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Förord 
Kompetensförsörjningen i Örebro län är en stor utmaning, inte minst inom branschen vård 
och omsorg där efterfrågan på arbetskraft är kontinuerligt hög. I Örebro län finns sedan 
flyktingvågen många utrikes födda som står till arbetsmarknadens förfogande, med 
förutsättningar och kompetens att arbeta inom branschen. Språk är emellertid en viktig 
faktor för att kunna bli anställd och göra sig förstådd på arbetsplatsen. Inom vård- och 
omsorgsverksamheterna innebär många arbetsuppgifter kontakt med annan personal, 
brukare och anhöriga och därför är kommunikation och språkförståelse viktigt. Vidare 
innebär en del arbetsuppgifter dokumentation och administration som även dessa kräver 
kunskaper i svenska språket. 

 
Vård- och omsorgscollege har ett nationellt framtaget koncept som kallas Språkombud. 
Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. 
Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande 
och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat 
modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. 

 
Sedan 2019 har ca 100 språkombud utbildats i Örebro län, primärt inom Örebro kommun 
men även i andra kommuner och dessa har i varierad grad varit aktiva på arbetsplatserna. 

 
Denna rapport är beställd av Region Örebro län och Vård- och omsorgscollege Örebro län. 
Rapporten är framtagen av Apel AB och författad av Carina Åberg, Erik Jakobsson och Anna 
Öjebrandt. De har studerat språkombudens arbete och ger exempel på vad som fungerar bra 
och vad som fungerar mindre bra, de identifierar effekter av att ha språkombud på 
arbetsplatsen samt att ger förslag till förutsättningar för att språkombudens arbetet ska  
vara långsiktigt hållbart. 

 
Förhoppningen är att rapporten kan bidra till ökad insikt om nuläget och bidra till fortsatt 
utveckling av språkombudsarbetet, men även inspirera de arbetsgivare som ännu inte 
kommit igång. 

 

Petter Arneback 
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Inledning 
 

Apel AB har under september-november 2021 arbetat med ett uppdrag från Region Örebro län 
som innebär en utvärdering av den satsningen på språkombud i vård- och 
omsorgsverksamheter som skett i Örebro län, och primärt Örebro kommun. Satsningen tar 
utgångspunkt från Vård- och omsorgscollege i Örebro län. 

 
I uppdraget har ingått att särskilt beakta följande: 

 
• Studera måluppfyllelsen av språkombudsutbildningen, som är att utbildningen ska ge 

verktyg och metoder som främjar lärande och språkutveckling på arbetsplatsen så att: 
- Språkombuden kan fungera som stöd i språkutvecklingen för alla kollegor på 

arbetsplatsen på individnivå. 
- Språkombuden tillsammans med chefen kan ta ansvar för språkanvändningen på 

arbetsplatsen på en kollektiv nivå. 
• Exemplifiera vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra gällande 

språkombudsfunktionen på arbetsplatserna – och orsakerna till detta. 
• Identifiera effekter av att ha språkombud på arbetsplatsen. 
• Ge förslag till förutsättningar för att språkombudsarbetet ska vara långsiktigt hållbart. 

 
Satsningen på språkombud är, som vi ser det, till sin karaktär ganska ”explorativ”, på så sätt att 
den tar in flera olika utvecklingsområden och prövar nya och bättre grepp för att komma 
tillrätta med kända problem och brister. Som vi kommer in på i det följande sker ett 
värdeskapande på flera nivåer: För de individer som är utbildade till språkombud, för deras 
kolleger, för brukare, för anhöriga och på en organisatirisk nivå. 

 
Utbildade språkombud finns idag inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunerna Örebro, 
Kumla, Karlskoga och Nora. 

 
I Örebro kommuns Överenskommelse om uppdrag gällande språkombud under 2021 kan vi läsa 
att: 

 
Språkombuden arbetar tillsammans med chefen för att göra hela arbetsplatsen 
språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att hjälpa 
kollegor med vardaglig språkanvändning och att stödja dem som har ett annat modersmål 
än svenska. Syftet med språkombud är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att 
arbeta språkutvecklande såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå. 

