om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer 

Angereds närsjukhus 2 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen 

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 3 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen 

Arbetsförmedlingen 
3 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
tableringsprogrammet och AF:s uppdrag 

Awesomepeople & Ljusnansbergs kommun 
2 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
metodmaterial som tagits fram till Om Sverige-boken §37-projekt 

Enheten för universitetspedagogik vid 
Uppsala universitet Material och referens till utveckling av Digital modul  

Eva Hydén 
Fysiska utbildningsträffar för samtliga intag (2 delar) om MI - 
motiverande samtal  

Folkhälsomyndigheten 
PDF Hälsa hos personer som är utrikes födda Hemsida Vaccin funkar, 
Låt naturen ta plats (film), "hividag.se" 

Friluftskanalen Film Allemansrätten visar vägen 

Giftinformationscentralen Hemsida 

Hållbar utveckling Skåne  
Fysiska utbildningsträffar för intag 3 och 4, introduktion av 
framtaget material 

Hälsoguiderna Göteborgs stad 1 Informationsfilm inspelad specifikt för MILSA-utbildningen 

Katalys 
PDF Klassamhällets tystade röster och perifera platser, Vilka är ’vi’ i 
jämställdhetspolitiken?, En fråga om klass i framtidsstaden Malmö 

KIM human organisation AB Fysisk träff för intag 1 och 2 

Konsumentverket Podcast om livsmedelsmärkningar 

Kronofogden 2 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen 

Livsmedelsverket Hemsida kostråd och matvanor 

LO PDF De oorganiserade – Gig-ekonomin och den fackliga anslutningen 

Länsstyrelsen Skåne 
2 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
funktionshinder 

Länsstyrelsen Skåne  
Fysisk träff för alla intag om jämställdhetsintegrering finns även 
inspelat 

Länsstyrelsen Skåne   
PDF Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Länsstyrelsen Skåne/länsstyrelsernas 
nationella arbetsgrupp för SO 1 Föreläsning inspelad specifikt för MILSA-utbildningen 
Länsstyrelsen Stockholm - samordning 
föräldraskapsstöd 

1 Föreläsning inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
föräldraskapsstöd för utrikes födda föräldrar 

Länsstyrelsen Stockholm - samordning 
våldsförebyggande arbete 

2 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
universellt våldsförebyggande arbete 

Länsstyrelsen Västra Götaland Samarbete kring informationSverige.se 
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Länsstyrelsen Örebro - samordning 
föräldraskapsstöd 

1 Föreläsning inspelad specifikt för MILSA-utbildningen om 
föräldraskapsstöd  

Malmö universitet, Karin Frydenlund 
1 Föreläsning inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
interkulturell kommunikation 

Margareta Mörling/Alfabetisering 
3 Föreläsningar inspelade specifikt för MILSA-utbildningen inspelade 
föreläsningar om att undervisa illiterata 

MSB 
Filmserie om brandförebyggande i hemmet samt hemsida 
dinsäkerhet.se 

MyRight - Empowers people with 
disabilities Video Globala målen - Agenda 2030 

Naturhistoriska riksmuseet PDF Allemansrätten – lärarhandledning SFI  

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Webbkurs om våld i nära relationer www.webbkursomvald.se 

Region Värmland PDF Schysst om inkluderande kommunikation 

Region Östergötland 
1 Föreläsning inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
internetintroduktion 

RFSU 
Fysisk träff för alla intag om sexuell och reproduktiva rättigheter, 
hemsidor och metodmaterial i utbildningen, tex UPOS 

RFSU Malmö 2 inspelade intervjuer med stöd och tips till kursmodulen om SRHR 

Röda korset Särskilt framtagen webutbildning om första hjälpen 

Sensus studieförbund 
Fysiska utbildningsträffar för alla intag "Pedagogiska metoder" finns 
även inspelat, redaktör handbok 

Skolverket Läroplan för grundskolan 

SKR  
Hemsida antibiotikaellerinte.se samt information om antibiotika  på 
flera språk 

SKR uppdrag psykisk hälsa 
2 inspelade föreläsningar om migration och psykisk hälsa 1 inspelad 
föreläsning om Hälsostöd: Vårdcentralens roll 

Socialstyrelsen Hemsida Informationsmaterial för att förhindra fallolyckor 

Socialstyrelsen 

PDF Könsstympning av flickor och kvinnor 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-2-44.pdf 

SRHR.se 
Göteborgsregionen/Kunskapsscentrum 
Sexuell hälsa/VGR Informationsfilmer om pedagogisk metod kopplat till SRHR  
Svenskt friluftsliv PDF  Mer friluftsliv fakta om friluftslivets positiva effekter 

Transkulturellt centrum 
Studiehäfte om migration och psykisk hälsa Hemsida om mun och 
tandhälsa hos nyanlända 

Unilabs Hemsida om mamografi 

UR play Program: Normer i focus 

Va med!  
1 Föreläsning inspelad specifikt för MILSA-utbildningen om Va med-
materialet, en fysisk träff för samtliga intag 

Vårsta diakoni 
Fysiska utbildningsträffar för alla intag. Föreläsningen Att samtala 
om sådant som väcker känslor spelades även i. 

Västra Götalandsregionen PDF Se HELHETEN genom kritisk reflektion.  

Youmo.se Hemsida 

Aysha Kadir Utvecklat delar av Psykisk hälsa modulen. 

Hälsoäventyret Älgen (Göteborgs stad)   
1 Film inspelade specifikt för MILSA-utbildningen om 
upplevelsepedagogik 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-2-44.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-2-44.pdf
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BILAGA 2. MODULBESKRIVNINGAR, LÄROMÅL OCH ÖVERGRIPANDE 
INLÄMNINGSUPPGIFTER 

 

Modul 1: Introduktion till samhällsorientering  
Modulen handlar om bakgrunden till och syftet med samhällsorientering för nyanlända. När deltagaren är 
klar med modul 1 är målet att deltagaren: 
• ska förstå varför reformen ”Samhällsorientering för nyanlända” kom till 
• kan förklara på vilket sätt den kan bidra till att förstärka och fördjupa den svenska demokratin 
• ska kunna ge exempel på hur värderingarna i Sverige skiljer sig från värderingarna i många andra länder 
• ska kunna redogöra för vilka värden som grundlagen anger för det svenska samhället 
• ska kunna förklara innehållet i den värdegrund som varje anställd i den offentliga förvaltningen ska leva 

efter i sitt dagliga arbete 
• ska kunna dra slutsatser om och reflektera över vilken betydelse det du hittills lärt dig får för din yrkesroll 

som samhälls- och hälsokommunikatör 

 
Obligatorisk uppgift: Att gå igenom Instuderingsfrågor tillsammans med en studiekompis och göra ett inlägg i 
diskussionsforum.  
 
Ansvarig: Erik Amnå, Örebro universitet 
 
Modul 2:  Introduktion till folkhälsovetenskap  
Modulen går igenom olika teman kring hälsa, som folkhälsovetenskap, hälsopolitiska mål, och hälsa utifrån 
jämlikhets- jämställdhets- och rättighetsperspektiv. När deltagaren är klar med modul 2 är målet att denna 
kan:  
• redogöra kort om vad folkhälsa och folkhälsovetenskap är 
• redogöra för vad det finns för olika syn på hälsa  
• redogöra för vilka faktorer som kan påverka personers hälsa och hur hälsan ser ut i olika grupper i 

befolkningen 
• förklara vad jämställd respektive jämlik hälsa och hälso- och sjukvård innebär samt ge exempel på vad 

som kan göras för att minska ojämlikhet i hälsa på samhällsnivå 
• ge exempel på olika folkhälsomål 
• berätta om kopplingen mellan hälsa och de mänskliga rättigheterna. 
• ge exempel på teman i samhällsorienteringen som relaterar till hälsa och hur du som kommunikatör kan 

påverka SO deltagares hälsa och rätt till en god hälsa 

 
Obligatorisk uppgift: Delta i ett lärarlett seminarium  
 
Ansvarig: Ulrica Paulsson – Do/Jenny Halvardsson, Uppsala universitet 
 
Modul 3: Kommunikation & rollen som kommunikatör 
Modulen behandlar olika former av kommunikation, som presentationsteknik, jämställd, normkritisk, och 
interkulturell kommunikation, samt rollen som kommunikatör. Efter att ha tagit del av modulen är målet att 
deltagaren ska kunna:  
• reflektera över sin egen yrkesroll och tillämpa strategier för att hantera vanliga utmaningar som uppstår i 

yrket 
• planera och genomföra en presentation som främjar intresse och engagemang bland målgruppen 
• göra kopplingar mellan grunddragen i interkulturell kommunikation och sin egen yrkesverksamhet 
• redogöra för hur språkbruk och bildanvändning kan användas för att främja jämlikhet och inkludering 
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Obligatorisk uppgift: Sammanslagen uppgift med modul 4: Lärande. Planering och genomförande av ett SO-
pass utifrån vad de lärt sig i kommunikationsmodulen och lärandemodulen. Lämnas in skriftligt. 
 
Ansvarig: Annabell Merkel/Pia Svensson, Lunds universitet 
 
Modul 4: Lärande 
Denna modul berör olika perspektiv på hur vi lär oss, med syftet att ge kunskap som kan bidra till en 
fördjupad förståelse för lärandeprocesser, både teoretiskt och praktiskt. När deltagaren är klar med modulen 
ska denna: 
• ha kunskap om faktorer som kan påverka lärandeprocesser, specifikt i relation till målgruppen nyanlända  
• ha kunskap om olika pedagogiska metoder, motivera när de är lämpliga och varför  
• kunna redogöra för hur du kan anpassa pedagogiska metoder utefter ämne, målgruppens behov och 

möjligheter att ta till sig av kunskap 
• reflektera över jämställdhet i relation till undervisning inom SO:n 
• reflektera över hur förhållningssätt kan påverka undervisning genom begrepp som: normkritik, 

professionalitet och neutralitet.  

 
Obligatorisk uppgift: Sammanslagen uppgift med modul 3: Kommunikation & rollen som kommunikatör. 
Planering och genomförande av ett SO-pass utifrån vad de lärt sig i kommunikationsmodulen och 
lärandemodulen. Lämnas in skriftligt. 
 
Ansvarig: Pia Svensson, Lunds universitet 
 
Modul 5: Hälsolitteracitet 
I den här modulen är fokus på hälsolitteracitet. Efter att ha tagit del av modulen är målet att deltagaren ska:  
• kunna redogöra för vad hälsolitteracitet är och för hur det kan påverka hälsa och samhället 
• kunna redogöra för hur hälsolitteracitet kan påverka nyanlända och arbetet inom samhällsorienteringen 
• känna till olika insatser som kan öka personers och verksamheters hälsolitteracitet 
• kunna använda olika metoder som kan underlätta för personer med begränsad hälsolitteracitet i 

samhällsorienteringen 
• kunna använda olika metoder för att främja hälsolitteracitet hos nyanlända flyktingar inom 

samhällsorientering 
• kunna bedöma i vilken utsträckning du använder klartext och tydlig design i samband med sina SO pass 

samt reflektera över hur du tar jämställdhet i beaktande i det material du använder i 
samhällsorienteringen 

• kunna få tag på, förstå, värdera och använda hälsoinformation som behövs för arbetet inom 
samhällsorienteringen 

 
Obligatorisk uppgift: Genomförande och inlämning av deluppgiften "Förstå mig rätt" som är en del av den 
övergripande uppgiften ”Metodportföljen”. 
 
Ansvarig: Josefin Wångdahl/Jenny Halvardsson, Uppsala universitet 
 
Modul 6: Migration och hälsa 
Modulen syftar till att bidra till en större förståelse för hur omständigheter kopplade till migrationsprocessen 
kan påverka hälsan hos nyanlända och migranter, med fokus på hälsans bestämningsfaktorer och 
hälsojämlikhet. Efter att ha tagit del av modulen är målet att deltagaren ska ha ökad kunskap om: 

• olika bestämningsfaktorer för hälsa i relation till migration, mer specifikt under och efter 
etableringen 

• förebyggande insatser i relation till etablering 
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• hur migration och hälsa kopplar till globala utvecklingsmål och övergripande arbete för en 
jämlik hälsa 

• pedagogiska metoder för att främja dialog kring migration och hälsa med deltagare i 
samhällsorienteringen 

 
Obligatorisk uppgift: --- 
 
Ansvarig: Pia Svensson, Lunds universitet 
 
Modul 7: Att komma till Sverige 1 
Modulen syftar till att väcka frågor och diskussion på temat ”Att komma till Sverige”. Efter att ha tagit del av 
modulen är målet att deltagaren ska:  
• … ta ett större ansvar för den egna synen på migration genom att definiera viktiga begrepp 
• … kunna sätta in migrationen i ett större sammanhang, globalt såväl som historiskt 
• … se samhället såväl som bilden av migration, samt förstå skillnaden mellan samhälle och bild 
• … kritiskt förhålla dig till andras användning av benämningar och begrepp, statistik osv 
• … förstå skillnader och likheter mellan några olika Sverige-bilder och vad dessa gör med oss 
• … förstå hur de själva kan göra för att få syn på det svenska samhället 
• … förstå hur de själva kan göra för att identifiera Sverige-bilder 
• … förstå vad begreppet integration betyder inom sociologin 
• … kunna använda integration som begrepp i förståelsen av hur ett samhälle kan hänga ihop. 

