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 Alla vill vara med    

Rapport från förstudie hösten 2020 
Finansierad med §37a medel från Länsstyrelsen i Kalmar län 

Sammanfattning:  
I denna förstudie har vi sökt efter tendenser som kan visa på vilket sätt man effektivt kommunicera 
sin verksamhet till utlandsfödda vuxna personer i Kalmar kommun. Vi har frågat både mottagare och 
avsändare av information genom digitala enkäter och personliga intervjuer. Förstudien är gjord 
under hösten 2020 och restriktionerna kopplat till coronapandemin har påverkat genomförandet 
negativt genom minimala möjligheter till fysiska möten.  
43 män och 60 kvinnor svarade på en digital enkät. Totalt 103 svar, varav 57 svarat på den arabiska 
översättningen. Enkäten översattes även till engelska och kurmanji. Gruppen kvinnor som svarat är 
yngre än männen, har varit i Sverige kortare tid och flera kvinnor än män är också föräldrar. Gruppen 
svarande i ålderskategori 40 - 49 år har jämn fördelning mellan könen.  
Organisationer och arrangörer som svarat på den digitala enkäten är mest idrottsföreningar (25st). 
10 kommunala verksamheter har svarat på enkäten. Totalt svarade 86 organisationer/arrangörer.  
Frågeställningar i den digitala enkäten till målgruppen handlade om hur man får information om olika 
fritidsaktiviteter, vilka fritidsaktiviteter man är intresserad av och  corona-. I de personliga 
intervjuerna kompletterades enkäten med fördjupningsfrågor. Organisationer och arrangörer har 
svarat på frågeställningar om de är nöjda med antalet utlandsfödda som deltar i deras verksamheter 
och på vilket sätt de kommunicerar med målgruppen.  
Enkäten och intervjuerna visar att målgruppen har stort intresse av både kultur- och 
idrottsaktiviteter och sociala aktiviteter som att shoppa, träffa vänner och bekanta och fika eller gå 
på restaurang. Många efterlyser mötesplatser för kulturutbyte och språkträning. De svarande söker 
information och önskar få information via olika sociala nätverk som sociala medier, vänner och 
bekanta och via skolor och arbetsplatser. När det gäller information om pandemin söker de som bott 
längre i landet  information i större utsträckning genom svensk media.  
Svaren visar att arrangörer och organisationers kommunikation använder rätt metoder, men trots 
det är resultatet inte tillfredställande. Vår slutsats utifrån erfarenheter i denna förstudie och flera 
tidigare projekt som genomförts i kommunen är att tilliten till avsändaren är avgörande för att 
informationen ska nå fram. 
Materialet i förstudien visar en tendens att tre punkter är viktiga för att effektivisera 
kommunikationen med utlandsfödda vuxna personer:  

• Kommunikation via tillitsfulla personliga kontakter och sociala medier. 

• Det behövs flera kontaktytor mellan utlandsfödda och svensktalande kommuninvånare. 

• Barnrättsperspektivet, nå ut till föräldrarna för att möjliggöra barnens deltagande i 
fritidsaktiviteter.  

Vi avslutar rapporten med förslag till fortsatt arbete inom den kommunala organisationen och övriga 
organisationer och arrangörer baserat på de tendenser vi upptäckt.  

Inledning: 

Bakgrund: 
Av Sveriges totalt ca 10 miljoner invånare är 19,6 % utrikesfödda (SCB  2019). Kalmar har 70 000 
invånare och av dessa är 10 000 utrikesfödda, det vill säga 14,4 % (Kalmar kommuns siffror 2019 
statistik). I Kalmar är arabiska det största språket efter svenska. Gruppen utlandsfödda kommer från 
nästan 30 olika länder (SCB statistik 2018). 
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Enheten arbete och välfärd, socialtjänsten och kultur-och fritidsförvaltningen har haft svårt att få 
utrikesfödda deltagare till den befintliga verksamheten, som exempelvis barnteater, konserter, idrott 
och föräldragrupper. Det är bakgrunden till att denna förstudie genomförts. En av förutsättningarna 
för att inkluderas i samhället som nysvensk är att man vet hur man hittar den information man 
behöver och önskar, men också att samhällsfunktioner kan nå ut med information till alla som bor i 
kommunen. Det är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv, men även ur barnrättsperspektiv. 
Barnen behöver föräldrar som stödjer skolgången och hjälper dem till en meningsfull fritid. (Magnus 
Dahlstedt 2018 och Barnkonventionen artikel 28 och 31) 
Socialtjänstens projekt Forum föräldraskapsstöd erbjöd läsåret 2019–2020 föräldraskapsstöd för 
utrikesfödda föräldrar. Många föräldrar som ingick i föräldragrupperna hade frågor om var man kan 
hitta information och om den svenska familjekulturen. I dialogen med gruppledare fanns en 
möjlighet att reda ut missförstånd och fördomar samt guida föräldrarna att hitta rätt information. 
Diskussionerna i föräldragrupperna förstärkte behovet av att ta reda på mera om effektivare 
kommunikation till gruppen utlandsfödda.   
Hos några tjänstepersoner, från olika förvaltningar inom kommunen, väcktes frågor om genom vilka 
kanaler utrikesfödda personer söker information, hur önskar de att få information och vilka 
fritidsaktiviteter är de intresserade av. Diskussionen ledde till en idé om att ställa frågor direkt till 
utrikesfödda och till arrangörer och organisationer för att hitta svaren. Båda perspektiven behövs för 
att kunna dra slutsatser om bra och sämre sätt att kommunicera med målgruppen. En jämförelse kan  
även visa  vad som påverkar kommunikationen. Tjänstepersonerna i idégruppen bildade sedan 
projektets arbetsgrupp och projektledning. 
Meningen med projektet är inte primärt att genomföra en akademiskt hållbar rapport, utan att hitta 
tendenser som kan vara till stöd för vidare arbete inom organisationer och arrangörer.  