 
Det kan vara på sin plats att här även nämna något om upplägget på och innehållet i 
utbildningen till språkombud. Vi har talat med utbildaren av språkombud, som sedan våren 
2019 fram till dags datum utbildat ca 100 språkombud i Örebro län. Hen berättar att deltagarna 
innan kursstart får information om att noga strukturera upp utbildningen och de lärtillfällen 
med uppdrag som förväntas ske på arbetsplatsen, vid arbetsplatsträffar (APT) mellan 
kurstillfällena. Det betonas att förankring hos chef är en förutsättning för både utbildningen och 
uppdraget. Utbildningen är omfattande och kräver både engagemang och produktion, vilket kan 
göra att en del hoppar av. 
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En utbildningsperiod sträcker sig över tre månader. Varje utbildningsgrupp består av mellan 
fyra och tolv personer, vanligast är åtta. Kursdeltagarna möts under fyra fysiska alternativt 
digitala kursträffar under följande teman: Tala, läsa, lyssna, skriva, telefonsamtal och 
handlingsplan. Under pandemin blev träffarna digitala. Med hjälp av en IKT-pedagog skickades 
tydliga instruktioner om hur det fungerar ut till alla. Några valde att hoppa av innan kursstart på 
grund av utbildningens digitala form. IKT-pedagogen fanns till hands för att hjälpa alla tillrätta. 
Ingen drog sig ur efter kursstart. 

 
Utbildningen bygger på ett organisatoriskt lärande och det är tydligt att deltagarnas 
förutsättningar för att lyckats med förankring på arbetsplatsen varierar kraftigt. Personal inom 
hemvård har mött mest motstånd, eftersom verksamheten ”räknar minuter”. Det har varit 
enklast med förankringen för personal som återfinns inom daglig verksamhet. 

 
Nyligen genomfördes ett första utbildningstillfälle för chefer i Örebro. Flera hundra chefer fick 
inbjudan om att sätta sig in i språkombudsuppdraget i några timmar en förmiddag. Elva chefer 
anmälde sig och sex deltog på utbildningstillfället. Det är tydligt att många chefer inte orkar eller 
hinner sätta sig in i vad språkombudsuppdraget innebär. 

 
Språkombuden har tillgång till ett nätverk, där man möts två gånger per år. Det sker genom fyra 
olika träffar, två för sfi och två för hemvård/vård och omsorg. Det finns ett stort intresse kring 
nätverksträffarna, och många språkombud längtar efter att få ses fysiskt. Kompetensutveckling 
önskas inom ämnen som attityder, dokumentation och revidering av handlingsplaner, enligt svar 
på en enkät som skickades ut av VO-College Örebro län 2019/2020. I dagsläget finansieras 
nätverksträffarna av VO-College Örebro län, men lite oklart hur framtiden blir. Det är, enligt 
utbildaren, vikigt att träffarna blir workshops med ”matigt” innehåll för kompetenshöjning, och 
inte forum för allmän diskussion. 

 
Behovet av språkombudsutbildning är långt ifrån mättat, och förutom att chefer sitter trångt till 
både vad gäller ekonomi och tid så upplever utbildaren att det är svårt att nå fram med 
information. Det är konkurrens om utrymmet, just nu utbildas exempelvis även kvalitetsstödjare 
för att säkerställa värdegrunden i samband med dokumentation. 

 
Utbildaren önskar inför framtiden att det finns en person med uppdraget att bevaka 
språkombudsfunktionen, inklusive utbildning och nätverk, och att det skapas möjlighet att 
utbilda chefer. 
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Metod 
 

Vårt uppdrag har i mångt och mycket varit att studera måluppfyllelsen i satsningen på 
språkombudsutbildning och språkombud i verksamheterna. Utbildningen ska ge verktyg och 
metoder som främjar lärande och språkutveckling på arbetsplatsen. Språkombuden ska 
därigenom fungera som stöd i språkutvecklingen för alla kolleger på arbetsplatsen på 
individnivå. Språkombuden ska dessutom tillsammans med chefen kunna ta ansvar för 
arbetsplatsens språkanvändning på en kollektiv nivå. 

 
Vidare ingår att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra, och orsakerna till detta. Vi har 
även försökt identifiera resultat på arbetsplatsnivå av att ha språkombud på arbetsplatsen. I 
uppdraget ligger även att ge förslag på förutsättningar för att språkombudsarbetet ska vara 
långsiktigt hållbart. För att kunna göra det har vi exempelvis ”lyssnat in” både nyutbildade 
språkombud och språkombud som hunnit vara i funktion några år, och språkombud som är 
frustrerade över att av olika anledningar inte ha kommit i funktion. Även kolleger till 
språkombud har fått berätta sitt perspektiv på funktionen, liksom ett antal enhetschefer. 