 
Obligatorisk uppgift: Genomföra en intervju som en del av den övergripande obligatoriska SO-uppgiften, 
vilken lämnas in i slutet av kursen.  
 
Ansvarig: Mikael Stigendal, Malmö universitet 
 
Modul 8: Att påverka i Sverige 
Modulen behandlar möjligheter till påverkan och inflytande som den svenska rättsstaten och demokratin ger.  

 
Obligatorisk uppgift: Genomföra en intervju som en del av den övergripande obligatoriska SO-uppgiften, 
vilken lämnas in i slutet av kursen.  
 
Ansvarig: Erik Amnå, Örebro universitet 
 
Modul 9: Individens fri- och rättigheter! 
Modulens fokus ligger vid statens förhållande till medborgarna, i form av individens friheter och rättigheter, 
med målet att öka kunskapen om de grundlagsskyddade mänskliga rättigheterna i Sverige. Efter att ha tagit 
del av modulen är målet framförallt att deltagaren ska... 
• ha ökat din förståelse om vad religionsfriheten innebär och inte innebär  
• fördjupat dina insikter om den historiska kampen för och innebörden i jämställdheten mellan 

kvinnor och män  
• fördjupat din kunskap vad gäller offentlighetsprincipens innehåll och begränsningar 
• kunna ge exempel på när individer diskrimineras 
• känna till de viktigaste myndigheternas arbete för religionsfrihet och jämställdhet samt mot 

diskriminering 
 

Obligatorisk uppgift: --- 
 
Ansvarig: Erik Amnå, Örebro universitet 
 
Modul 10: Att bo i Sverige 
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Modulens fokus ligger vid att skapa en grundläggande förståelse för hur vi bor i Sverige, och vilka svenskarna 
egentligen är. Syftet är att deltagare ska lära sig… 
• … att förstå skillnaden mellan strukturella och kulturella befolkningskategorier 
• … varför det är viktigt med en fortsatt invandring 
• … hur stora skillnaderna har blivit i levnadsvillkor mellan rika och fattiga 
• … vad skuldsättningen innebär och riskerna med den 
• … vad ojämlikhet är och riskerna med att hamna på ”förlorarsidan” 
• … vad jämställdhet är och vilka mål jämställdhetspolitiken har 
• … att förstå skillnaderna mellan ojämlikhet och ojämställdhet 
• … att förstå fördelarna respektive svårigheterna med de olika upplåtelseformerna 
• … vad dagens bostadsbrist beror på 
• … vad som händer hos Kronofogden 

Obligatorisk uppgift: Genomföra en intervju som en del av den övergripande obligatoriska SO-uppgiften, 
vilken lämnas in i slutet av kursen.  
 
Ansvarig: Mikael Stigendal, Malmö universitet 
 
Modul 11: Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

Obligatorisk uppgift: Genomföra en intervju som en del av den övergripande obligatoriska SO-uppgiften, 
vilken lämnas in i slutet av kursen.  
 
Ansvarig: Erik Amnå, Örebro universitet 
 
Modul 12: Att försörja sig och utvecklas i Sverige  
Syftet med modulen är att skapa en grundläggande förståelse för den syn på arbete som präglar det svenska 
samhället. Syftet med modulen är också att skapa en grundläggande förståelse för hur arbete, inkomster, 
skatter och offentliga service hänger ihop. Efter modulen är målet att deltagarna ska lära sig:  
• … att förstå skillnaderna och betydelserna av olika syn på arbete 
• … om omfattningen på olika slags arbete samt hur det fördelas på män och kvinnor 
• … vad tillväxt är, vilken typ av tillväxt som dominerar och vad det innebär 
• … om betydelsen av olika slags tillväxt för hur vi försörjer oss 
• … om maktförhållandena inom ekonomin och samhället i stort 
• … varför det är viktigt att gå med i facket 
• … hur och på vilka villkor det har vuxit fram ett nytt prekariat 
• … hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar 
• … om kommunernas ansvar för välfärden i Sverige och med möjligheterna till inflytande 
• … hur förändringarna av offentlig sektor från välfärd till konkurrens har lett till mycket otrygghet 
• … hur dessa förändringar märks i den svenska skolan 
• … vikten av att ta tillvara den kunskapssyn som kommer till uttryck i Läroplan för grundskolan 

 

Obligatorisk uppgift: Genomföra en intervju som en del av den övergripande obligatoriska SO-uppgiften, 
vilken lämnas in i slutet av kursen.  
 
Ansvarig: Mikael Stigendal, Malmö universitet 
 
 
Modul 13: Att åldras i Sverige 
Modulen är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om att åldras i Sverige, om biologiska faktorer, 
medellivslängd, samhällets stöd för äldre och regler och möjligheter för begravning. Andra delen behandlar 
funktionshinder och funktionsrätt i Sverige, med syftet att ge kommunikatören fördjupade kunskaper om 
rättigheter för personer som lever med funktionshinder i Sverige.  
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Obligatorisk uppgift: Genomföra en intervju som en del av den övergripande obligatoriska SO-uppgiften, 
vilken lämnas in i slutet av kursen.  
 
Ansvarig: Erik Amnå, Örebro universitet 
 
Modul 14: Att komma till Sverige del 2 
Modulen tar avstamp i modul 7 ”Att komma till Sverige del 1”, denna gång med ett fokus på att skapa en 
grundläggande förståelse för hur det svenska samhället hänger ihop, i den utsträckning det nu gör det, givet 
de skillnader i levnadsvillkor och makt som finns. Framför allt syftar modulen till att skapa en grundläggande 
förståelse för orsakerna till ojämlikheten och hur samhälls-och hälsokommunikatörer såväl som nyanlända 
skulle kunna bidra till att minska den. Målet är att deltagarna ska lära sig:  
• … vad som menas med den svenska modellen 
• … vilka den ökande ojämlikhetens drivande orsaker har varit 
• … vad det innebär att samhället har utvecklats till ett innanförskap 
• … hur läget är i de ”utanförskapsområden” som har uppstått som en följd av innanförskapandet 
• … hur Sverigedemokraternas framgångar kan sättas i samband med samhällsförändringarna 
• … vad ett potential-orienterat perspektiv betyder och hur det skiljer sig från ett problem-orienterat 
• … vad samhälls- och hälsokommunikatörernas roll innebär, utifrån ett samhällsperspektiv 
 

Obligatorisk uppgift: --- 
 
Ansvarig: Mikael Stigendal, Malmö universitet 
 
Modul 15: Handledning och skrivtid 
Syftet med denna modul är att få lite extra tid under denna vecka för att arbeta med den övergripande SO-
uppgiften.  
 

Obligatorisk uppgift: --- 
 
Ansvarig: Erik Amnå, Örebro universitet  och Mikael Stigendal, Malmö universitet 
 
Modul 16: Principer och metoder i hälsofrämjande arbete  
Den här modulen handlar om hälsofrämjande arbete. Efter att ha tagit del av modulen är målet att du ska: 
• känna till olika typer av hälsofrämjande arbete 
• kunna ge exempel på olika former av folkhälsoarbete 
• känna till olika hälsofrämjande teorier och metoder 
• ha kunskap om vad man bör tänka på vid planering av hälsofrämjande arbete 
• ha kunskap om vad utvärdering av hälsofrämjande arbete är och ge exempel på hur hälsofrämjande 

arbete kan utvärderas 
• kunna planera och utvärdera egna hälsofrämjande SO-träffar 

 

Obligatorisk uppgift: Deluppgift i metodportföljen. Genomföra en utvärdering av ett SO pass vilken lämnas in 
i slutet av utbildningen som en del av den övergripande inlämningsuppgiften metodportföljen.  
 
Ansvarig: Ulrica Paulsson– Do/ Jenny Halvardsson, Uppsala universitet 

Modul 17: Hälso- och sjukvården i Sverige 
Den här modulen handlar om hälso- och sjukvården i Sverige. Modulens praktiska del är en del av 
metodportföljen och fokuserar på hur man som kommunikatör kan arbeta för att skapa tillit till den svenska 
hälso- och sjukvården. När du är färdig med modulen är målet att deltagaren ska: 
• ha kunskap om varför det är viktigt att prata om hälso- och sjukvården i SO. 
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• ha kunskap om den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och hur man kommer i kontakt 
med vården, med fokus på det egna geografiska området. 

• ha kunskap om vilka olika professioner som finns inom den svenska hälso- och sjukvården. 
• ha kunskap om patientlagen. 
• ha kunskap om screeningprogram i Sverige, det svenska barnvaccinationsprogrammet och 

resevaccinationer.  
• ha kunskap om när antibiotika bör och inte bör användas. 
• kunna skapa dialog om hälso- och sjukvården i Sverige med målet att öka tilliten till vården. 

 

Obligatorisk uppgift: Uppgift om hur man kommer i kontakt med vården samt ett obligatoriskt quiz. Vidare 
att  utveckla och testa en metod för att öka tilliten till hälso-och sjukvården i Sverige. Den sistnämnda är en 
deluppgift i metodportföljen. 
 
Ansvarig: Åsa Svensson, Mittuniversitetet 
 
Modul 18: Egenvård hälsa och första hjälpen 
Den här modulen handlar om egenvård, det vill säga sådant som individen själv kan göra för att behandla 
enkla och vanliga sjukdomar och skador utan att behöva uppsöka sjukvården. När du är färdig med modulen 
är målet att deltagaren ska: 
• ha kunskap om vad egenvård är och varför det är viktigt att prata om egenvård i SO. 
• ha kunskap om var och hur man söker information och rådgivning om egenvård. 
• ha kunskap om skade- och olycksfallsprevention. 
• ha kunskap om vanliga allergier och överkänslighet. 
• ha kunskap om varför det är viktigt att prata om tandhälsa med nyanlända och hur man kan prata 

om tandhälsa. 
• ha kunskap om hur tandvården är organiserad och vad man kan göra om man inte är nöjd med 

tandvården. 
• ha och kunna informera om grundläggande kunskaper i första hjälpen. 

 

Obligatorisk uppgift: Den första obligatoriska uppgiften innebär att öva på olika moment i första hjälpen och 
att spela in sig själv när man genomför dem. Den andra obligatoriska uppgiften är ett kunskapsquiz. 
 
Ansvarig: Åsa Svensson, Mittuniversitetet 
 
Modul 19: Psykisk hälsa, stress och sömn 
Psykisk ohälsa är en av de största hälsoriskerna hos människor som tvingas på flykt och det kan påverka alla 
aspekter av en persons liv. Under modulen kommer du att lära dig om psykisk hälsa, om hur vår hälsa kan 
påverkas av stress och om sömnens betydelse för hälsan. 
 Modulen har tre syften: 
• Att ge en grundläggande kunskap om psykisk hälsa, stress och sömn så att man själv ska kunna 

förmedla kunskap om dessa teman till nyanlända  
• Att ge en grund för att kunna reflektera över samhälls- och hälsokommunikationens roll i främjandet 

av psykisk hälsa, och rollen som kommunikatör.  
• Att ge kunskap om var man kan få tag på ytterligare information om psykisk hälsa, stress och om 

vart man kan vända sig vid behov. 
 

Obligatorisk uppgift: Skriftlig inlämningsuppgift 
 
Ansvarig: Aysha Kadir, Malmö universitet, Ragnar Westerling/Achraf Daryani, Uppsala universitet 
 
 
 
Modul 20: Spel, alkohol, tobak och narkotika 
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Den här modulen handlar alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar, och hur dessa kan kopplas till 
beroende och jämlikhet, både för den med beroendet, och för dennes närstående. Efter att ha tagit del av 
modulen är målet att deltagaren ska: 
• känna till vilka hälsoeffekter alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar har. 
• kunna ge förslag på olika former av hjälp, stöd och vård man kan få om man har problem med något 

av ANTS-områdena samt vilket stöd och hjälp som finns för närstående personer.  
• känna till vad lagen säger om användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar i Sverige.  
• känna till sårbara grupper som har större risk att få problem med alkohol, narkotika, tobak och spel 

om pengar.  
• känna till hur man kan arbeta med livsstilsförändringar. 