Syfte:   
Effektivisera kommunikationen mellan arrangörer/organisatörer och utrikesfödda vuxna personer i 
Kalmar Kommun med syfte att  öka delaktigheten i samhället hos målgruppen. 

Viktiga begrepp:   
Utlandsfödda: Personer som är födda utomlands med annat modersmål än svenska och som bor i 
Kalmar kommun.  

Fritidsaktiviteter: Aktiviteter som man gör på sin fritid utanför hemmet. 

Kommunikation: Process där information överförs  mellan två eller fler sändare och mottagare.  

Frågeställningar:  
Frågorna i enkäten till utlandsfödda personer handlar om intresset för fritidsaktiviteter och hur man 
hittar information. Enkäten görs under pågående pandemi och informationskampanjerna från bland 
andra kommunen och Folkhälsomyndigheten har varit omfattande. Vi tar nytta av det och ställer 
även frågor kring kommunikationen till målgruppen om corona. Personliga intervjuer följer upp 
samma frågeställningar med följdfrågor. Enkäterna har översatts till tre språk, arabiska engelska och 
kurmanji. Valet av dessa språk gjordes utifrån hur stora olika språkgrupper är i Kalmar. Det visade sig 
när enkäten var färdig att översättningen till kurmanji inte kan användas i Kalmar, eftersom gruppen 
pratar en annan dialekt än översättningen.  
Frågorna till arrangörer och organisationer handlar om nöjdheten med kommunikationen med 
gruppen utlandsfödda vuxna personer och vilka kommunikationskanaler som används.  
Bilagor: Två enkäter 
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Metod:  
Tillvägagångssätt: 

• Bilda en referensgrupp av utlandsfödda personer som representerar målgruppen. Gruppens 
uppgift är att granska enkätfrågorna och diskutera resultatet.  

• Genomföra en enkätundersökning riktad till vuxna personer födda utomlands som bor i 
Kalmar kommun med minst 100 svar.  

• Genomföra en enkätundersökning riktad till arrangörer och organisationer inom Kalmar 
kommun.  

• Genomföra personliga intervjuer med 15–20 personer från målgruppen med fördjupning av 
vissa enkätfrågor. 

• Sammanställa en rapport och återge kunskapen till målgruppen och 
arrangörer/organisationer 

• Informera om resultatet genom olika kanaler samt inom kommunens egen organisation. 

Målgrupp: 
Utrikesfödda vuxna personer samt arrangörer/organisationer inom Kalmar kommun som finns i 
kommunens föreningsregister och kommunala verksamheter. Personerna har kommit till landet av 
olika orsaker såsom familjeanknytning, utbildning, arbete, skydd eller andra skäl. Vi skiljer inte ut 
någon grupp. Vi har inte heller försökt begränsa hur länge de som svarat har bott i Sverige. Det tror vi 
hade minskat viljan att svara på frågorna.  
I diskussionen om enkätens målgrupp beslutade arbetsgruppen att utesluta barn och ungdomar från 
undersökningen med tanke på svårigheten att definiera vilka barn och ungdomar som i så fall skulle 
vara inom målgruppen och hur urvalet skulle göras.  

 
Rekrytering till enkätundersökningar och intervjuer 
Coronapandemin har påverkat genomförandet av enkätundersökningen och intervjuer avsevärt. 
Restriktioner skärptes vid två tillfällen under projekttiden, i början av november och december 2020. 
Restriktioner har hindrat personlig rekrytering till enkäten och intervjuer på olika platser såsom 
shoppingcentrum, torget, större arbetsplatser, vuxenskolor, församlingar. Genomförandet har varit 
helt beroende av att hitta kontakter som förmedlat enkäten till målgruppen eller organiserat ett 
smitt-säkert möte med en grupp. Tre grupper har projektledare kunnat träffa fysiskt, resten av 
kontakterna har varit digitala. Rekryteringen har skett via SFI-lärarna på Axel Weudelskolan, Högalids 
folkhögskola och Folkuniversitet. Hermods, via handläggarna och lärare på kommunens 
arbetsmarknadsenhet och verksamheten flykting och integration. Projektmedarbetare med stort 
nätverk inom den arabisktalande språkgruppen har arbetat med att rekrytera via sina personliga 
kontakter. Enkäten skickades till flera hundra personer. Det är oklart till hur många eftersom 
utskicket skedde via mellanhänder. Enbart inom Axel Weudels SFI-undervisning finns cirka 300 
elever.   
Rekrytering till intervjuer har skett genom samma kanaler. Samtliga intervjuer är gjorda genom 
webbkamera.  
Enkäten till arrangörer och organisationer skickades som länk i ett e-postmeddelande via 
kommunens föreningsregister och internt till kommunens olika verksamheter som av projektets 
arbetsgrupp bedöms rikta information till målgruppen.   
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Referensgrupp  
Referensgruppen rekryterades genom de kontakter som arbetsgruppen och projektledaren hade 
sedan innan. Dessa var kontakter vid Linnéuniversitetet, handläggarna på arbetsmarknadsenheten 
och privata kontakter. Till slut samlades sju personer bestående av fyra män och tre kvinnor med fyra 
olika språk och spridd utbildnings- och yrkesbakgrund. Referensgruppen granskade 
frågeställningarna i enkäten. I planen fanns även att samla referensgruppen, efter att 
enkätundersökningen var genomförd, för att diskutera resultatet. Tyvärr ledde de allt hårdare 
restriktionerna på grund av pandemin till att inga fysiska grupper längre kunde bjudas in och det var 
bara en vecka kvar av projekttiden när målet av 100 svar var uppnått.  
 