 
De huvudsakliga inslagen vad gäller metoder i utvärderingen av satsningen på språkombud, och 
som ligger till grund för det vi presenterar i denna slutrapport, är de följande: 

 
• Dokumentstudier. 
• Dialog med uppdragsgivare och uppdragsgrupp inklusive utbildare. 
• Telefonintervjuer med 18 (av 22) slumpvis utvalda språkombud, samtliga kommuner 

representerade. 
• Telefonintervjuer med 7 (av 10) slumpvis utvalda enhetschefer. 
• Telefonintervju med utbildningsansvarig. 
• Tre utvalda arbetsplatser (case). På varje arbetsplats har förutom enhetschef och 

språkombud även två kolleger intervjuats över telefon. 
• Enkätundersökning riktad till samtliga verksamma språkombud. 
• Enkätundersökning riktad till samtliga berörda enhetschefer. 
• Analysseminarium med ansvariga från berörda verksamheter. 
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Pandemins påverkan 
 

Språkombud återfinns inom flera olika vård- och omsorgsverksamheter. Daglig verksamhet, 
grupp- och servicebostad, personlig assistans, socialpsykiatrin, hemtjänst, hemvård, vård- och 
omsorgsboenden är i huvudsak de arbetsplatser där språkombuden verkar. På grund av 
pandemin under 2019 och 2020 har många av dessa arbetsplatser behövt lägga mycket tid på 
nya rutiner och arbetssätt för att förhindra smittspridning. Många språkombud uppger att 
pandemin gjort att de har fått ställa arbetet på paus, medan andra inte påverkats alls. 
Språkombudsutbildningen har fått ställa om till digitala träffar via nätet vilket påverkat både 
utfall och antal utbildade språkombud. 

 
Vi vill poängtera att vår utvärdering sannolikt hade gett ett annat, och ännu mer positivt, resultat 
om pandemin inte hade präglat verksamheterna så kraftigt, under ganska lång tid. Nu är 
utvärderingens resultat s.a.s. ”belastade” med pandemins konsekvenser. Allt hade förstås inte 
varit annorlunda utan pandemin, och det är vår bedömning att resultaten från utvärderingen 
trots denna anmärkning är viktiga att ta fasta på framåt, i ett samhälle och i verksamheter som 
förhoppningsvis inte kommer att präglas av någon pandemi längre. 
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Medel: 7.37 

Språkombudens möjligheter och hinder 
 

För att fånga bilden av hur det fungerar med funktionen språkombud i de verksamheter där 
dessa finns skickade vi, via mail, ut en digital enkät till samtliga utbildade språkombud som 
återfinns i olika verksamheter i Örebro län (de allra flesta i Örebro kommun). Totalt var det 78 
språkombud som enkäten riktades till. Vi fick svar från 59 språkombud, vilket ger en 
svarsfrekvens på 77 procent, vilket vi menat är en tillfredsställande svarsfrekvens. 

 
Enkätsvar språkombud 

 
Mycket av det som framgår av enkätresultaten kommer vi inte att ta upp eller kommentera här. 
Enkätresultaten finns bifogade i egen bilaga som PPT-presentation (Bilaga 1) med 
lättöverskådliga diagram och med fritextsvar. Många har tagit chansen att kommentera och vi 
rekommenderar en genomgång av dessa kommentarer. 

 
Här väljer vi att lyfta fram några resultat som vi menar är extra intressanta. Ett sådant resultat 
gäller själva utbildningen till språkombud. Språkombuden fick ta ställning till påståendet 
Språkombudsutbildningen gav mig kunskaper och verktyg för att verka som språkombud och 
stötta mina kolleger i språkutveckling.Figuren nedan visar att utbildningen uppfattas som 
relevant. 