 

Obligatorisk uppgift: Kunskapsquiz 
 
Ansvarig: Ulrica Paulsson – Do/Achraf Daryani, Uppsala universitet 
 
Modul 21:  Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter 
Syftet med modulen är att skapa en större förståelse för ämnet Sexuell och Reproduktiv Hälsa och 
Rättigheter (SRHR), med extra fokus på rättigheter. Syftet med modulen är också att ni ska få metodstöd för 
att förbättra era färdigheter när ni diskuterar ämnet med era deltagare. Efter att ha tagit del av modulen ska 
deltagaren ha: 
• Kunskap om olika ämnesområden inom SRHR, inklusive våld i nära relationer, samt vart ni kan 

hänvisa vidare för mer information, vård och stöd. 
• Kännedom om riskfaktorer för sexuell och reproduktiv ohälsa, och bestämmelsefaktorer i relation till 

migration 
• Kännedom om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter utifrån ett globalt perspektiv, kopplat 

till internationella agendor och nationella strategier 
• kännedom om innebörden av en rättighetsbaserad ansats till sexuell och reproduktiv hälsa, och 

samhällsorienteringens potentiella roll för att främja tillgång till information, vård och tjänster. 
• förståelse för hur arbetet med SRHR hänger samman med jämställdhet 
• färdigheter gällande metoder för att diskutera ämnen som rör sexuell och reproduktiv hälsa inom 

samhällsorienteringen 
 

Obligatorisk uppgift: Kunskapsquiz 
 
Ansvarig: Pia Svensson, Lunds universitet 
 
Modul 22: Mat och fysisk aktivitet  
Den här modulen fokuserar på levnadsvanorna mat och fysisk aktivitet. Efter att ha tagit del av modulen är 
målet att deltagaren ska: 
• kunna berätta om vad mat och fysisk aktivitet har för betydelse för hälsan 
• kunna berätta om vad friluftsliv och vistelse i naturen har för betydelse för hälsan 
• känna till vad som kan påverka nyanländas mat- och motionsvanor på individ- och samhällsnivå 
• veta vad du som samhälls- och/eller hälsokommunikatör bör prata om/inte bör prata om vad gäller 

mat och fysisk aktivitet 
• kunna ge förslag på hur man kan främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet bland nyanlända  

 

Obligatorisk uppgift: Kunskapsquiz samt skriftlig uppgift i form av kartläggning av "Hälsofrämjande 
verksamheter, idrottsföreningar och friluftsorganisationer i mitt område” 
 
Ansvarig: Achraf Daryani och Josefin Wångdahl, Uppsala universitet 
 
Övergripande inlämningsuppgifter 
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Metodportföljen: obligatorisk övergripande uppgift 
Parallellt med de olika modulerna på kursen ska du testa ett antal metoder/arbetssätt i samband med dina 
SO pass. Därefter ska du reflektera över användningen av metoden/arbetssättet och svara på ett antal frågor 
i Metodportföljen. 
 
Övergripande SO-uppgift 
Besvara fyra frågor om nyanländas främsta svårigheter vad gäller integration. Svaren ska dels utgå ifrån de 
intervjuer som genomförts i samband med SO-modulerna, dels litteraturen och föreläsningar. Redovisas som 
skriftligt PM.  
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BILAGA 3. BESKRIVNINGAR AV DE SEX TEMATISKA FYSISKA TRÄFFARNA 

 

Samtliga tematiska fysiska träffar var upplagda som workshops där teori varvades med praktik. Genomgående 
fick kommunikatörerna själva genomföra olika praktiska övningar tillsammans, vilka många kan användas av 
dem i deras arbete med nyanlända i SO. Genom samverkan med folkbildningsaktörer har de fysiska träffarnas 
upplägg gått i linje med samhällsorienteringens grund i dialog- och reflektionsbaserat lärande. Vidare främjades 
frågor från kommunikatörerna och diskussioner dem emellan om sådant som kom upp i samband med passen. 
De mer ämnesorienterade teman som ingått i programmet för dessa träffar har planerats in utifrån de teman 
som lyfts i referensgrupper för kommunikatörer som särskilda behovsområden. En del träffar bestod av ett 
tema, andra av två. I det senare fallet genomfördes ett tema på förmiddagen och ett tema på eftermiddagen. 
Träffarna har även används för att förstärka kontakten mellan lärarna på utbildningen som har funnits med för 
att kunna svara på frågor samt vid vissa tillfällen haft längre pass där moment i den digitala utbildningen kunnat 
diskuteras och deltagarna fått handledning och stöd.  

Om folkbildning och om att leda och lära grupper del 1 och 2                                             
Studiecirkeln är en metod för lärande som passar särskilt bra för vuxna. Deltagarna i studiecirkeln kopplar 
ständigt till sina erfarenheter, sina tidigare kunskaper och sin vardag. De tar till sig just det som de själva 
behöver för att komma vidare. Deltagarna bidrar aktivt med sina tankar och kunskaper; en studiecirkel är 
något man gör tillsammans. Ledaren behöver inte vara expert inom ämnet för studiecirkeln, men behöver 
lära sig förhållningssätt och metoder för att stötta gruppens och deltagarnas utveckling. Under passen fick 
deltagarna lära sig om folkbildning, vad en studiecirkel är och hur man kan leda och lära grupper med hjälp av 
olika metoder.  
 
Utbildare: Kerstin Selén, nationell verksamhetsutvecklare och vuxenpedagog, Sensus studieförbund 

Kommunikation för smidigare samspel - förhållningsätt och metoder   
Appreciative Inquiry (AI) är ett en systemteoretisk bas med systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt som 
fokuserar på framgångsrika upplevelser och uppmuntrar beteenden och kommunikation som förebygger 
konflikter. Under passet presenterades grunderna i AI och kommunikatörerna fick reflektera över hur de kan 
använda förhållningssättet i konkreta konfliktsituationer inom SO. Fokus låg på att utveckla 
kommunikatörernas förmåga att främja nyanländas utforskande av sina egna styrkor och 
utvecklingsområden. Forumspel, dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte användes för att utforska olika 
alternativ till god kommunikation i samband med konfliktsituationer.  
 
Utbildare: Gro Laupsa Holm, organisationsutvecklare, KIM AB 
 
Att samtala om sådant som väcker känslor              
Som kommunikatör kan man genom att prata om olika teman väcka, starka känslor och svåra minnen hos 
sina deltagare, samt få ta del av många andra människors svårigheter. Det är då viktigt att som 
kommunikatören har kunskap; dels om sakinnehållet, dels om hur förmedla kunskapen och om sin roll. Under 
detta pass samtalades det om att prata om att må psykiskt dåligt, vad det finns för bra hjälpa och stöd, rollen 
som kommunikatör och hur hantera utmaningar som kan uppstå i den egna gruppen. 
 
Utbildare: Per Mossegård, traumapedagog och verksamhetsutvecklare resurscentrum för traumastöd och 
Mattias Hjalmarsson, traumabehandlare, Vårsta diakoni 
 
 Motiverande samtal, MI del 1 och 2 
Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett förhållningssätt vars syfte är att underlätta 
förändringsprocesser. Samtalsledarens empatiska, respektfulla och icke-moraliserande förhållningssätt bidrar 
till att individen känner sig sedd, hörd och förstådd. Under passen fick deltagarna lära sig grunderna i MI samt 
samtal och öva på hur MI kan användas på gruppnivå inom SO. 
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Utbildare: Eva Hydén, pedagog och konsult MI, Eva Hydén AB 
 
Jämställdhetsintegrering  
Ett pass om vad jämställdhet är, och hur ojämställdhet påverkar den konkreta vardagen gällande tex löner, 
utbildning och hälsa. Utbildare och kommunikatörerna gick tillsammans igenom frågor som brukar komma 
upp i utbildningssituationer och vilken information de kan ge nyanlända i SO för att de ska hitta stöd för att 
främja sina lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Vidare ingick övningar som kan användas för att 
jämställdhetsintegrera upplägg och utförande som samhälls- och hälsokommunikatörer. 
 
Utbildare: Martina Skrak, särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Skåne 
 
Genomgång av SO modulerna 
Syfte och kursplan för MILSA-utbildningens onlinemoduler om SO samt den övergripande SO-uppgift som 
hörde till dessa gicks igenom. Vidare fördes dialog med kommunikatörerna om deras erfarenheter av de SO 
moduler de hade tagit del av och den övergripande SO-uppgiften.  
 
Utbildare: Erik Amnå, professor i statsvetenskap, Örebro Universitet och Mikael Stigendal, professor i 
sociologi, Malmö universitet 
 
Va med! metoden fokus på barns rättigheter och föräldrarollen  
Metodmaterialet Va med! används för att skapa dialog och reflektion i samhälls- och hälsokommunikation 
runt om i landet. Under passet fick kommunikatörerna lära sig om materialet och hur det kan användas för 
samhälls- och hälsokommunikation inom SO.  Exempel som användes hade fokus på de delar av materialet 
som kan användas för att prata om barns rättigheter och föräldrarollen. 
 
Utbildare: Tove Österling Wallner, projektledare och pedagog, Va med! 
 
Migration och psykisk hälsa/trauma medvetet bemötande      
Ett pass vilket fokuserade på att ge kommunikatörerna svar på följande frågor:                       
• Att utbilda om migration och psykisk hälsa, hur gör jag? Vad kan jag prata om? 
• Vad innebär ett traumamedvetet bemötande? 
• Är det farligt att fråga om trauma och psykisk ohälsa? 
• Hur hänvisar jag vidare? Vilken hjälp kan man få i Sverige, var finns den, och hur får man tillgång till den? 
• Hur tar vi hand om oss själva? 
 
Utbildare: Henrik Tunér, projektledare för kommunikation, digitalisering, utbildning, migration och psykisk 
hälsa, Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – hur kan vi prata om det i SO?                                                    
Många av såväl de mänskliga rättigheterna, som svensk lagstiftning berör individens sexualitet, kropp och 
relationer. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är därför viktigt på både individ- och 
samhällsnivå, och kan kopplas till många teman inom samhällsorienteringen. Men många tycker att det kan 
kännas svårt att prata om i sin yrkesroll. Under passet fick kommunikatörerna information om detta samt 
samtala om frågor om rollen som kommunikatör inom SO när det gäller SRHR och hur man gör för att lägga 
samtal om SRHR på rätt nivå inom SO.  
 
Utbildare: Kerstin Isaxon, sakkunnig sexualupplysning och Kalle Röcklinger, sexualupplysare, Riksförbundet 
för sexuell Upplysning (RFSU) 
 
Våld i nära relation och våldsprevention 
Ett pass om vad våld i nära relationer är och om hur man som kommunikatör i SO kan utbilda om våld och 
dess konsekvenser samt på ett tydligt sätt informera om rätt till stöd och hjälp för den som är våldsutsatt. 
Kommunikatörerna fick jobba med olika situationer som kan uppstå i SO när man lyfter frågor om våld och 
hur de som kommunikatörer kan hantera dessa. 
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Utbildare: Narges Ravanbakhsh, utbildare och jurist och Najla Ahmed, utbildare, Amphi produktion (ett 
företag som arbetar med att utbilda och stödja yrkesverksamma i hur man kan arbeta mot våld i nära 
relationer, diskriminering och rasism) 
 
Konflikthantering    
Konflikter är en naturlig del i livet och i lärande, men om de eskalerar blir det slitsamt. Under passet gavs 
kommunikatörerna kunskap som syftade till att de dem en ökad förståelse för människor i konflikt samt 
verktyg för att förebygga och hantera meningsskiljaktigheter och konflikter i SO. 
 
Utbildare: Oskar Palmenfelt, utbildare och processledare, Medlingscentrum 
 
Natur, miljö och hållbar livsstil                                      
 nytt metodmaterial som syftar till att öka förståelsen av hållbar utveckling och arbetet mot 
klimatförändringar och för en bättre miljö presenterades. Materialet som tagits fram genom samarbete 
mellan ansvariga för länsstyrelsernas arbete med miljömålssystemen, Hållbar utveckling Skåne och samhälls- 
och hälsokommunikatörerna innefattar tre lektionsplaner med tillhörande film- och materialbank vilka fritt 
går att ta del av samt att ladda ner online25.  
 