Enkäten 
Den digitala enkäten byggdes av projektledare och en studentmedarbetare i applikationen Forms  i 
Teams-verktyget. Enkäten kunde sedan länkas via QR-koder eller en datalänk i ett e-
postmeddelande. Information om enkäten affischerades också på alla bibliotek, mötesplatsen 
Integra, socialtjänsten och på familjecentralen i Norrliden. En grupp på 6 personer fyllde i enkäten i 
pappersform och dessa flyttades in i den digitala enkäten. Alla svaren samlades slutligen i en Excel-fil 
innan bearbetning. Det visade sig i samband med sammanställning av data att alla inte kunnat svara 
på alla frågor på grund av fel som uppstått i enkätverktyget. Bortfallet redovisas i samband med 
sammanställning av svaren nedan.  
 

Resultat:  

A) Enkätsvaren: 
103 personer har svarat på den digitala enkäten. De flesta är kvinnor. De flesta som svarat är mellan 

30 och 49 år (64%) Gruppen 18-29 år och 50-59 år är ungefär lika stora (20 resp. 18 %)  

Bild 1. 
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Bild 2 

 

 
De flesta svarade på den arabiska enkäten (57). Den svenska enkäten fick 30 svar, engelska 
översättningen 12 och kurmanji bara 1 svar.  
 

Bild 3 

 
Bilden ovan visar antalet personer per åldersgrupper och det är tydligt att av de som svarat i enkäten 
är kvinnorna betydligt fler i de yngre åldersgrupperna. I gruppen 40–49 år är könsfördelningen jämn.  
 

 

 

Antal svar per översättning

Svenska Arabiska Engelska Kurmanji
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Bild 4

 
Bilden visar antalet personer fördelat i grupper efter hur många år man bott i Sverige. De flesta som 
svarat har bott i Sverige 5–10 år (53%). De flesta kvinnor har bott kortare tid i Sverige än männen.  

 

Bild 5 

 
Bilden visar hur många år de kvinnor och män som svarat på enkäten har gått i skolan. Det är ett 
högre antal kvinnor än män som har 0–9 år eller mera än 13 år i skolan.  
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Bild 6 

 
Ovan en bild som visar hur många svarande som har barn. De flesta som svarat på enkäten har barn. 
45 av 60 kvinnor och 25 av 43 män.  
Totalt handlar det om 154 barn i åldrarna 0–18 år. Fördelningen mellan åldrarna är ganska jämn med 
tyngdpunkt på tonåringar (0–5 år= 47 stycken; 6–12 år= 52 stycken; 13–18 år= 55 stycken).  
 
 
Fråga ”Vad vill du eller dina barn göra på fritiden?”. Bortfallet är 15 av 103 svar. Det är personer 
utan barn som inte kunnat svara på frågan. Frågan har 28 olika förslag på fritidsaktiviteter och man 
fick välja flera.  
Bild 7
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När man lägger ihop kulturaktiviteter (84 svar) och på samma sätt idrott i olika former (92) visar det 
att intresset är stort för båda typer att fritidsaktiviteter. Mest antal svar av alla alternativ fick 
shopping (53 svar). Därefter kommer att besöka vänner och familj och fika eller besöka restaurang 
med familj eller vänner (49/51).  Lekplatser och lekland intresserar småbarnsföräldrar (38). I 
svarsalternativen Fritidsgårdar mötesplats för ungdomar och att öva språk med andra på en 
mötesplats är ordet mötesplats troligtvis viktig (20/24 svar).  
Bild 8 

 

Mammor och pappor är lika intresserade av många olika fritidsaktiviteter. Det finns bara små 
skillnader jämfört med bilden innan. Idrott- och kulturaktiviteter intresserar mest. Följt med 
shopping, besöka vänner och familj, fika och gå på restaurang. Med hänsyn  till att av de som svarat 
på enkäten är gruppen pappor mindre än mammor  (25 jämfört med 45) , är den enda tydliga 
skillnaden att öppen förskola intresserar mammor men inte pappor. 
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Bild 9 

   