 
Tag ställning till följande påstående:Språkombudsutbildningen gav mig kunskaper och verktyg för att verka som språkombud och 

stötta mina kolleger i språkutveckling. 
100% 
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Instämmer inte 
alls (n = 0) 

 
 

2 (n = 1) 3 (n = 1) 4 (n = 0) 5 (n = 12) 6 (n = 7) 7 (n = 4) 8 (n = 12) 9 (n = 11) Instämmer helt 
och hållet (n = 

9) 
 

Instämmer inte alls (n = 0) 2 (n = 1) 3 (n = 1) 4 (n = 0) 5 (n = 12) 6 (n = 7) 7 (n = 4) 8 (n = 12) 9 (n = 11) Instämmer helt och hållet (n = 9) 

 
Mittpunkten på skalan från Instämmer inte alls till Instämmer helt och fullt är 5,5 (gäller 
samtliga frågor där den svarande skattar på en skala) och här landar instämmandet på 7,37. Vi 
menar att detta är ett ”gott betyg” för utbildningen till språkombud, och här ger intervjuerna av 
språkombud samma bild. 

 
En fråga handlade om var tyngdpunkten ligger i arbetet som språkombud. Här använde vi en 
fritextfråga som löd: Vad gör du (främst) i rollen som språkombud? Av svaren är det väldigt 
tydligt att arbetet till väldigt stor del relaterar till dokumentation. Ordmolnet nedan visar att 
dokumentation är ett ord som är väldigt vanligt förekommande i (de många) svaren. 
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Att det i mångt och mycket handlar om att arbeta med dokumentation framgår även av svaren 
på frågan Vilka är de viktigaste resultaten av ditt arbete som språkombud, så här långt? Även här 
fick vi många svar (fritext) och ordmolnet nedan illustrerar hur centralt det är att hjälpa till med 
dokumentation i verksamheterna. 

 
 
 

 
 

Även svaren på frågan Vad är det som fungerar bäst i rollen som språkombud? Talar samma 
språk. Dokumentation och att stötta kollegerna är ett återkommande tema i de många svaren. 
Ordmolnet nedan visar detta. 
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Vi noterar att ca 40 procent av de som svarat på enkäten svarar svarar nej på frågan Finns det en 
uppdragsbeskrivning för arbetet som språkombud på din arbetsplats? Det är alltså inte alls givet 
att uppdraget som språkombud tydliggjorts utifrån detta gemensamma dokument. 

 
Likaså är det notabelt att mer än 50 procent av de svarande anger att det inte sker någon 
dokumentation alls över arbetet som språkombud, d.v.s. väljer alternativet Ingen alls på frågan 
Vilken dokumentation förs kring arbetet som språkombud? 

 
Vi ville även undersöka vilken betydelse den egna handlingsplan för funktionen språkombud och 
språkutveckling, som ska finnas på varje enhet med utbildat språkombud, har i praktiken. 
Frågan löd: Den handlingsplan som under utbildningen utarbetades tillsammans med enhetschefen 
- i vilken utsträckning arbetar ni utifrån den? Det fanns fyra fasta svarsalternativ. Figuren nedan 
visar hur svaren föll ut. Som framgår är det stor spridning på svaren. 

 
Den handlingsplan som under utbildningen utarbetades tillsammans med enhetschefen - i vilken utsträckning arbetar ni utifrån 

den? 
100% 

 
90% 

 
80% 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% 

Inte alls (n = 14) I viss utsträckning (n = 27) Till stor del (n = 11) Helt och fullt (n = 4) 
 

Inte alls (n = 14) I viss utsträckning (n = 27) Till stor del (n = 11) Helt och fullt (n = 4) 

 
 
 

Lite intressant, menar vi, är också att ca en tredjedel av de svarande svarar ja på frågan Har du 
under det senaste året fått en ny enhetschef (fast du inte själv har bytt jobb)? Detta bekräftar 
bilden av att det är en relativt hög omsättning på enhetschefer inom vård- och 
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Medel: 5.53 

omsorgsverksamheterna. Vi ser dock inte, varken i enkätresultaten eller i intervjuerna, att 
chefsbytena i sig är någon särskilt stark förklaringsfaktor för de betydande olikheter i 
förutsättningar att fungera som språkombud som tycks råda. 

 
På lite olika sätt framgår av enkätresultaten att tiden till förfogande att kunna fungera som 
språkombud är en kritisk faktor. Många lyfter fram att det saknas tid. På påståendet Jag har 
möjlighet att avsätta den arbetstid som krävs för uppdraget att vara språkombud ser det i och för 
sig ut som nedan, med ganska spridda skattningar och ett medelvärde som ganska precis ligger 
på mitten av skalan. 