Utbildare: Magnus Strand, hållbarhetsspecialist, Hållbar utveckling Skåne 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 https://www.rus.se/stod-i-atgardsarbetet/milsa-utbildning-for-nyanlanda-med-fokus-pa-natur-miljo-och-hallbar-livsstil/  

https://www.rus.se/stod-i-atgardsarbetet/milsa-utbildning-for-nyanlanda-med-fokus-pa-natur-miljo-och-hallbar-livsstil/
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BILAGA 4. BESKRIVNING SAMT UTVÄRDERING AV MODULEN DIALOGBASERAT LÄRANDE 
ONLINE 

 

Modulens syfte och målsättning 

Att utöka kommunikatörers kompetens gällande onlinelärande i samhällsorientering för nyanlända. 
Påbyggnadsutbildningen syftade till att utöka kommunikatörernas förmåga att på ett pedagogiskt sätt och 
utifrån ett dialogbaserat lärande förmedla information, skapa engagemang och aktivera deltagare som går 
samhällsorientering online.  

Deltagare 

Inbjudan till att delta i denna modul skickades initialt till samtliga kommunikatörer som deltagit i MILSA 
utbildningsplattform. Antal intresseanmälningar var lägre än förväntat och därför kunde även kommunikatörer 
som inte deltagit i utbildningsplattformen erbjudas plats i utbildningen. Totalt anmälde 57 kommunikatörer 
intresse att delta i modulen. Kommunikatörerna delades in i fem olika grupper, gruppindelningen syftade till att 
främja gemenskap och stöd under modulens gång.  

Innehåll och upplägg 

Modulens innehåll och upplägg togs gemensamt fram av lärare vid MILSA utbildningsplattform och SENSUS, i 
samråd med Enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. Utförare var SENSUS och 
undervisningen genomfördes via Zoom. En av lärarna på MILSA utbildningsplattform fanns tillgänglig för 
koordinering och stöd under modulens gång. Modulen bestod huvudsakligen av tre moment:   

• Workshop 1 (3h) 
• Enskild genomläsning och reflektion av fiktivt case samt grupparbete + tekniklabb i valfritt digitalt 

mötesrum där case diskuteras (ca 2h)  
• Workshop 2 (3h) 

Workshop 1 fokuserade på två områden; tekniska förutsättningar och användning av dialogbaserad pedagogik i 
det digitala rummet. Det dialogbaserade lärandet inkluderade tips och övningar på hur kommunikatören kan 
skapa tydlighet, trygghet och struktur i onlineundervisning i SO, främja gemenskap och delaktighet samt hur 
energinivån kan bibehållas i det digitala rummet. Efter workshop 1 tilldelades alla fem grupper samma fiktiva 
case som beskrev en situation som utspelade sig under en SO-lektion online. Varje deltagare skulle enskilt 
reflektera över caset och därefter i valfritt digitalt mötesrum diskutera i grupp vilka problem, lösningar och 
konsekvenser man har identifierat i caset. Utöver diskussioner kring caset skulle gruppen under samma tillfälle 
även testa olika funktioner i det videomötesverktyg de valt att använda. Under workshop 2 fick alla deltagare 
bidra med sina åsikter om caset i gemensam diskussion i hela gruppen. Fokus under workshop 2 var 
casemetodik och hur denna aktiverande undervisningsform kan användas av kommunikatörerna i SO-
undervisning online.   

Utvärdering 

Av 57 anmälda var det drygt hälften som deltog i samtliga tre moment i modulen om dialogbaserat lärande i det 
digitala rummet. Det var 9 som inte deltog i modulen och 5 meddelade avhopp efter workshop 1.  

Efter modulens slut ombads samtliga 57 kommunikatörer som anmält intresse att delta i modulen om 
dialogbaserat lärande i det digitala rummet att besvara en kort utvärderingsenkät. Enkäten besvarades av 21 
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kommunikatörer varav 20 uppgav att de deltagit i något av intag 1-4 i MILSA utbildningsplattform, samtliga 
uppgav att de deltagit i modulen. Majoriteten (18 av 21 deltagare) uppgav att modulen ökat deras kunskaper 
gällande att aktivera och skapa engagemang hos deltagare som går samhällsorientering online. Vidare uppgav 
de flesta (17 av 21) att de fått utökade kunskaper gällande att anpassa SO-undervisning online efter deltagares 
olika förutsättningar samt att använda olika digitala verktyg (ex. Zoom, digital anslagstavla såsom Jamboard). 
Majoriteten besvarade fritextfrågan gällande vad deltagarna upplevde var det viktigast de lärde sig i modulen 
och de flesta (12 deltagare) uppgav att nya kunskaper om olika digitala verktyg var viktigast. Övriga 
kommentarer handlade om casemetodiken och undervisning online överlag. Gällande fritextfrågan om vad som 
hade gjort modulen bättre önskade några mer tid för övning och diskussion. Samtliga 21 kommunikatörer som 
besvarat enkäten uppgav att modulens struktur (workshop 1-grupparbete-workshop 2) var ett bra upplägg för 
denna modul. 
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BILAGA 5. AVVIKELSER FRÅN DEN INITIALA UTVÄRDERINGSPLANEN 

 

Lunds universitets uppdrag att utvärdera kommunikatörernas upplevelse av att delta i MILSA 
utbildningsplattform 

i: För att mäta effekten av utbildningen riktad till kommunikatörerna enligt plan mätas kvantitativt genom 
enkäter, där interventionsgruppen (deltagare i MILSA-utbildningen) skulle jämföras med en kontrollgrupp 
bestående av kommunikatörer som inte deltagit i utbildningen. På grund av praktiska förutsättningar kopplat till 
utbildningens flexibla genomförande, har enkäter endast delats ut till deltagande kommunikatörer. Bland annat 
har registreringen av deltagare i många fall skett löpande vilket försvårat uppföljning samt rekrytering av 
kontrollgrupp.  

ii:  Utfallsmåtten har bestått av självrapporterad kunskapsutveckling inom olika områden. Då kommunikatörerna 
uppskattade sin kunskap som hög redan i den första mätningen medförde detta att måttet på den faktiska 
kunskapsutvecklingen som eventuellt skett före och efter utbildningen inte blir tillförlitligt på grund av en så 
kallad takeffekt. För att komma runt detta skapades istället efter-frågor där kommunikatörerna ombads 
uppskatta den egna kunskapsutvecklingen som skett jämfört med före deltagande i utbildningen, samt deras 
självuppskattade utveckling vad gäller pedagogiska färdigheter.  

 

Uppsala universitets uppdrag att utvärdera nyanländas upplevelser av att delta i samhällsorienteringen som 
hålls av kommunikatör som har/inte har deltagit i MILSA utbildningsplattform 

i: Enligt grundplan skulle Uppsala universitets utvärdering svara på vad utbildning av kommunikatörer i MILSA-
utbildningen kan har för positiv inverkan på nyanländas personliga resurser och integrering i det svenska 
samhället. Frågeställningar var: 

- På vilket sätt kan utbildning av kommunikatörer via MILSA-utbildningen påverka nyanländas 
upplevelser av samhälls- och hälsokommunikation på gruppnivå?  

- På vilket sätt kan utbildning av kommunikatörer via den MILSA-utbildningen påverka personliga 
resurser (hälsa, self-efficacy, hälsolitteracitet, socialt kapital, deltagande i etableringsinsatser och 
närhet till arbetsmarknaden) hos nyanlända som deltar i samhälls- och hälsokommunikation på 
gruppnivå?  

- Leder utbildning av kommunikatörer via MILSA-utbildningen till att alla nyanlända som deltar i samhälls- och 
hälsokommunikation på gruppnivå får ut lika mycket av sitt deltagande, oberoende vilka personliga förmågor 
och resurser de har (exempelvis kön, utbildningsnivå, familjesituation)?  

För att få svar på dessa skulle enkäter delas ut till nyanlända innan och efter deltagande i SO, dels i grupper som 
letts av kommunikatör som inte deltagit i MILSA-utbildningen, dels i grupper som letts av kommunikatörer som 
hade deltagit i den.  

Enligt plan skulle cirka 300 nyanlända som deltar i SO med kommunikatör som inte deltagit i MILSA 
utbildningsplattform (kontrollgrupp). Deltagare i samtliga SO grupper som hölls på arabiska, somaliska, dari, farsi 
och tigrinja av kommunikatör som skulle delta i MILSA-utbildningen intag 4 eller av kollegor till dessa, vilka 
startade under perioden april-juni 2019 bjöds in till att delta. Därutöver deltagare i samtliga SO grupper som hölls 
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på arabiska, somaliska, dari, farsi och tigrinja av kollega till kommunikatör som deltagit i MILSA-utbildningen intag 
3 och 4, vilka startade under perioden augusti-november 2020. 

Enligt plan skulle cirka 800 nyanlända som deltar i SO med kommunikatör som deltagit i MILSA-utbildningen 
(interventionsgrupp). Deltagare i samtliga SO- grupper som hölls på arabiska, somaliska, dari, farsi och tigrinja av 
kommunikatör som deltagit i MILSA-utbildningen intag 1-4 som var helt klara med utbildningen26, vilka startade 
under perioden februari-mars 2020 samt under perioden augusti-november 2020 bjöds in till att delta.  

Enkät 1 besvarades av deltagare i de flesta SO- grupperna i den lokal där de deltog i SO, förutom 13 deltagare som 
fick enkäten skickad till sig i stället. Det eftersom de deltog i SO online på grund av covid-19 pandemin. Enkät 2 
skickades ut via vanlig post till samtliga deltagare som besvarat enkät 1. Totalt skickades 3 påminnelser ut till de 
som inte skickat enkät åter till Uppsala universitet. När brev med enkät kom tillbaka på grund av felaktig adress 
gjordes ett försök att ta reda på eventuell ny adress till deltagaren, dels genom att googla dels genom att ringa 
upp de deltagare som i samband med ifyllandet av enkät 1 även angett sina telefonnummer. Skriftlig såväl som 
muntlig kommunikation med deltagarna gjordes på deras respektive modersmål. 

På grund av ett flertal ändrade förutsättningar och faktorer, exempelvis covid-19 pandemin, ett minskat 
deltagarantal i SO på grund av minskat inflöde av flyktingar nationellt, samt många kommunikatörer som ännu 
inte var klara med MILSA-utbildningen vid tidpunkten för datainsamlingen har det dock inte varit möjligt att samla 
in den mängd data från deltagare i SO som det planerades för initialt.  

Totalt besvarade 324 nyanlända enkät 1 som delades ut under deras första eller andra SO tillfälle. Av dem var det 
234 deltagare (72 %) som deltog i SO- grupp med ej MILSA utbildad kommunikatör (kontrollgrupp) och 90 
deltagare (28 %) som deltog i SO grupp MILSA utbildad kommunikatör (interventionsgrupp). 

Totalt besvarade 137 deltagare (42 %) enkät 2 (vilken delades ut till de som svarat på enkät 1) efter avslutad SO 
kurs cirka 6 månader senare. Av dem tillhörde 99 deltagare (72 %) kontrollgruppen och 38 deltagare (28 %) 
interventionsgruppen. I kontrollgruppen exkluderades 8 deltagare och i interventionsgruppen 21 deltagare på 
grund av att de inte svarat på hur mycket de deltagit i SO eller hade i deltagit i färre än hälften av träffarna i SO.  

Svarsfrekvensen för enkät 2 var 42 % både totalt samt för kontroll- respektive interventionsgruppen (Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 

26Deltagare som klarat samtliga inlämningsuppgifter + deltagit i samtliga tematiska fysiska träffar (förutom kommunikatörer i 
intag 3 och 4 som endast skulle ha deltagit i 5 tematiska fysiska träffar då den sjätte ännu inte genomförts.) 
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           Tabell 1. Antal deltagare per enkät samt svarsfrekvens för de olika grupperna. 

 Totalt Kontrollgrupp               (ej 
MILSA utbildad 
kommunikatör) 

Interventionsgrupp  
(MILSA utbildad 
kommunikatör) 

 Antal Svarsfrekvens % Antal Svarsfrekvens% Antal Svarsfrekvens % 

Förenkät 
 

324  234  90  

Efterenkät  
 

137 42 % 99 42 % 38 42% 

 

På grund av att det totala antalet insamlade enkäter blev betydligt lägre än planerat och är få var det 
inte möjligt att genomföra de statistiska analyser som det initialt planerades för. Anledningen till detta 
bortfall var att antalet SO- grupper var betydligt färre än planerat och vilket har lett till ett väldigt 
begränsat antal kommunikatörer. Detta har i sin tur inneburit att det inte blev någon större spridning 
av kommunikatörer vilket är viktigt för att inte få skeva resultat. Beslut togs därför att inte redovisa svar 
från alla enkäter och resultat på det sätt som det först var tänkt i en separat rapport27.  