Ovan två listor om vilka aktiviteter vuxna saknar för sig själva och för sina barn.  
Nästa fråga ”varifrån får du informationen om fritidsaktiviteter?”, likaså sista frågan ”Hur skulle 
du vilja få information?”, har många bortfall, 39 och 35 stycken. Svaren ger ändå en fingervisning 
om vilka informationskanaler som är de mest använda och betrodda. Tredje frågan i samma kategori 
är ”Hur fick du veta om coronaviruset Covid-19 och pandemin första gången?” Alla har svarat på 
den frågan. 
Svaren till alla tre frågor visar att många hämtar information via sociala medier. Informationen 
förmedlas också i de dagliga kontakterna med familj och vänner, på arbetet och skola. Information 
via barnens skola är också viktig.  
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Bild 10  

 

Figuren visar hur olika sätt att få information förhåller sig till varandra. Bortfall 39 av 103.  
I frågan hade man totalt 13 olika alternativ och möjlighet att välja flera. De flesta svarade att de får 
information från vänner och bekanta, följt av information via sociala medier och sedan från skolan 
(vuxen). Sedan kommer information via barnens skola och nyhetssajter. Kommunens webbplats och 
olika tv-skärmar på bussar och shoppingcentrum kommer sedan och sist kommer affischer följt av 
Kalmar-appen.  
Bild 11  
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Bild 12 

 

I frågan varifrån man får information är skillnaderna mellan könen inte så stora. Något flera män får 
information via skolan (vuxenutbildning) och flera kvinnor får information via sociala medier. 
Männen verkar läsa affischer mer och kvinnorna får information om fritidsaktiviteter oftare från 
vänner eller bekanta.  
Bild 13  
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Bortfallet i frågan om hur man vill få information är 35 av 103 svar (ingen speciell kategori som faller 
bort). Även här sticker information via sociala medier ut som det största fältet, sedan kommer 
information via skolan (vuxenutbildning). Tips från vänner och familj är lite flera än nyhetssajter och 
efter det kommer information från barnens skola.  
 
Bild 14  

 

Svaret på frågan om hur man första gången fick veta om coronapandemin delas jämnt mellan svensk 
media och sociala medier och sedan kommer utländsk media.  
Information om pandemin har inte undgått någon och många följer nyheter genom olika sociala 
medier vid sidan av traditionella nyhetskanaler. Frågorna har inget bortfall.  
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Bild 15

 

I fördelningen till ålderskategorier fanns det bara ett svar i åldersgruppen 60-69 och det svaret 
inkluderades i kategorin 50-59 år. I åldrarna 30-39 år svarar de flesta att de får information via sociala 
medier samma gäller de yngsta. Gruppen 40-49 år skiljer sig genom att de flesta fick informationen 
via svensk media, det är också gruppen där många fick informationen om coronaviruset via utländsk 
media.  
Nedan är svaren fördelade mellan könen. Det är tydligt att männen fått information om viruset via 
svensk media och kvinnorna via sociala medier. 
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Bild 16  

 

 

Bild 17 

 

Svensk media blir en viktig källa för alvarlig samhällsinformation ju längre man bott i landet. 

Gruppstorleken i grupperna är ojämn. Minst antalet svarande finns i gruppen som bott i Sverige 0-2 

år, sedan gruppen 2-5 år och den största gruppen som svarat har bott i Sverige 5-10 år. 

Ålderskategori ”över 10 år” är borttagen i denna redovisning, eftersom det är bara två svarande.  
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Bild 18  

 

Nästan alla (101 av 103 svar) följer information om pandemin genom flera medier. Svensk media och 
sociala medier är de viktigaste.  
Bild 19  

 

Svar på frågan om vilka restriktioner/rekommendationer man följer för att hindra smittan visar att de 
flesta följer Folkhälsomyndighetens viktigaste råd att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna 
hemma om man har symptom.   
Bilaga: Forms-verktygets hela sammanfattning av alla enkätsvar.  

 

 

B) Intervjuer 
Åtta personer, fem män och tre kvinnor mellan 23 och 58 år från olika språk, ålder och 
yrkesbakgrunder svarade på några frågor om fritidsintressen, hur de får information och deras tankar 
om hur man kan förbättra kommunikationen.  
De har varit i Sverige från ett och ett halvt år och upp till 7 år. Alla kommunicerar på svenska. 
Gruppen är liten, men deras åsikter ger nyanser till enkätsvaren. Nedan ser ni de fritidsintressen som 
personerna som blev intervjuade har: 
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Bild 20  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen berättar att de som har barn umgås mycket med familjen och de ensamstående med sina 
vänner. Exempel som de intervjuade ger på kulturevenemang som de besökte innan pandemin är 
Ölands skördefest, pianokonsert, Kalmar slott, musik på Larmtorget och parken, Stadsfesten och 
Kalmar läns museum. 
Gruppen söker information genom flera kanaler, som de som svarat på enkäten  
Bild 21  

 

    

 

 
De intervjuade fick möjligheten att berätta vad de saknar i sin hemstad och hur kommunikationen 
kan förbättras. I Kalmar saknar de flera arenor att träffa människor och framför allt få kontakt med 
svenskspråkiga Kalmarbor.  

• Mera äventyrssport. 

• Olika kulturutbyte med möjlighet att träffa människor. 

• Föreningslokaler där man kan ordna egna aktiviteter. 