 
Tag ställning till följande påstående: 

Jag har möjlighet att avsätta den arbetstid som krävs för uppdraget att vara språkombud. 
100% 
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Instämmer inte 
alls (n = 2) 

 
 

2 (n = 6) 3 (n = 5) 4 (n = 4) 5 (n = 5) 6 (n = 5) 7 (n = 3) 8 (n = 5) 9 (n = 3) Instämmer helt 
och hållet (n = 

5) 
 

Instämmer inte alls (n = 2) 2 (n = 6) 3 (n = 5) 4 (n = 4) 5 (n = 5) 6 (n = 5) 7 (n = 3) 8 (n = 5) 9 (n = 3) Instämmer helt och hållet (n = 5) 

 
 

Men på andra sätt, i enkätsvar och intervjuer, kommer det fram att man önskar att man man 
hade mer tid för uppdraget. Exempelvis ställde vi fritextfrågan Om du fick önska dig något som 
skulle underlätta för dig i rollen som språkombud – vad skulle det vara? Svaren var många och 
mer tid för uppdraget ett relativt starkt förekommande önskemål. Ordmolnet nedan är en 
illustration. 
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Även på frågan Vilka, om några, hinder upplever du i arbetet som språkombud? kommer tiden för 
uppdraget fram som en faktor. Svaren var många och visar att brist på tid upplevs som ett 
hinder, vilket även illusteraras av ordmolnet. 

 
 
 

 
 
 

Analys av några tänkbara samband 
 

Vi ville också undersöka om det finns några intressanta samband mellan svaren på olika frågor i 
enkäten, d.v.s. om det ena har betydelse för det andra. Vi fann några saker som vi bedömde som 
värda att lyfta fram. Här följer en kort redovisning av dessa samband. 

 
Först om betydelsen av att det finns en uppdragsbeskrivning. Här fann vi att de språkombud 
som har (eller vet om) en uppdragsbeskrivning för arbetet tycks dokumentera arbetet i större 
utsträckning än de språkombud som inte har (eller vet om) en uppdragsbeskrivning. 

 
 

Förekomst av dokumentation: 
Språkombud med uppdragsbeskrivning dokumenterar oftare arbetet i någon form än de utan 
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När det gäller betydelsen av att arbeta utifrån en handlingsplan för hur det ser ut med 
dokumentationen fann vi de samband som figuren nedan visar, alltså att det befrämjar 
dokumentationen när man arbetar utifrån en handlingsplan. 

 
 

Arbete utifrån handlingsplan (se de fyra färgmärkta kategorierna till höger om stapeldiagrammet): 
Språkombud som till stor del/helt och fullt arbetar utifrån handlingsplanen för oftare någon form av 
dokumentation än de som inte alls/i viss utsträckning arbetar utifrån den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det gäller betydelsen av att arbeta utifrån en handlingsplan för hur det ser ut med 
samarbetet med närmaste chef fann vi de samband som figuren nedan visar, alltså att det 
befrämjar samarbetet med närmaste chef när man arbetar utifrån en handlingsplan. 

 
Arbete utifrån handlingsplan (se de fyra färgmärkta kategorierna till höger om stapeldiagrammet): 
Språkombud som till stor del/helt och fullt arbetar utifrån handlingsplanen har ett bättre samarbete 
(medel ca 8.0) med närmaste chef än de som inte alls/i viss utsträckning arbetar utifrån den (medel ca 
6.0). 

Inte alls 
I viss utsträckning 
Till stor del 
Helt och fullt 

100% 
 

80% 
 

60% 
 

40% 
 

20% 
 

0% 

Vilken dokumentation förs kring arbetet som språkombud? 

Inte alls 
I viss utsträckning 
Till stor del 
Helt och fullt 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Samarbetet med min närmaste chef är gott när det gäller 
arbetet som språkombud. 
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Mina kolleger förstår vilken funktion man fyller som 
språkombud på arbetsplatsen. 

60% 

50% 

40% 

30% 
20% Inte alls 
10% I viss utsträckning 
0% Till stor del 

Helt och fullt 

 
 
 
 
 
 
 

När det gäller betydelsen av att arbeta utifrån en handlingsplan för hur det ser ut med 
förståelsen hos kolleger för funktionen språkombud fann vi de samband som figuren nedan 
visar, alltså att det befrämjar förståelsen kos kollegerna när man arbetar utifrån en 
handlingsplan. 