Resultat från enkät 1 för interventions- och kontrollgrupp redovisas i stället tillsammans, som gör att det i stället 
får funktionen av en kartläggning av nyanländas sociodemografi, hälsostatus, hälsolitteracitet, förtroende för 
andra människor och verksamheter, sociala relationer med andra, deltagande sociala aktiviteter, engagemang i 
politiska frågor samt tankar om demokratin i Sverige innan deltagande i SO.  

Resultat från enkät 2 för kontrollgrupp redovisas i stället separat, och får funktionen av en kartläggning av hur 
nyanlända som deltar i SO utan utbildad MILSA kommunikatör upplever SO i stort, hur deltagandet påverkat deras 
kunskap och delaktighet i det svenska samhället samt deras kunskap om hälsa, levnadsvanor och hälsostatus. 

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv redovisas resultaten både för grupperna i stort, samt uppdelat på man/kvinna. 
Annat kön redovisas inte separat då det endast var en deltagare som angett detta.  

Resultat från enkät 2 från interventionsgruppen redovisas inte alls då gruppen på endast 30 deltagare bedöms 
vara för liten för att ge en representativ och rättvis bild av hur nyanlända med utbildad MILSA kommunikatör 
upplever SO. 

 

II: Enligt grundplan skulle fokusgrupper med nyanlända i SO genomföras som en del av utvärderingen. Under 
projektets gång togs beslut om att fördela om resurserna och i stället genomföra individuella intervjuer med 
kommunikatörer som deltagit i MILSA-utbildningen då det bedömdes ge viktigare och mer relevant information 
till utvärderingen och projektet. 

 
 

27 Engström, K och Wångdahl, J.2021. Kartläggning av deltagare i samhällsorienteringen för nyanlända 
migranter. Två enkätundersökningar inom projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och 
hälsokommunikation. Uppsala: Uppsala universitet och Malmö: Länsstyrelsen i Skåne. 
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BILAGA 6. RESULTAT UPPSTARTSENKÄT INTAG 1-4 

 

Tabell 1. Kommunikatörernas kön, ålder, tid i Sverige, utbildning. 

Bakgrundsvariabler  Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Kön      

Kvinna 21 (54%) 18 (56%)  23 (62%) 9 (45%) 64 (50%)  

Man 18 (46%)  14 (44%)  14 (38%) 11 (55%)  64 (50%)  

Vilket år är du född       

1957-1965 8 (20%) 4 (13%)  5 (14%) 2 (10%)  19 (15%)  

1966-1973 10 (26%) 7 (23%) 10 (27%) 3 (15%)  30 (24%) 

1974-1981 10 (26%) 10 (33%) 10 (27%) 10 (50%) 40 (33%) 

1982-1988 7 (18%) 7 (23%)  6 (16%  3 (15%)  23 (18%)  

1989-1996 4 (10%) 2 (7%)  6 (16%) 2 (10%) 14 (11%)  

Kom till Sverige år       

Före eller år 1990 5 (13%) 1 (3%)  3 (8%)  1 (6%) 10 (8%) 

1991-2000 4 (10%) 2 (7%)  3 (8%)  1 (6%)  10 (8%)  

2001-2005 7 (18%) 3 (10%)  5 (14%) -  15 (12%)  

2006-2010 14 (36%)  15 (52%)  7 (19%)  4 (23%) 40 (33%)  

2011-2015 9 (23%) 8 (28%) 18 (50%) 11 (65%) 46 (38%)  

Högsta utbildning i Sverige      

Grundskola eller lägre 4 (11%) 5 (16%)  11 (35%)  3 (19%)  23 (20%)  

Högre än grundskola 23 (60%) 19 (61%)  10 (32%) 6 (37%)  58 (50%)  

Högskola/Universitet 11 (29%)  7 (23%)  10 (32%)  7 (44%)  35 (30%)  

Högsta utbildning annat land      

Grundskola eller lägre 4 (11%) 3 (9%)  3 (9%) 2 (11%)  12 (10%)  

Högre än grundskola 11 (29%) 8 (25%)  10 (28%)  3 (17%)  32 (26%)  

Högskola/Universitet 23 (60%)  21 (66%)  22 (63%)  13 (72%)  79 (64%)  
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Tabell 2a. Kommunikatörernas arbetssituation: Arbetstitel, år som kommunikatör, anställningsform, undervisningsform och 
undervisningsspråk i SO. 

Arbetssituation Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

År som kommunikatör 

0-1 år 10 (26%)  4 (13%)  8 (22%)  7 (35%) 29 (23%)  

2-3 år 15 (39%)  12 (38%)  15 (41%)  5 (25%) 47 (37%)  

4-5 år 7 (18%)  12 (38%) 10 (27%) 6 (30%) 35 (27%)  

6+ år 7 (18%)  4 (13%)  4 (11%)  2 (10%) 17 (13%)  

Anställning       

Tillsvidare (heltid)  28 (72%)  24 (86%)  19 (51%)  14 (70%)  85 (68%)  

Tillsvidare (deltid)  2 (5%)  2 (7%) 2 (5%)  - 6 (5%) 

Projektanställd (heltid)  4 (10%) -- 3 (8%)  4 (20%)  11 (9%)  

Timanställd  4 (10%) 2 (7%)  10 (27%)  1 (5%)  17 (14%)  

Annat 1 (3%)  -- 3 (8%)  1 (5%)  5 (4%)  

Arbetar du med något annat vid 
sidan?  

     

Ja 26 (67%)  9 (28%)  27 (73%)  12 (63%)  74 (58%)  

Nej 13 (33%)  23 (72%)  10 (27%)  7 (37%)  53 (42%)  

Undervisningsspråk (% av antal 
svar) 

       

Arabiska 22 (56%)  20 (62%)  25 (68%) 10 (50%)  77 (60%)  

Tigrinja  9 (23%)  6 (19%)  4 (11%)  2 (10%)  21 (16%)  

Somaliska 5 (13%)  3 (9%)  2 (5%) -   10 (8%)  

Dari/Pashto  2 (5%)  2 (6%)  5 (14%)  2 (10%)  11 (9%) 

Annat 9 (23%)  3 (9%) 4 (11%)  10 (50%)  26 (20%)  

Andra undervisningsspråk       

 Kurdiska Engelska Kurdiska Amhariska   

 Persiska Kurdiska Farsi Ryska  

 Serbiska Persiska Rumänska Thailändska  

 Thailändska  Ryska  Swahili  Engelska  
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Tabell 2b. Kommunikatörernas arbetssituation: Arbetstitel, år som kommunikatör, anställningsform, undervisningsform och 
undervisningsspråk i SO. 

 

Arbetssituation Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Arbetstitel       

Samhällskommunikatör 28 (74%)  20 (65%)  21 (57%)  10 (50%)  79 (63%)  

Hälsokommunikatör - 1 (3%) - 1 (5%)  2 (2%)  

Samhälls-och hälsokommunikatör  6 (16%)  6 (19%)  11 (30%)  3 (15%) 26 (21%)  

Vägledare 1 (3%)  1 (3%)  1 (3%)  -  3 (2%)  

Informatör 1 (3%)  - 2 (5%) - 3 (2%)  

Annat 2 (5%)  3 (10%)  2 (5%)  6 (30%) 13 (10%)  

Var är du anställd      

I kommunen  38 (97%)  23 (72%)  33 (89%)  12 (63%)  106 (83%) 

Landsting/Region  - 6 (19%)  -   -   6 (5%)  

Länsstyrelsen  1 (3%)  2 (6%)  3 (8%)  2 (11%)  8 (6%)  

Privat företag - - - 4 (21%)  4 (3%)  

Region-/kommunförbund - 1 (3%)  -   -   1 (1%)  

Annat  

Var träffar du dina deltagare 

I klassrum/möteslokal 

Digitala möten 

Både i klassrum/möteslokal 

- 

 

30 (77%) 

- 

9 (23%) 

- 

 

32 (100%) 

- 

- 

1 (3%)  

 

34 (94%) 

1 (3%) 

1 (3%) 

1 (5%) 

 

15 (94%) 

- 

1 (6%) 

3 (2%)  

 

111 (90%) 

1 (1%) 

11 (9%) 

Regelbundna APT-möten 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

16 (41%) 

21 (54%) 

2 (5%) 

 

20 (63%) 

9 (28%) 

3 (9%) 

 

16 (43%) 

14 (38%) 

7 (19%) 

 

10 (50%) 

10 (50%) 

- 

 

62 (48%) 

54 (42%) 

12 (9%) 

Riktlinjer för arbetet som 
kommunikatör?  

     

Ja 33 (87%)  30 (94%)  25 (69%)  14 (74%)  102 (82%)  

Nej 5 (13%)  2 (6%)  11 (31%)  5 (26%)  23 (18%)  
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Tabell 3a. Kommunikatörernas arbetsmiljö.  

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Mitt arbete kräver att jag lär mig 
nya saker 

     

Håller inte alls med - - - - -  

Håller inte med 1 (3%)  1 (3%)  1 (3%)  - 3 (2%)  

Håller med 13 (35%)  12 (39%)  10 (28%)  2 (11%)  37 (30%)  

Håller med fullständigt 23 (62%)  18 (58%)  25 (69%)  17 (89%)  83 (67%)  

Mitt arbete innebär att jag gör 
samma saker om och om igen  

     

Håller inte alls med 4 (11%) - 2 (6%) 2 (22%)  8 (7%)  

Håller inte med 17 (46%)  12 (40%) 12 (33%) 5 (26%)  46 (38%)  

Håller med 14 (38%)  16 (53%)  15 (42%)  9 (47%) 54 (44%)  

Håller med fullständigt 2 (5%)  2 (7%)  7 (19%) 3 (16%)  14 (11%)  

I mitt arbete måste jag vara 
påhittig och kreativ 

     

Håller inte alls med - - - 1 (6%)  1 (1%)  

Håller inte med 2 (6%) 1 (3%)  3 (9%)  - 6 (5%) 

Håller med 18 (50%)  16 (52%) 10 (29%)  7 (39%) 51 (43%)  

Håller med fullständigt 16 (44%)  14 (45%)  21 (62%) 10 (55%)  61 (51%)  

I mitt arbete får jag fatta egna 
beslut 

     

Håller inte alls med 4 (11%) 1 (3%)  2 (5%)  - 7  (6%)  

Håller inte med 12 (32%)  7 (23%)  14 (39%)  4 (24%)  37 (30%)  

Håller med 17 (46%)  18 (58%)  15 (42%)  7 (41%)  57 (47%)  

Håller med fullständigt 4 (11%)  5 (16%)  5 (14%)  6 (35%) 20 (17%)  
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Tabell 3b. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Mitt arbete kräver stor skicklighet      

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med 4 (11%) 5 (17%)  2 (6%)  - 11 (9%) 

Håller med 20 (56%) 15 (50%) 18 (51%)  5 (28%)  58 (49%)  

Håller med fullständigt 12 (33%)  10 (33%)  15 (43%)  13 (72%)  50 (42%) 

Jag har mycket lite frihet att 
bestämma hur mitt arbete ska 
utföras 

     

Håller inte alls med 5 (14%)  2 (6%) 3 (9%) 3 (16%)  13 (11%) 

Håller inte med 20 (54%) 12 (39%)  13 (37%)  10 (53%) 55 (45%)  

Håller med 9 (24%)  14 (45%) 14 (40%) 4 (21%)  41 (34%) 

Håller med fullständigt 3 (8%) 3 (10%) 5 (14%)  2 (10%) 13 (11%) 

Jag får göra många olika saker i 
mitt arbete 

     

Håller inte alls med - - 2 (5%) - 2 (2%) 

Håller inte med 5 (14%) 5 (17%) 2 (5%) 3 (17%) 15 (12%) 

Håller med 26 (72%) 18 (60%) 18 (50%) 11 (61%) 73 (60%)  

Håller med fullständigt 7 (19%)  7 (23%) 14 (39%) 4 (22%) 32 (26%) 

Jag har mycket att säga till om det 
som händer på min arbetsplats 

     

Håller inte alls med 2 (5%) 3 (10%) - - 5 (4%)  

Håller inte med 7 (19%) 6 (21%)  7 (21%) 4 (27%) 24 (21%)  

Håller med 23 (62%) 18 (62%)  17 (52%) 7 (47%) 65 (57%)  

Håller med fullständigt 5 (14%) 2 (7%)  9 (27%) 4 (27%) 20 (18%)  
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Tabell 3c. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Jag har möjlighet att utveckla min 
egen förmåga 