• Naturliga mötesplatser med svenskarna. 

• Flera nattklubbar. 

• Lekland där man kan vara hela dagen. 

• Vattenland. 
 
Gruppen har även konkreta förslag till förbättringar:  

• Sammansatt informationsmaterial över alla aktiviteter i kommunen. 

• Kalmar-appen kan förbättras genom att man kan välja notifikationer för kommande 
evenemang. 

• Skriven information via mejl och sms, reklamblad. 

• Möjlighet till gratis eller rabatterade kulturevenemang. 

• Bättre allmänna kommunikationer från nya stadsdelar som Snurrom. 

• Flera aktiviteter och evenemang på helgerna i stället för vardagskvällarna. 
 

Kulturutbyte 

musik, mat, 

teater, bio, 

språkcafé, 

sykurs 

Simning, 

äventyrssport, 

fotboll med 

kompisar, gym, 

schack, promenad, 

bowling 

Lekplats, 

Koloniträd

gård 

Shopping, 

nattklubb, 

fika, 

restaurang 

Kalmar-appen, anslagstavlor, kompisar, genom familjen, 
vänner, barnens kompisar, på fritidsaktivitet, barnens 
aktiviteter, sociala medier, nyhetssajter, sökningar på nätet, 
skola (SFI), genom arbetsplats/praktikplats, bekanta, kyrkan, 
nätverket. 
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I samtal om intervjupersonernas egen integration berättar en att det är svårt att bli vän med 
kalmariter, de som man hittar är också inflyttade. Under coronatiden saknas det helt naturliga 
mötesplatser med svensktalande, vilket försenar språkinlärningen.  
En annan håller sin egen kultur vid liv genom att umgås med de som har samma eller liknande kultur 
som hen. Att behålla sin sjal som uttryck för sin religiösa tillhörighet har varit viktigt för en annan 
som blev intervjuad. Personer inom den egna kulturen ger tips på hur man klarar den svenska 
byråkratin, som att ta körkort utan onödigt stora kostnader.   
Att hitta sitt sammanhang genom studier är en väg till att känna sig inkluderad. En annan person 
berättar att hens inkludering i det västerländska samhället började i Grekland där hen bodde många 
år innan flytt till Sverige. Många av de intervjuade har anammat svenska traditioner som att fira jul, 
påsk och midsommar. Integration är inte bara språk och fester, utan även inställning till jämställdhet, 
att tillexempel båda könen kan välja det yrke som de vill. Vissa av de intervjuade har inga traditioner 
kvar från sina hemländer.  
 

 

C) Arrangörer/organisationer:  
Enkäten skickades ut till 279 registrerade föreningar i Kalmar kommuns föreningsregister, därutöver 
skickades enkäten inom kommunen till skolor och förskolor, gymnasieförbundet, 
kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, kommunala 
bolag som KSRR, Kalmarhem och Kalmar Science Park och Länsstyrelsen i Kalmar län.  
Av 86 svar är idrottsföreningar den största gruppen (25 stycken). Över en tredjedel av alla föreningar 
i Kalmar håller på med idrott. Kommunens egna verksamheter (10 stycken) har skickat näst flest svar 
och resten fördelas mellan många olika typer av föreningar, som bildningsförbund, sociala 
föreningar, pensionärsföreningar, scouter, intresseföreningar och så vidare.  
Bild 22  

 

Av de som svarat på enkäten till arrangörer och organisationer är hälften inte nöjda med resultatet 
av kommunikationen till gruppen utlandsfödda. 13 procent är nöjda eller mycket nöjda med 
resultatet.  
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Bild 23  

 

Kategori annan förening innefattar: kulturföreningar, förening för släktforskning, hembygdsförening, 
kurdisk förening, Folkets Hus och bygdegårdsförening, nykterhetsförening, båtklubb, parkförening, 
frivilligorganisation, ideell förening, motorklubb. Utöver är också länsstyrelsens svar i samma 
kategori. 
Kommunala verksamheter innefattar: tre förskolor, verksamhet som ansvarar för nyinflyttarfrågor 
och näringslivsfrågor, två av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter, gymnasieförbundet och 
två grundskolor. 
De som är nöjda med sin kommunikation med målgruppen hittas inom kategorier annan förening, 
social förening och idrottsföreningar. Bland idrottsföreningar och andra föreningar hittas de största 
grupperna som valt mittenalternativet som svar. Kommunala verksamheters svar är delat på 
mittenalternativet och sämre.  
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Bild 24  

 

Staplarna ovanför visar kommunikationskanaler som arrangörer och organisationer använder när de 
ska informera om sin verksamhet. De flesta använder sociala medier som Facebook, många använder 
även maillistor till medlemmar eller intresserade som de använder för att informera om 
verksamheten. Annat-kategorin består av egna hemsidor, egen applikation, genom samarbete med 
andra organisationer, skickar information hem med barnen, medlemsblad, brev, mejl, sms, genom 
personliga kontakter, tidningen Nyinflyttat och medlemsmöten. 

”Det pågår nu ett integrationsprojekt i Smedby där språkstödjare (anställd i 

Kalmar kommun) medverkar genom att ta personlig kontakt med familjer för att 

sprida informationen och förklara vad projektet innebär. " 

Svar på frågan ”På vilket sätt når ni bästa resultatet i kommunikationen med utlandsfödda vuxna 
personer?” 