 
Arbete utifrån handlingsplan (se de fyra färgmärkta kategorierna till höger om stapeldiagrammet): 
Språkombud som till stor del/helt och fullt arbetar utifrån handlingsplanen menar att deras kollegor har 
en större förståelse för funktionen än de som inte alls/i viss utsträckning arbetar utifrån denna (medel 
ökande från 3.4 till 8,7). De förra får även större möjligheter att tala om funktionen på APT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ser när vi undersöker samband även att de språkombud som för någon typ av dokumentation: 
 

• Oftare har goda möjligheter att berätta på APT om uppdraget. 
• Oftare uppger att de har kolleger som förstår språkombudets funktion på arbetsplatsen. 
• Trivs bättre i rollen som språkombud. 
• Oftare anger att de kan avsätta tillräckligt med tid för uppdraget. 
• Har en bättre upplevelse av samarbetet med närmaste chef. 
• Oftare än övriga inte har bytt chef. 
• Oftare deltar i ett nätverk för språkombud (80 procent mot 20 procent). 

 
Vi ser vidare när vi undersöker samband att de språkombud som har bytt enhetschef: 

 
• I snitt lägger tio procent mindre tid på att vara språkombud jämfört med övriga (24 

procent mot 34 procent av arbetstiden). 
• I mindre utsträckning än övriga arbetar utifrån en handlingsplan. 
• I mindre utsträckning än övriga gör någon form av dokumentation 
• Inte upplever att de har sämre samarbete med chefen än vad övriga gör. 
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Iakttagelser efter intervjuer av språkombud 
 

Av 22 slumpvis utvalda och tillfrågade språkombud intervjuade vi 18 stycken, över telefon. 
Övriga lyckades vi inte boka in någon intervju med. De intervjuade återfinns inom verksamheter 
som daglig verksamhet, grupp- och servicebostad, personlig assistans, socialpsykiatri, hemtjänst, 
hemvård samt vård- och omsorgsboenden. Språkombuden har ett mycket varierat antal 
kolleger, från en kollega till 37 (inom exempelvis små gruppbostäder är det endast två personal). 

 
Samtliga intervjuade språkombud rekommenderar andra att bli språkombud, och alla utom två 
talar mycket gott om utbildningen, med en initierad lärare, kloka upplägg, relevanta övningar, ja 
hela upplägget och innehållet lovordas. De två som inte tyckte att utbildningen var bra grundade 
sin inställning på helt olika ståndpunkter. En ansåg inte att utbildningen gav något eftersom hen 
redan tyckte sig kunna det som togs upp, och den andra menade att den var onödig och att hen 
anmält sig till utbildningen endast för att få komma ifrån arbetet lite. Några språkombud nämner 
att de på eget initiativ har gått utbildningen och att de delvis fått göra det utanför arbetstid 
eftersom chefen inte har kunnat ordna med vikarier. 

 
I kursen för att bli språkombud ingår två böcker, nämligen: Lyft språket på jobbet och Handbok i 
svenska som andra språk. Den förstnämnda får deltagarna i fysisk form. Boken finns även 
tillgänglig som PDF för nedladdning via VO-College hemsida. Många av övningarna som görs 
under kursträffarna tar avstamp från den boken. Handbok i svenska som andra språk är en 
referensbok med syfte att deltagaren själv ska kunna botanisera bland olika teman i boken. Det 
är också meningen att boken, efter avslutad utbildning, ska finnas till hands på arbetsplatsen, så 
alla medarbetare kan läsa i den. 

 
En lokal handlingsplan är ett centralt dokument för språkombudets uppdrag, och under 
utbildningstiden får varje presumtivt språkombud i uppdrag att utforma en lokal handlingsplan 
för sin arbetsplats i samarbete med närmaste chef. En mall för handlingsplanen finns i boken 
Lyft språket på jobbet. 

 
I studiehandledningen som hör till utbildningen finns ytterligare en mall, men språkombuden är 
fria att utforma en lokal handlingsplan på eget sätt, vilket i några fall har gjorts. Av de 18 
språkombud vi har talat med uppger tio att handlingsplanen antingen försvunnit som en 
konsekvens av flera chefsbyten eller fått stå tillbaka på grund av pandemin. Ett språkombud sa 
följande: ”Det har mest handlat om upphandlingar och handsprit”. Många ser fram emot att nu, 
när pandemin inte påverkar lika starkt längre, få ta fram handlingsplanen och återuppta, 
alternativt påbörja, arbetet. Åtta språkombud uppger att handlingsplanen i högsta grad är ett 
levande dokument som i flera fall även har uppdaterats efter avslutad utbildning, i samarbete 
med chefen. 