     

Håller inte alls med - - - - -  

Håller inte med 2 (5%) 1 (3%)  3 (9%)   3 (18%) 9 (7%)  

Håller med 25 68%) 19 (59%) 19 (54%)  7 (41%) 70 (58%) 

Håller med fullständigt 10 (27%) 12 (38%) 13 (37%)  7 (41%) 42 (35%)  

Mitt arbete kräver att jag arbetar 
mycket snabbt 

     

Håller inte alls med 1 (3%) 1 (3%) - 1 (6%) 3 (2%)  

Håller inte med 23 (60%) 23 (74%) 18 (51%) 7 (39%) 71 (58%)  

Håller med 13 (34%)  7 (23%) 14 (40%) 6 (33%) 40 (33%)  

Håller med fullständigt 1 (3%) - 3 (9%) 4 (22%) 8 (7%)  

Mitt arbete kräver att jag arbetar 
mycket hårt 

     

Håller inte alls med 1 (3%) 1 (3%)  - - 2 (1%)  

Håller inte med 21 (55%) 17 (55%) 13 (37%)  5 (29%)  56 (46%)  

Håller med 13 (34%) 11 (35%) 11 (31%) 8 (47%) 43 (36%) 

Håller med fullständigt 3 (8%) 2 (6%) 11 (31%)  4 (24%)  20 (17%)  

Man kräver inte för stor 
arbetsinsats av mig 

     

Håller inte alls med 7 (20%) 2 (7%) 13 (36%)  2 (11%) 24 (21%) 

Håller inte med 20 (57%) 19 (68%)  14 (39%)  12 (67%) 65 (55%) 

Håller med 8 (23%) 6 (21%) 8 (22%) 3 (17%) 25 (21%)  

Håller med fullständigt - 1 (4%) 1 (3%)  1 (5%) 3 (3%)  
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Tabell 3d. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Jag har tillräckligt med tid för att 
få arbetet utfört 

     

Håller inte alls med 2 (5%) - 1 (3%)  - 3 (2%)  

Håller inte med 5 (13%) 5 (16%) 12 (35%) 6 (31%) 28 (23%) 

Håller med 23 (62%) 22 (71%) 18 (53%)  11 (58%)  74 (61%) 

Håller med fullständigt 7 (20%) 4 (13%)  3 (9%)  2 (11%)%) 16 (13%)  

Jag slipper motstridiga krav från 
andra 

     

Håller inte alls med 2 (6%) 2 (7%) 1 (3%) - 5 (5%)  

Håller inte med 10 (32%) 14 (50%) 13 (38%)  6 (40%) 43 (40%) 

Håller med 15 (48%) 11 (39%) 14 (41%) 7 (47%) 47 (43%) 

Håller med fullständigt 4 (13%) 1 (4%) 6 (18%) 2 (13%)  13 (12%) 

I mitt arbete krävs långa perioder 
av intensiv koncentration 

     

Håller inte alls med 1 (3%) - - 1 (6%) 2 (2%) 

Håller inte med 12 (32%) 11 (38%)  8 (23%) 6 (38%) 37 (32%) 

Håller med 19 (51%) 18 (62%)  20 (59%) 5 (31%) 62 (53%) 

Håller med fullständigt 5 (14%) - 6 (18%) 4 (25%) 15 (13%)  

Jag avbryts ofta i mitt arbete      

Håller inte alls med 6 (16%) 6 (21%) 5 (14%)  2 (12%) 14 (12%)  

Håller inte med 23 (62%) 18 (64%) 16 (44%)  9 (53%) 66 (58%)  

Håller med 5 (14%) 4 (14%)  15 (42%)  3 (18%) 27 (24%) 

Håller med fullständigt 3 (8%) - - 3 (18%)  6 (5%)  

Mitt arbete är mycket hektiskt      

Håller inte alls med 10 (26%)  2 (7%)  2 (6%)  2 (13%)  16 (13%) 

Håller inte med 16 (42%)  19 (66%)  21 (58%)  9 (56%)  65 (54%) 

Håller med 9 (24%)  7 (24%)  12 (33%) 5 (25%)  33 (28%)  

Håller med fullständigt 3 (8%)  1 (3%  1 (3%)  1 (6%)  6 (5%)  
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Tabell 3e. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Jag måste ofta slå av på takten och 
vänta på att arbetskamrater ska 
bli klara 

     

Håller inte alls med 8 (22%)  4 (14%)  1 (3%)  5 (29%)  18 (15%)  

Håller inte med 21 (57%)  21 (72%)  30 (83%)  9 (53%)  81 (68%)  

Håller med 6 (16%)  4 (14%)  4 (11%)  2 (12%)  16 (13%)  

Håller med fullständigt 2 (5%)  - 1 (3%)  1 (6%) 4 (3%)  

På min arbetsplats finns stöd om 
jag eller någon av mina kollegor 
mår dåligt av händelser relaterat 
till arbetet 

     

Håller inte alls med - - 1 (3%)  - 1 (1%)  

Håller inte med 4 (11%)  1 (3%)  6 (17%) 3 (16%)  14 (12%)  

Håller med 17 (49%)  16 (55%)  15 (42%)  5 (26%)  53 (44%) 

Håller med fullständigt 14 (40%) 12 (41%)  14 (39%)  11 (58%)  51 (43%)  

På min arbetsplats finns möjlighet 
att diskutera det egna arbetet 
med andra kollegor 

     

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med - 1 (3%)  4 (11%) 2 (10%)  7 (6%)  

Håller med 18 (47%)  13 (43%)  16 (44%) 3 (16%)  50 (41%)  

Håller med fullständigt 20 (53%)  16 (53%) 16 (44%)  14 (74%)  66 (54%)  

På min arbetsplats finns möjlighet 
att diskutera det egna arbetet 
med min chef eller samordnare 

     

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med - 1 (3%)  3 (8%)  - 4 (3%)  

Håller med 19 (51%) 10 (33%)  17 (47%)  5 (26%)  51 (42%)  

Håller med fullständigt 18 (49%)  19 (63%)  16 (44%)  14 (74%)  67 (55%)  
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Tabell 3f. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Jag har möjlighet att ge förslag till 
min chef och påverka hur arbetet 
kan förbättras 

     

Håller inte alls med - - 2 (6%) - 2 (2%)  

Håller inte med 1 (3%)  - 2 (6%)  - 3 (2%)  

Håller med 20 (53%)  9 (30%)  16 (44%) 2 (11%)  47 (38%) 

Håller med fullständigt 17 (45%)  21 (70%)  16 (44%)  16 (89%)  70 (57%)  

Jag trivs på min arbetsplats      

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med 1 (3%)  - 3 (8%)  - 4 (2%)  

Håller med 15 (40%)  11 (37%)  15 (42%)  5 (26%)  46 (38%)  

Håller med fullständigt 21 (57%)  19 (63%)  18 (50%) 14 (74%)  72 (59%)  
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Tabell 4a. Kommunikatörernas hälsolitteracitet och tron på den egna förmågan. 

Informationssökande Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Hälsolitteracitet (HL) 

Bristande kritisk HL 

Problematisk kritisk HL 

Tillräcklig kritisk HL 

 

- 

14 (36%) 

25 (64%) 

 

 

10 (31%) 

22 (69%) 

 

 

8 (22%) 

29 (78%) 

 

 

2 (10%) 

18 (90%) 

 

 

34 (27%) 

94 (73%) 

Tron på den egna förmågan 

 Index 10-40 

 

 

    

32.84 

Jag kan söka/hämta information 
från olika informationskällor  

     

Stämmer inte alls - - - - - 

Stämmer dåligt - - - - - 

Stämmer delvis 1 (4%)  5 (16%)  2 (5%)  1 (5%)  9 (8%)  

Stämmer bra 4 (14%)  7 (23%)  15 (41%) 3 (15%)  29 (25%)  

Stämmer mycket bra 23 (82%)  19 (61%)  20 (54%) 16 (80%)  78 (67%)  

Jag kan välja ut just den information 
som jag behöver från en mängd 
informationskällor 

     

Stämmer inte alls - - - - - 

Stämmer dåligt - - - - -  

Stämmer delvis - 2 (7%)  2 (6%)  1 (5%)  5 (4%)  

Stämmer bra 6 (21%)  14 (48%)  14 (40%)  6 (26%)  40 (35%)  

Stämmer mycket bra 22 (79%)  13 (45%)  19 (54%)  13 (68%)  67 (60%)  
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Tabell 4b. Kommunikatörernas hälsolitteracitet och tron på den egna förmågan. 

Informationssökande Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 
(n=37) 

Intag 4 
(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Jag kan förstå informationen och 
dela med mig av den till andra 

     

Stämmer inte alls - - - - - 

Stämmer dåligt - - - - - 

Stämmer delvis - 2 (6%)  2 (6%)  1 (5%)  5 (4%)  

Stämmer bra 7 (25%)  13 (42%)  12 (33%)  5 (25%)  37 (32%) 

Stämmer mycket bra 21 (75%)  16 (52%)  22 (61%)  14 (70%)  73 (63%)  

Jag kan bedöma om informationen 
är trovärdig 

     

Stämmer inte alls - - - - - 

Stämmer dåligt - - - - - 

Stämmer delvis 2 (8%)  6 (19%)  4 (11%)  1 (5%)  13 (12%)  

Stämmer bra 6 (23%)  15 (48%)  16 (44%) 6 (30%)  43 (38%)  

Stämmer mycket bra  18 (69%)  10 (32%)  16 (44%)  13 (65%)  57 (50%)  

Jag kan med hjälp av informationen 
planera och avgöra vad jag behöver 
göra för att förbättra min hälsa 

     

Stämmer inte alls - - - - - 

Stämmer dåligt - - - - - 

Stämmer delvis - 4 (13%)  - 2 (10%)  6 (5%)  

Stämmer bra 6 (21%)  13 (42%)  18 (50%)  5 (25%)  42 (37%)  

Stämmer mycket bra 22 (79%)  14 (45%)  18 (50%)  13 (65%)  67 (58%)  
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Tabell 5. Kommunikatörernas födelseland.  

I vilket land är du född?  Intag 1 
(n=39) 

Intag 2 
(n=32) 

Intag 3 

(n=37) 

Intag 4 

(n=20) 

Alla intag 
(n=128) 

Syrien 6 (16%) 5 (16%)  12 (32%)  8 (40%)  31 (25%) 

Irak 5 (14%) 11 (35%)  4 (11%) -  20 (16%)  

Eritrea 6 (16%)  4 (13%) 2 (5%)  2 (10%)  14 (11%)  

Iran - 3 (10%)  4 (11%) 1 (5%)  8 (6%) 

Somalia 4 (11%) 2 (6%) 2 (5%)  - 8 (6%)  

Etiopien 4 (11%)  1 (3%)  1 (3%)  - 6 (5%) 

Afghanistan 1 (3%)  - 3 (8%)  1 (5%)  5 (5%) 

Palestina 1 (3%)  1 (3%)  1 (3%)  1 (5%) 4 (3%)  

Marocko 2 (5%)  - 1 (3%)  - 3 (2%) 

Tunisien 1 (3%)  1 (3%)  1 (3%)  - 3 (2%) 

Sudan - 1 (3%)  1 (3%)  1 (5%) 3 (2%) 

Kurdistan 1 (3%)  1 (3%) 1 (5%)  3 (2%)  

Thailand 1 (3%)  - - 1 (5%) 2 (2%) 

Libanon 1 (3%)  - 1 (3%)  - 2 (2%) 

Saudiarabien 1 (3%)  - 1 (3%) - 2 (2%) 

Sverige - - - 2 (10%)  2 (2%) 

Bosnien 1 (3%)  - - 1 (5%) 2 (2%) 

Jordanien 1 (3%)  - - - 1 (1%) 

Storbritannien 1 (3%)  - - - 1 (1%) 

Ryssland - 1 (3%) - - 1 (1%) 

Jugoslavien - 1 (3%)  - - 1 (1%) 

Israel - - 1 (3%)  - 1 (1%) 

Kenya - - 1 (3%)  - 1 (1%) 

Tadzjikistan  - - - 1 (5%)  1 (1%) 
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Tabell 6. Exempel på deltagande kommunikatörers yrkeserfarenhet och utbildningsområden  

Utbildningsområden: Yrkeserfarenhet:  

Lärare                                                                  

Gymnasielärare  

Kommunikatör                                                   

Undersköterska  

Vård och omsorg 

Svenska som andraspråk  

Vårdutbildning 

Socialt behandlingsarbete, yrkesutbildning 

Kemilärare 

Systemutveckling IT och samhälle  

Studie-och yrkesvägledare  

Gymnasiet komplettering (BII)                                      

Teknisk                                                                            

Medicin                                                                           

Service                                                                       

Undervisning                                                         

Folkhögskola                                             

Integrationspedagog 

Ordningsvaktsutbildning 

Juridik 

Undervisning                                           

Lokalvårdare 

Undersköterska                                                             

Tekniker                                           

Inom sjukvården 

Hotell och restaurang 

Ungdomspedagog 

Behandlingsassistent 

Tolk  

Lärarassistent                                                           

Resurslärare på engelska                                      

Vårdbiträde 

Personlig assistent 

SFI-lärare 

Fotograf 

Behandlingshem                                                             

Skola 

Lärare 

Egenföretagare 

Projektledare 
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BILAGA 7. RESULTAT UPPFÖLJNINGSENKÄT INTAG 1-4 

 

Tabell 1. Kommunikatörernas kön, ålder, tid i Sverige, utbildning. 