• Uppsökande verksamhet. 

• Personliga kontakter/vänner till vänner/direktkontakt/ samtal via tolk. 

• Brev hem med barnen. 

• Översätta hemsidans information till engelska.  

• Engelsk information på affisch är framgångsrikt. 

• Samarbete med Integra (mötesplats för nyanlända)/Socialtjänsten. 

• Lättläst text skriftligt. 

• Bild+ text. 

• Möta upp på befintliga sammankomster/ via invandrarföreningar. 

• Prova på-aktiviteter. 

”Jag tror man måste visa nyttan med sin förening på ett tydligt sätt. Men det är 

inte alltid så lätt. Utlandsfödda personer är inte en enhetlig grupp som man kan 

vända sig till på ett och samma sätt. Det är individer med olika förutsättningar där 

man måste kunna klargöra varför de har nytta av vår förening. Det är inte så lätt 

att övertyga någon om nyttan av föreningen överhuvudtaget. Språkliga och 
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kulturella skyldigheter kan skapa svårigheter. Man måste lära sig mer för att hitta 

naturliga vägar att nå utlandsfödda vuxna personer.” 

” Vi har haft många projekt genom åren med stöd av "handslaget" och 

"idrottslyftet" Vi har då vänt oss till skolor med många barn med 

invandrarbakgrund Nu är vi i en sits där vi har 170 elever i kö och fyller alla tider 

sju dagar i veckan.” 

”De senaste åren har vi haft fyllda grupper då vår rekrytering av nya scouter 

sprids via mun till mun. Som det ser ut nu så är grupperna fyllda inför vårterminen 

2021 och vi har även en kö för de som vill börja hösten 2021. Tidigare har våra 

scouter delat ut information om vår verksamhet till barn som börjat i andra klass 

eftersom det är då som de kan börja på scouterna hos oss, men numera kan vi 

inte göra det då grupperna är så gott som fyllda redan innan den nya terminen 

startar.” 

Organisationer och arrangörer lämnade kommentarer i enkäten om deras syn på kommunikationen 
med målgruppen utlandsfödda vuxna personer  

”Det kanske vore bra att göra något gemensamt där föreningar får möjlighet att 

presentera sig för utlandsfödda personer i organiserade former?” 

”Språket och ekonomin är två stora hinder. Först ska föräldern förstå att barnet 

kan få ett fritidsintresse och därefter ska det finnas pengar. Enda vägen att nå 

barn till utlandsfödda tror jag är att erbjuda gratis aktiviteter och gå via skolorna. 

Alla föreningar kämpar med både ledarbrist och med ekonomin så öronmärkta 

pengar till avlönade ledare så kan föreningen erbjuda gratis aktiviteter.” 

”Information och brukarundersökningar som går ut till alla vårdnadshavare 

borde givetvis vara översatt till engelska och de språk som är mest 

representerade annars stängs en stor grupp vårdnadshavare ute från att tycka till 

i enkäter.” 

”Inbjudningar via sociala medier, affischer på bibliotek m.m. funkar nästan bara 

för dem som redan känner oss. Ska vi nå nya deltagare så finns det inget annat 

sätt än "mun-mot-mun"-metoden och att den som bjuder in är känd av 

målgruppen.” 

Diskussion:  
I denna förstudie söker vi efter tendenser som kan visa på vilket sätt man effektivt kommunicerar sin 
verksamhet till nysvenskar. Vi har frågat både mottagare och avsändare av information.  
Pandemins påverkan att inte samlas i stora grupper, skolorna som haft besöksförbud under hela 
terminen och strängare restriktioner mot slutet av höstterminen 2020, har gjort det svårt att 
rekrytera respondenter på det sättet som var planerat. Projektet har nästan helt fått lita på 
mellanhänder som haft olika möjligheter att förmedla enkäten vidare.  
Man kan diskutera om underlaget är tillräckligt för att dra slutsatser därför försöker vi leta efter 
tendenser. Antal svarande överstiger 100, men bortfallen i vissa frågor är upp till 30%. I 
svarsunderlaget kan man tydligt se att enkäten inte nått ut till den gruppen som varit i Sverige över 
10 år och är äldre än 60 år. Även grupperna med kort utbildning eller 10–13 år i skola är små (bild 3 
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och 4). Vi kan inte säga något om hur personer som är analfabeter från sitt hemland svarar på 
frågorna eftersom vi inte vet om vi fått några svar från den gruppen.  
Ambitionen att samla 15–20 intervjuer utöver enkätsvaren har misslyckats. En intervju genom 
webbkamera med person som man inte känner var troligtvis ett stort hinder.  
Den största gruppen som svarat på den digitala enkäten är arabisktalande, vilket kan bero på att den 
språkgruppen är den största språkgruppen i Kalmar efter svenska och många har kommit under 
senaste åren och studerar på SFI (bild2). Andra orsaken till att många arabisktalande svarat på 
enkäten är troligtvis den projektanställda språkstödjaren som uppmanat personer i sitt nätverk att 
svara. Vi kunde tydligt se att språkstödjarens arbete att rekrytera gav flera enkätsvar. Språkstödjaren 
är själv arabisktalande och har hög tillit i gruppen nyanlända arabisktalande i Kalmar. En händelse 
som visar tillitens betydelse i kommunikation är när projektledaren presenterade enkäten till en 
grupp SFI-studenter i ett klassrum, och en av studenterna skickar en bild på henne till språkstödjaren 
och frågar vem personen är och om man ska svara på enkäten.  
 