 
Enligt språkombuden finns det många ombudsroller i funktion på de aktuella arbetsplatserna. 
Skyddsombud, textilombud, sjukvårdsombud, VISA-ombud m.fl. Uppdragen går in i varandra och 
det kan vara svårt att få kollegerna intresserade för varför ett språkombud ska finnas och vad 
dess roll är. Flera tar upp att benämningen språkombud är missvisande då uppdraget handlar 
lika mycket om kommunikation och arbetsmiljö som språk. Flera exempel har getts på 
missförstånd där språkombud har blivit tagna för tolksamordnare eller förväntats besitta 
särskilda språkkunskaper. Flera nämner att det borde finnas med en stadig punkt om 
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språkombudets roll och ansvar i de standardprotokoll för APT som används på arbetsplatsen, på 
samma sätt som det finns för andra ombudsfunktioner. 

 
Glimtar från verkligheten 

 
Ett språkombud som vi talat med arbetar på en gruppbostad där servicetagarna har diagnoser 
inom autismspektrumet. Hen blev färdigutbildad före pandemin och har haft samma chef i 10 år, 
tillika en god relation. Utan den positiva responsen och uppbackningen från chefen hade arbetet 
med fokus på språk inte hänt, menar språkombudet. 

 
Uppdraget som språkombud är helt integrerat i det ordinarie arbetet, där det finns avsatt tid för 
att sköta vissa administrativa uppgifter, göra omvärldsbevakning, planera och reflektera. Som 
språkombud uppfattar hen som sin uppgift att göra språklig information lättbegriplig men även 
att ha ögonen på den muntliga kommunikationen – att alla inom verksamheten talar samma 
språk och förstår varandra. Att påminna om att inte fastna i viss jargong och se till att alla pratar 
om och menar samma sak. Här ser språkombudet en dubbelvinst i arbetet eftersom de boende 
med autism i högsta grad mår bäst av och behöver rak och uppriktig kommunikation som är lätt 
att förstå. 

 
Språkombudet menar att det lätt blir så att de mer ansvarstagande i personalen får alla 
ombudsfunktioner, vilket inte blir hållbart i längden. Språkombudsfunktionen finns med som en 
stående punkt på APT och även om den ibland har glömts bort under pandemin så har den stått 
kvar och en hel del arbete med språkfrågor har utförts. Handlingsplanen har fått stå åt sidan lite 
på grund av att ett nytt system (IBIC – Individens Behov I Centrum) håller på att introduceras, 
men handlingsplanen kommer att ”dammas av” inom snar framtid. Språkombudet menar att hen 
gör det arbete som står i handlingsplanen även om själva dokumentet inte är uppdaterat. Det 
allra bästa med språkombudsuppdraget är att hen fick utrymme i tjänsten för utbildningen och 
att hen under utbildningstiden fick möjlighet att arbeta tillsammans med sina kolleger och att de 
på APT ”gjorde läxorna ihop”. Den förankringen av uppdraget har varit väldigt värdefull. 

 
Ett annat av de språkombud som vi talat med berättar att hen arbetar inom hemtjänsten ute på 
landsorten. Trots att det är samma chef som funnits med hela vägen från utbildning till dagens 
datum så upplever hen att det mesta haltar, på grund av obefintligt samspel med chefen och en 
kaosartad arbetssituation. Signeringsmallar, medicinering och avrapportering fungerar inte. Det 
saknas genomförandeplaner för servicemottagarna men ingen vill påtala det och ”lägga sten på 
bördan”. Under utbildningstiden var det inga fysiska APT på grund av pandemin och möten via 
Teams kom igång väldigt sent. Den vanliga APT-tiden på tre timmar kortades ner till 90 minuter. 
Språkombudet berättar om ett dåligt ledarskap i en viktig tid, om kolleger som sjukskriver sig, 
alternativt säger upp sig, om underbemanning och slitna kolleger. Den stressade 
arbetssituationen, som kan innebära tre larm samtidigt från servicemottagare på flera mils 
avstånd, gör att fler och fler blir sjuka. I den situationen är det av naturliga skäl inte möjligt att 
lyfta språkombudsfunktionen. 