Bakgrundsvariabler  Intag 1 

(n=31) 

Intag 2 

(n=22) 

Intag 3 

(n=24) 

Intag 4 

(n=11) 

Alla intag 

(n=88) 

Kön      

Kvinna 16 (52%) 12 (55%) 6 (25%)  6 (55%) 40 (45%) 

Man 15 (48%) 10 (45%) 18 (75%)  5 (45%) 48 (55%) 

Vilket år är du född?       

1957-1965 9 (30%) 3 (14%) 4 (17%) 1 (9%) 17 (20%)  

1966-1973 6 (20%) 7 (32%) 6 (25%)  4 (36%) 23 (26%)  

1974-1981 8 (27%) 6 (27%) 8 (33%) 5 (45%) 27 (31%)  

1982-1988 3 (10%) 5 (23%) 3 (12%)  1 (9%) 12 (14%)  

1989-1996 4 (13%)  1 (4%) 3 (12%) - 8 (9%)  

Kom till Sverige år       

Före eller år 1990 3 (10%) 1 (4%) 4 (17%)  2 (22%) 10 (13%) 

1991-2000 4 (13%) 1 (4%)  2 (8%) - 7 (9%) 

2001-2005 6 (20%) 2 (9%) 2 (8%) - 10 (13%) 

2006-2010 9 (30%) 13 (59%) 3 (13%)  2 (22%)  27 (36%)  

2011-2015 8 (27%)  5 (23%) 13 (54%)  5 (56%)  21 (28%)  

Högsta utbildning i Sverige      

Grundskola eller lägre 4 (14%) 4 (20% 4 (19%)  1 (10%) 13 (16%)  

Gymnasium 8 (29%) 6 (30%) 6 (28%) 2 (20%) 22 (28%)  

Universitet – ej avslutad 

examen 

12 (43%) 8 (40%) 5 (24%)  1 (10%) 26 (33%) 

Universitet – avslutad examen 4 (14%)  2 (10%) 6 (28%)  6 (60%) 18 (23%)  

Högsta utbildning utomlands      

Grundskola eller lägre 6 (19%) 4 (18%) 3 (13%)  1 (11%) 14 (16%)  

Gymnasium 12 (39%)  2 (9%) 7 (29%) 6 (67%) 27 (31%) 

Universitet – ej avslutad 

examen 

6 (19%)  13 (59%) 7 (29%)  1 (11%) 27 (31%)  

Universitet – avslutad examen 7 (23%) 3 (14%) 7 (29%)  1 (11%) 18 (21%)  
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Tabell 2a. Kommunikatörernas arbetssituation: Arbetstitel, år som kommunikatör, anställningsform, undervisningsform och 
undervisningsspråk i SO. 

Arbetssituation Intag 1 

(n=31) 

Intag 2 

(n=22) 

Intag 3 

(n=24) 

Intag 4 

(n=11) 

Alla intag (n=88) 

År som kommunikatör      

0-1 år 22 (71%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (9%) 25 (28%)  

2-3 år 1 (3%)  5 (23%) 8 (35%)  4 (36%) 18 (21%)  

4-5 år 4 (13%)  9 (41%) 9 (39%)  2 (18%) 24 (28%)  

6-10 år 3 (10%) 7 (32%) 2 (9%)  4 (36%) 16 (18%)  

10+ år 1 (3%) - 3 (13%)  - 4 (5%) 

Anställning       

Tillsvidare (heltid)  26 (84%) 15 (68%) 15 (63%) 11 (100%) 67 (76%)  

Tillsvidare (deltid)  1 (3%) 2 (9%) 1 (4%) - 4 (5%)  

Projektanställd (heltid)  - 1 (4%) 1 (4%) - 2 (2%)  

Timanställd  3 (10%) 3 (14%) 6 (25%)  - 12 (14%)  

Annat 1 (3%) 1 (4%) 1 (4%) - 3 (3%)  

Arbetar du med något 

annat vid sidan?  

     

Ja 25 (81%) 7 (32%) 18 (75%)  7 (64%) 57 (65%)  

Nej 6 (19%) 15 (68%) 6 (25%)  4 (36%) 31 (35%)  

Undervisningsspråk 

(flervalsfråga) 

     

Arabiska 20 (65%) 14 (64%) 19 (79%) 4 (36%) 57 (65%) 

Tigrinja  6 (19%) 3 (14%) 3 (12%) 2 (18%) 14 (16%) 

Somaliska 3 (10%) 3 (14%) 1 (4%)  1 (9%) 8 (9%) 

Dari/Pashto  1 (3%) 2 (9%) 3 (12%) 2 (18%)  8 (9%)  

Annat 5 (16%) 4 (18%) 5 (21%) 4 (36%) 18 (20%)  

Andra undervisningsspråk       

 Arabiska Assyriska Engelska Thailändska  

 Kurdiska Ryska Kurdiska Svenska  

 Engelska Persiska Lätt svenska Engelska  

 Thailändska Lätt svenska Persiska Lätt svenska  
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Tabell 2b. Kommunikatörernas arbetssituation: Arbetstitel, år som kommunikatör, anställningsform, undervisningsform och 
undervisningsspråk i SO. 

Arbetssituation Intag 1 

(n=31) 

Intag 2 

(n=22) 

Intag 3 

(n=24) 

Intag 4 

(n=11) 

Alla intag (n=88) 

Arbetstitel       

Samhällskommunikatör 18 (60%) 13 (59%) 10 (42%)  5 (45%) 46 (53%)  

Hälsokommunikatör 1 (3%) - 1 (4%)  - 2 (2%)  

Samhälls-och 

hälsokommunikatör  

9 (30%) 5 (23%) 11 (46%) 3 (27%) 28 (32%)  

Vägledare - - - - - 

Informatör - - - - - 

Annat 2 (6%) 4 (18%) 2 (8%)  3 (27%) 11 (13%)  

Var är du anställd?       

I kommunen  30 (97%) 15 (68%) 19 (79%)  7 (64%) 71 (81%)  

Landsting/Region  - 4 (18%) - - 4 (5%)  

Länsstyrelsen  1 (3%) 1 (5%) 4 (17%)  2 (18%) 8 (9%)  

Privat företag - - - 2 (18%) 2 (2%)  

Region-/kommunförbund - 2 (9%) - - 2 (2%)  

På annat sätt - - 1 (4%)  - 1 (1%)  

Var träffar du dina 

deltagare? 

     

I klassrum/möteslokal 23 (74%) 22 (100%) 15 (63%) 5 (45%) 65 (74%) 

Digitala möten 1 (3%) - - - 1 (1%) 

Både i klassrum/möteslokal 7 (23%) - 9 (37%) 6 (55%) 22 (25%) 

Riktlinjer för arbetet som 

kommunikatör? 

     

Ja 25 (81%) 19 (86%) 29 (83%) 9 (82%) 73 (83%) 

Nej 6 (19%) 3 (14%) 4 (17%) 2 (18%) 15 (17%) 
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Tabell 3a. Kommunikatörernas arbetsmiljö.  

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=31) 

Intag 2 
(n=22) 

Intag 3 
(n=24) 

Intag 4 
(n=11) 

Alla intag 
(n=88) 

Mitt arbete kräver att jag 
lär mig nya saker 

     

Håller inte alls med - - - - - 
Håller inte med 1 (3%) - 1 (4%)  - 2 (2%)  
Håller med 7 (23%) 7 (33%) 11 (48%)  6 (55%) 31 (36%) 
Håller med fullständigt 23 (74%) 14 (67%) 11 (48%)  5 (45%) 53 (62%)  
Mitt arbete innebär att jag 
gör samma saker om och 
om igen  

      

Håller inte alls med 2 (6%) 2 (10%) 3 (12%)  - 7 (8%)  
Håller inte med 9 (29%) 9 (43%) 11 (46%)  - 29 (33%)  
Håller med 13 (42%) 7 (33%) 6 (25%) 7 (64%) 33 (38%)  
Håller med fullständigt 7 (23%) 3 (14%) 4 (17%)  4 (36%) 18 (21%)  
I mitt arbete måste jag vara 
påhittig och kreativ 

     

Håller inte alls med - - - - - 
Håller inte med - - 2 (8%)  2 (20%) 4 (5%)  
Håller med 7 (24%) 12 (55%) 15 (63%)  5 (50%) 39 (46%)  
Håller med fullständigt 22 (76%) 10 (45%) 7 (29%)  3 (30%) 42 (49%)  
I mitt arbete får jag fatta 
egna beslut 

     

Håller inte alls med - - 1 (4%)  1 (9%) 2 (2%)  
Håller inte med 8 (26%) 7 (33%) 9 (38%)  - 24 (28%) 
Håller med 15 (48%) 10 (48%) 12 (50%)  7 (64%) 44 (51%) 
Håller med fullständigt 8 (26%) 4 (19%) 2 (8%)  3 (27%) 17 (19%)  
Mitt arbete kräver stor 
skicklighet 

     

Håller inte alls med - - - - - 
Håller inte med 1 (3%) - 4 (17%)  1 (9%) 6 (7%)  
Håller med 10 (32%) 11 (52%) 11 (46%) 5 (45%) 37 (43%)  
Håller med fullständigt 20 (65%) 10 (48%) 9 (37%)  5 (45%) 44 (50%)  
Jag har mycket lite frihet 
att bestämma hur mitt 
arbete ska utföras 

     

Håller inte alls med 3 (10%)  2 (9%) 3 (12%) 2 (18%) 10 (11%)  
Håller inte med 13 (42%) 10 (48%) 11 (46%) 6 (55%) 40 (46%)  
Håller med 7 (22%) 8 (38%) 9 (38%) 2 (18%) 26 (30%) 
Håller med fullständigt 8 (26%) 1 (5%) 1 (4%)  1 (9%) 11 (13%)  
Jag får göra många olika 
saker i mitt arbete 

     

Håller inte alls med 1 (3%) - - - 1 (1%)  
Håller inte med 3 (10%) 4 (19%) 6 (25%) 3 (27%) 16 (18%)  
Håller med 12 (39%) 11 (52%) 12 (50%)  6 (55%) 41 (47%)  
Håller med fullständigt 15 (48%) 6 (29%) 6 (25%) 2 (18%) 29 (33%)  
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Tabell 3b. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=31) 

Intag 2 
(n=22) 

Intag 3 
(n=24) 

Intag 4 
(n=11) 

Alla intag 
(n=88) 

Jag har mycket att säga till 
om det som händer på min 
arbetsplats 

     

Håller inte alls med 1 (3%) - - 1 (9%) 2 (2%)  
Håller inte med 2 (6%) 3 (14%) 7 (29%)  1 (9%)  13 (15%)  
Håller med 16 (52%) 15 (71%) 14 (58%)  9 (82%) 54 (62%)  
Håller med fullständigt 12 (39%) 3 (14%) 3 (13%)  - 18 (21%)  
Jag har möjlighet att 
utveckla min egen förmåga 

     

Håller inte alls med 1 (3%) - - - 1 (1%)  
Håller inte med 1 (3%) - 1 (4%)  - 2 (3%)  
Håller med 7 (23%) 12 (57%) 13 (54%)  7 (64%) 29 (38%)  
Håller med fullständigt 22 (71%) 9 (43%) 10 (42%)  4 (36%) 45 (58%)  
Mitt arbete kräver att jag 
arbetar mycket snabbt 

     