Vår plan var att rekrytera svarande till enkäten och intervjuer genom att vistas på olika ställen där 
målgruppen finns, som skolor, arbetsplatser, Stortorget på fredagar och andra ställen som vi tänkte 
kartlägga. Bakom den planen var också tanke om att skapa tillit till oss och visa möjligheten att 
påverka och på det sättet öka sannolikheten att flera svarar på enkäten och ställer upp på intervjun.  
När det gäller arrangörer och organisationer litade vi på vår metod att skicka ut enkäten via maillistor 
och internt i kommunen.  
 

Vad kan vi se för tendenser?  
Målgruppens intresse för fritidsaktiviteter är bred, idrott och kultur lockar många. Shopping, träffa 
vänner och gå på restaurang eller fika är sociala aktiviteter antingen med familjen eller tillsammans 
med vänner (bild 7). Många svar på alternativet shopping har väckt frågetecken hos oss och ett 
möjligt svar till att man ser det som en fritidsaktivitet är att om man kommer från ett land där det 
inte finns mycket möjligheter till olika fritidsaktiviteter eller har tillgång till natur fyller 
shoppingcentrumen en viktig roll som mötesplats.  
Det finns utrymme att förbättra kommunikationen från föreningar på dessa områden utifrån hur 
organisationer och arrangörer själva uppskattar det (bild 22 och 23). De som blev intervjuade 
efterlyste bland annat. mötesplatser för kulturutbyte och för att få prata svenska.  
Kommunikationen via vänner/familj, arbete/skola, barnens skola och sociala medier återkommer i 
svaren om hur man får och vill få informationen om fritidsaktiviteter. Svaren från intervjuer bekräftar 
resultaten från enkäten.  
Sociala medier är stark som informationskanal vid sidan av de etablerade kontaktnäten inom skola, 
arbetskamrater, någon som man delar samma intresse med och familj/vänner. När det gäller 
information om corona söker många det via sociala medier, men också via traditionell media. Frågans 
allvarlighetsgrad har troligen också betydelse var man söker information (bilder 10-14). 
Bland svaren på frågorna i enkäten om vilka fritidsaktiviteter man saknar för sin egen del och för sina 
barn, kommer många önskningar upp om aktiviteter som redan finns i kommunen. Det styrker vår 
tanke om att information inte når fram till målgruppen. Arrangörerna och organisationernas 
använder rätt kommunikationskanaler men trots det är resultatet inte tillfredställande (bild 9 och 22-
23). 
Män och kvinnors svar om var de får information skiljer sig något, men om olikheter är könsbundna 
eller åldersbundna är svårt att säga. (bild 11-12 och 16) Gruppen kvinnor som svarat på enkäten har 
varit i Sverige kortare tid och är yngre än gruppen män som svarat. Att flera män fått information om 
coronapandemin via svensk media kan också förklaras genom att de varit längre tid i landet och 
därmed bättre kännedom om samhället (bild 17).   
Majoriteten som svarat på enkäten är föräldrar (bild 6). Föräldrarna önskade fritidsaktiviteter till hela 
familjen och till barnen (bild 8). Tyvärr visar kommentarer att föräldrar inte alltid hittat eller fått 
tillgång till de aktiviteter som de söker till sina barn (bild 9). Barnen får information i skolan om vad 
klasskompisarna gör på sin fritid. Det krävs av föräldrar att diskutera frågan med sina barn och hjälpa 
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till med organiseringen av fritiden. Det kan bli en utmaning utifrån hur man värderar barnens fritid, 
ekonomi, informationen man får och praktiska omständigheter som tillgång till bil. Ett av citaten från 
arrangörer och organisationer beskrev frågan och samma diskussion kom upp även i intervjuerna (s. 
16 och 20) 
 

Tillbakablick  
Denna rapport möjliggörs med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län. Det finns särskilda 
projektmedel att söka som ”underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning 
eller ger socialt stöd till ensamkommande barn” (länsstyrelsens hemsida). Det finns andra 
projektmedel också att söka tillexempel via idrottsorganisationer.   
Alla projekt syftar till att öka integration. Vi har noterat några av dessa som kommunen har varit eller 
är delaktig i. 
 
a) Projektet ”Vägen in Kalmar”, ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Röda Korset, 
pågick under 2018. Syftet med projektet var att främja integration för målgrupp nyanlända genom 
att bland annat. samordna sektors-överskridande samverkan för att erbjuda nyanlända aktiviteter 
och verksamheter som motsvarar deras behov. Inom projektet arbetade man med nyanlända barn 
upp till unga vuxna och deras föräldrar. Projektet fokuserade på att bland annat. främja aktiv fritid. 
Projektet arbetade med att skapa samverkan mellan kommunala och ideella aktörer. I slutrapporten 
beskriver de att det finns risk att man bygger upp parallella verksamheter, ett till nyanlända och en 
annan befintlig verksamhet inom till exempel idrotten. Projektet arbetade handgripligen och 
individuellt med barn, ungdomar och deras föräldrar med goda resultat (Slutrapport Projekt Vägen 
in) 
 
b) Projektet Forum föräldraskapsstöd, som pågick under läsåret 2019–2020 riktades mot föräldrastöd 
till nyanlända föräldrar. Innehållet i föräldrastödet var bland annat kunskap om barnens rättigheter, 
föräldrars skyldigheter och kunskap om hur samhället fungerar utifrån föräldraperspektivet. De 
nyanlända föräldrar som går i etableringsprogrammet kommer framöver erbjudas föräldraprogram 
när restriktionerna på grund av Corona upphävs. Det kommer att innebära att den gruppen får 
information om vikten av barnens fritidsintresse och hur man kan hitta den informationen i Kalmar 
(Slutrapport Projektet Forum Föräldraskapsstöd) 
 
c) Bland svaren från organisationer och föreningar fanns en kommentar ”Det pågår nu ett 
integrationsprojekt i Smedby där språkstödjare (anställd i Kalmar kommun) medverkar genom att ta 
personlig kontakt med familjer för att sprida informationen och förklara vad projektet innebär” 
(sidan 19). Det handlar om att locka barn att spela handboll. Rekryteringen började med information 
till föräldrarna och barnen. Här har språkstödjaren arbetat handgripligen och skolat in både föräldrar 
och barn i organiserad fritidsaktivitet.  

I kommentarer från arrangörer/organisationer nämns också "handslaget" och "idrottslyftet" som 
mycket lyckade projekt som gör att det bildats en kö till föreningen (s.20). 
 
d) Det finns även ett pågående projekt ”Svenska för föräldralediga och social mobilisering Norrliden”. 
Projektet ska skapa mötesplatser, erbjuda språkträning, föräldrakunskap och samhällsorientering för 
utlandsfödda föräldralediga.  
 
Gemensamt med alla ovannämnda projekt är personlig kontakt mellan projektarbetarna och 
målgruppen utlandsfödda för att nå bättre integration och man skapar samtidigt mötesplatser och 
nätverk. I enkäten till arrangörer och organisationer kan man tydligt också se nätverkets och de 
personliga kontakternas betydelse i förslagen till bästa sätt att kommunicera (sidan 19-20). Det 
motsvarar också svaren från enkäten och intervjuer i denna förstudie om vilka sätt man söker 
information om fritidsaktiviteter (bild 10-12) 
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Sammanfattningsvis:  
Kommunikation är en utmaning och varje person har sina förutsättningar och intressen som påverkar 
från vilka kanaler man hittar informationen. Vårt material visar tendenserna att följande tre punkter 
är viktiga för att effektivisera kommunikationen med utlandsfödda vuxna personer:   
 

1. Personliga kontakter och sociala medier är den viktigaste kommunikationskanalen vad det 
gäller information om fritidsaktiviteter för vuxna och barn under förutsättning att det finns 
tillit mellan informationsavsändaren och informationsmottagaren. 

2. Det behövs många kontaktytor för utrikesfödda och svensktalande kommuninvånare för att 
skapa goda kommunikationsvägar. Detta som i sin tur leder till ökad deltagande i samhället. 
Flera av projekten som nämns ovan, har arbetat med att skapa personlig kontakt och det 
visar sig ha gett goda resultat.  

3. Barnrättsperspektivet. Det är viktigt att nå ut till föräldrarna för att möjliggöra barnens 
deltagande. Olika förutsättningar som ekonomi och tillgång till bil påverkar om barnen få ta 
del av aktiviteter eller inte.  

 

Förslag för fortsatt arbete: 

Kommunen:   
a) Se över kommunens eget kommunikationsarbete utifrån resultatet i denna förstudie.  
b) Det finns behov av att skapa flera kontaktytor från kommunens olika verksamheter till gruppen 
utlandsfödda på samma sätt som vi använt språkstödjaren i detta projekt. Nätverk av personer med 
hög tillit och olika kulturella och språkliga kompetenser skulle effektivisera kommunikationen och 
förståelsen för det svenska samhället.  
c) Erbjuda kunskap till föreningar om hur man kan öka effekten i kommunikationen med målgruppen 
genom att göra denna rapport tillgänglig. Samla goda exempel på lyckade rekryteringar av 
medlemmar/deltagare till organisationer/föreningar eller kommunens egna verksamheter och göra 
den informationen tillgänglig. 
d) För att göra det enkelt att hitta information är det viktigt med kommungemensamt tänk i 
kommunikation och gott samarbete med organisationer/arrangörer.    
e) Följa upp om ändringarna haft effekt och deltagande från målgruppen i ordinarie verksamheter 
ökat.  
 
Organisationer/arrangörer:  
a) För att fortsättningsvis nå ut till flera utlandsfödda deltagare behöver man bygga vidare på det 
som redan fungerar via de personliga kommunikationsvägarna.  Våga starta i en liten skala för att nå 
ut via mun till mun.  
b) Information via sociala medier kan anpassas väl genom riktad reklam direkt till den målgruppen 
som man söker.  
c) Projektmedel till exempel från Integrationsrådet finns att söka för föreningar och organisationer. 
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