Håller inte alls med 1 (3%) - 1 (4%)  2 (18%) 4 (5%)  
Håller inte med 11 (35%) 16 (76%) 15 (63%)  4 (36%) 46 (53%)  
Håller med 15 (48%) 5 (24%) 6 (25%)  3 (27%) 29 (33%)  
Håller med fullständigt 4 (13%) - 2 (8%)  2 (18%) 8 (9%)  
Mitt arbete kräver att jag 
arbetar mycket hårt 

     

Håller inte alls med - - 1 (4%)  1 (9%)  2 (2%)  
Håller inte med 9 (29%) 13 (62%) 10 (42%)  5 (45%) 37 (43%)  
Håller med 15 (48%) 6 (29%) 6 (25%)  3 (27%) 30 (34%)  
Håller med fullständigt 7 (23%) 2 (9%) 7 (29%)  2 (18%) 18 (21%)  
Man kräver inte för stor 
arbetsinsats av mig 

     

Håller inte alls med 3 (10%) 3 (15%) 1 (4%)  2 (18%) 9 (10,5  
Håller inte med 16 (53%) 12 (60%) 17 (71%) 6 (55%) 51 (60%)  
Håller med 5 (17%) 5 (25%) 4 (17%)  3 (27%) 17 (20%)  
Håller med fullständigt 6 (20%) - 2 (8%)  - 8 (9%) 
Jag har tillräckligt med tid 
för att få arbetet utfört 

     

Håller inte alls med -  - 1 (4%)  - 1 (1%)  
Håller inte med 7 (23%) 5 (24%) 2 (8%)  3 (27%) 17 (20%)  
Håller med 17 (57%) 12 (57%) 17 (71%) 7 (64%) 53 (62%)  
Håller med fullständigt 6 (20%) 4 (19%) 4 (17%)  1 (9%) 15 (17%)  
Jag slipper motstridiga krav 
från andra 

     

Håller inte alls med - 1 (5%) 1 (4%) - 2 (3%)  
Håller inte med 11 (39%) 9 (47%) 11 (50%) 8 (80%) 39 (49%)  
Håller med 14 (50%) 8 (42%) 9 (41%)  2 (20%) 33 (42%)  
Håller med fullständigt 3 (11%) 1 (5%) 1 (4%) - 5 (6%)  
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Tabell 3c. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 
(n=31) 

Intag 2 
(n=22) 

Intag 3 
(n=24) 

Intag 4 
(n=11) 

Alla intag 
(n=88) 

I mitt arbete krävs långa 
perioder av intensiv 
koncentration 

     

Håller inte alls med 2 (7%) 1 (5%) 1 (4%) - 4 (5%)  
Håller inte med 10 (34%) 10 (48%) 8 (35%)  4 (36%) 32 (38%)  
Håller med 13 (45%) 9 (43%) 13 (57%)  6 (55%) 41 (49%)  
Håller med fullständigt 4 (14%) 1 (5%)  1 (4%)  1 (9%) 7 (8%)  
Jag avbryts ofta i mitt 
arbete 

     

Håller inte alls med 3 (11%) 3 (14%) 4 (17%)  2 (18%) 12 (14%)  
Håller inte med 13 (48%) 15 (71%) 16 (67%)  7 (64%) 51 (61%)  
Håller med 5 (19%) 3 (14%) 3 (12%)  2 (18%)  13 (16%)  
Håller med fullständigt 6 (22%) - 1 (4%) - 7 (8%)  
Mitt arbete är mycket 
hektiskt 

     

Håller inte alls med 2 (7%) 1 (5%) 4 (17%)  - 7 (8%)  
Håller inte med 17 (57%) 14 (67%) 12 (50%)  7 (64%) 50 (58%)  
Håller med 7 (23%) 6 (28%)  6 (25%)  4 (36%) 23 (27%)  
Håller med fullständigt 4 (13%) - 2 (8%)  - 6 (7%)  
Jag måste ofta slå av på 
takten och vänta på att 
arbetskamrater ska bli klara 

     

Håller inte alls med 4 (14%) 2 (9%)  4 (17%) 1 (9%) 11 (13%)  
Håller inte med 12 (41%) 17 (81%) 13 (57%)  7 (64%) 49 (58%)  
Håller med 10 (34%) 2 (9%) 4 (17%)  3 (27%)  19 (23%)  
Håller med fullständigt 3 (10%) - 2 (9%)  - 5 (6%)  
På min arbetsplats finns 
stöd om jag eller någon av 
mina kollegor mår dåligt av 
händelser relaterat till 
arbetet 

     

Håller inte alls med - - - - - 
Håller inte med 2 (7%) 2 (10%) 4 (17%)  - 8 (9%)  
Håller med 28 (93%) 19 (90%) 20 (83%)  11 (100%) 78 (91%)  
Håller med fullständigt - - - - - 
På min arbetsplats finns 
möjlighet att diskutera det 
egna arbetet med andra 
kollegor 

     

Håller inte alls med - - - - - 
Håller inte med 1 (3%) - 1 (4%)  - 2 (2%)  
Håller med 29 (97%) 21 (100%) 23 (96%)  11 (100%) 84 (98%)  
Håller med fullständigt - - - - - 
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Tabell 3d. Kommunikatörernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Intag 1 

(n=31) 

Intag 2 

(n=22) 

Intag 3 

(n=24) 

Intag 4 

(n=11) 

Alla intag 

(n=88) 

På min arbetsplats finns 

möjlighet att diskutera det 

egna arbetet med min chef 

eller samordnare 

     

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med 1 (3%) - - - 1 (1%)  

Håller med 29 (97%) 21 (100%) 24 (100%) 11 (100%)  84 (99%) 

Håller med fullständigt - - - - - 

Jag har möjlighet att ge 

förslag till min chef och 

påverka hur arbetet kan 

förbättras 

     

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med 2 (7%)  - 1 (4%) 1 (9%) 4 (5%) 

Håller med 28 (93%) 21 (100%) 23 (96%)  10 (91%)  84 (95%) 

Håller med fullständigt - - - - - 

Jag trivs på min arbetsplats      

Håller inte alls med - - - - - 

Håller inte med - - 2 (8%) - 2 (2%)  

Håller med 30 (100%) 22 (100%) 22 (92%)  10 (100%) 84 (98%)  

Håller med fullständigt - - - - - 
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Tabell 4. Kommunikatörernas hälsolitteracitet och tro på den egna förmågan.  

Informationssökande Intag 1 
(n=31) 

Intag 2 
(n=22) 

Intag 3 
(n=24) 

Intag 4 
(n=11) 

Alla intag 
(n=88) 

Hälsolitteracitet (HL)      
Bristande HL - -  2 (8%) - 2 (2%) 
Problematisk HL 3 (10%) 5 (23%) 5 (21%) 2 (18%) 15 (17 %) 
Tillräcklig HL 28 (90%) 17 (77%) 17 (71%) 9 (82%) 71 (81%) 
Tron på den egna förmågan       
Index 10-40 (M)     30.78 
Jag kan söka/hämta information 
från olika informationskällor  

     

Stämmer inte alls - - - - - 
Stämmer dåligt - - 1 (4%) - 1 (1%)  
Stämmer delvis 1 (3%) 1 (4%) 2 (8%)  2 (18%)  6 (7%)  
Stämmer bra 4 (13%) 12 (55%) 7 (29%)  4 (36%)  27 (31%)  
Stämmer mycket bra 26 (84%) 9 (41%) 14 (58%)  5 (45%)  54 (61%)  
Jag kan välja ut just den 
information som jag behöver 
från en mängd 
informationskällor 

     

Stämmer inte alls - - - - - 
Stämmer dåligt - - 1 (4%)  - 1 (1%)  
Stämmer delvis 7 (23%) 1 (5%) 2 (8%)  1 (9%)  11 (13%)  
Stämmer bra 24 (77%) 10 (48%) 9 (38%) 4 (36%)  47 (54%)  
Stämmer mycket bra - 10 (48%) 12 (50%)  6 (55%)  28 (32%)  
Jag kan förstå informationen och 
dela med mig av den till andra 

     

Stämmer inte alls - - - - - 
Stämmer dåligt - - - - - 
Stämmer delvis - 2 (9%) 2 (9%)  - 4 (5%)  
Stämmer bra 8 (26%) 10 (48%) 8 (35%)  5 (45%) 31 (36%)  
Stämmer mycket bra 23 (74%) 9 (43%) 13 (56%)  6 (55%) 51 (59%)  
Jag kan bedöma om 
informationen är trovärdig 

     

Stämmer inte alls - - - - - 
Stämmer dåligt - - - - - 
Stämmer delvis 2 (7%) 4 (19%) 1 (4%) - 7 (8%)  
Stämmer bra 6 (21%) 8 (38%) 11 (46%)  4 (36%) 29 (34%)  
Stämmer mycket bra  21 (72%) 9 (43%) 12 (50%)  7 (64%)  49 (58%)  
Jag kan med hjälp av 
informationen planera och 
avgöra vad jag behöver göra för 
att förbättra min hälsa 

     

Stämmer inte alls - - - - - 
Stämmer dåligt - - - - - 
Stämmer delvis - 1 (5%) 2 (8%)  - 3 (3%)  
Stämmer bra 6 (19%) 10 (48%) 10 (42%) 6 (55%) 32 (37%)  
Stämmer mycket bra 25 (81%) 10 (48%) 12 (50%)  5 (45%)  52 (60%)  
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Tabell 5. Kommunikatörernas födelseland. 

I vilket land är du född?  Intag 1 

(n=31) 

Intag 2 

(n=22) 

Intag 3 

(n=24) 

Intag 4 

(n=11) 

Alla intag 

(n=88) 

Syrien 5 (17%) 3 (14%) 10 (42%)  3 (27%) 21 (24%)  

Irak  5 (17%) 8 (36%) 3 (13%) 1 (9%) 17 (20%) 

Eritrea 3 (10%) 3 (14%) 1 (4%) 1 (9%) 8 (9%) 

Etiopien 4 (13%) - 1 (4%)  1 (9%) 6 (7%)  

Iran - 2 (9%) 2 (8%)  1 (9%) 5 (6%)  

Afghanistan 2 (7%) - 1 (4%) 1 (9%) 4 (5%) 

Libanon 2 (7%) 1 (4%) 1 (4%)  - 4 (5%) 

Marocko 3 (10%) - 1 (4%)  - 4 (5%) 

Somalia 1 (3%) 2 (9%) 1 (4%) - 4 (5%) 

Saudiarabien 2 (7%) - - - 2 (2%) 

Thailand 1 (3%) - - 1 (9%) 2 (2%) 

Kuwait - 1 (4%) 1 (4%)  - 2 (2%) 

Sverige - - - 2 (18%)  2 (2%) 

Jordanien 1 (3%) - - - 1 (1%)  

Ryssland - 1 (4%) - - 1 (1%) 

Tunisien - 1 (4%) - - 1 (1%) 

Palestina - - 1 (4%) - 1 (1%) 

Sudan - - 1 (4%)  - 1 (1%) 

Bosnien Hercegovina 1 (3%)  - - - 1 (1%) 
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BILAGA 8. BESKRIVNING AV KOMMUNIKATÖRER SOM DELTOG I DE INDIVIDUELLA 
INTERVJUERNA. 
 

Tabell 1a. Demografisk sammansättning av deltagarna i intervjustudie 

Bakgrundsfrågor Antal 

Kön   

Kvinna 11 

Man 4 

Ålder   

36-42 år 4 

43-50 år 6 

51-56 år 5 

Antal år i Sverige   

6-9 år 3 

10-15 år 7 

16-37 år 5 

Utbildningsnivå   

Ingen 0 

1-6 år 0 

7 - 12 år 3 

Mer än 12 år (Akademisk utbildning på universitet/högskola) 12 

Om MILSA utbildningsplattform och SHK:s arbete inom SO   

Intag i MILSA man deltog i   

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

Antal godkända inlämningsuppgifter   

Samtliga godkända 12 

En eller flera uppgifter kvar att lämna in 3 

Antal fysiska träffar som man deltagit i   

Samtliga (6 st) fysiska träffar 12 

4-5 fysiska träffar 3 

3 eller färre fysiska träffar 0 
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Tabell 1b. Demografisk sammansättning av deltagarna i intervjustudie 

Bakgrundsfrågor Antal 

Språk man främst arbetar på som SHK   

Arabiska 11 

Dari/Persiska/Farsi 2 

Tigrinja 2 

Somali 1 

Lätt svenska 3 

Annat språk 1 

Anställningsform   

Timanställning, vid behov 0 

Anställd på deltid 0 

Anställd på heltid  15 

Antal SO grupper man har per termin i genomsnitt   

1 grupp/termin 3 

2-3 grupper/termin 6 

4 eller fler grupper/termin 4 

Annat 2 
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