 
Ytterligare ett annat språkombud, också inom hemvården, berättar att hen utbildades inom den 
första kullen, för några år sedan. På grund av chefsbyte och pandemin ligger funktionen nere. 
Språkombudet menar att det snabbt blev resultat i början av språkombudstiden, då många 
kolleger tog chansen att öppna sig för varandra och berätta om dyslexi och kulturkrockar. 
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Medarbetarna kom närmare varandra och språkombudet förvånades över att så lite kunde få 
betyda så mycket. Hen ser fram emot att få möjlighet att plocka upp arbetet igen så fort APT 
sätter igång fysiskt. 

 
Ett språkombud som arbetar inom socialpsykiatrin berättar att det var svårt och stelt att delta i 
utbildningstillfällen via skärm. Stor ovana och erfarenheter av misslyckanden i arbete vid 
datorer påverkade inlärningssituationen mycket, och språkombudet berättar att hen blev 
tystare än någonsin framför skärmen. Strul och ovana vid tekniken ledde till stress. Hen har haft 
samma chef i fyra år, men blev tvungen att vid flera tillfällen ta av sin lediga tid för att kunna 
vara med på utbildningen. Språkombudet vittnar om att tidsbrist är det som mest av allt står i 
vägen för uppdraget, eftersom de senaste månaderna inneburit många långtidssjukskrivna 
kolleger, många vikarier och ofta ett ensamt ansvar för delegering. 

 
Ett av våra intervjuade ombud har arbetat på samma arbete inom hemtjänsten sedan 40 år 
tillbaka, med avbrott för fackliga och politiska uppdrag. Hen berättar att språkombudsuppdraget 
är en integrerad och naturlig del av arbetet, både före och efter utbildningen. Hen berättar hur 
viktigt det är att inte ta för givet att kolleger med viss språkkompetens nödvändigtvis ska arbeta 
med servicemottagare som talar samma språk, eftersom det kan öka isoleringen hos den man 
ska hjälpa. I Bergslagen finns finskspråkiga äldre, som aldrig lärt sig svenska tillräckligt för att 
kunna berätta vad man vill ha handlat till sig från affären. Här har skapandet av klippböcker med 
bilder och pedagogisk träning varit en viktig del av hemtjänsten, likaså för användning i arbetet 
med strokepatienter för att träna upp språket igen. Dialektala ord och uttryck, broderade 
bonader och dikter har varit andra inslag i arbetet med språket. 

 
Språkombudet har samlat på sig ord som kolleger och servicemottagare reagerat på och låtit 
sina kolleger arbeta tre och tre med ordförståelse. Hen brukar också skriva upp svåra ord på 
whiteboardtavlan i personalrummet, för att bjuda på folkbildning utan större åthävor. Hen 
påminner också om att det är många servicemottagare som har en intellektuell bakgrund och att 
hon är tacksam för all stimulans hen får i sin vardag. Med sin bakgrund som anställd under lång 
tid menar språkombudet att tidspressen idag är både tråkig och sorglig. 

 
När vi frågat efter dokumentation av uppdraget svarar en av 18 intervjuade språkombud att hen 
skriver ner kollegernas progression och de övningar de gör tillsammans, men för hand. Om 
chefen önskar förs de in i digitalt dokument. Samtliga språkombud utom ett känner sig bekväma 
i rollen och är väl förtrogna med sitt uppdrag. Ett språkombud har fått ändrade arbetsuppgifter 
och dedikerad tid (15 procent) för uppdraget, övriga arbetar med uppdraget som en integrerad 
del av sitt ordinarie arbete. Inget språkombud anger att språkombudsrollen finns nedskriven i 
en arbetsbeskrivning. Flera språkombud önskar att verksamhetens vikarier får kännedom om 
vem som är språkombud på varje enhet för att underlätta arbetet för samtliga inblandade – 
inklusive brukarna. 

 
Förutsättningarna för språkombuden att fungera i sin roll är väldigt olika, och samspelet mellan 
chef och ombud verkar mer än något annat diktera villkor och förutsättningar. I övrigt nämns 
planeringstid, tydliga ramar, en arbetsbeskrivning, intresserad chef, avstämningssamtal, att bli 
involverad vid introduktionssamtal (praktikanter och nyanställningar), att erfarenhet och 
kompetens tas till vara på och nätverk/fortbildning enligt språkombuden själva som viktiga 
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förutsättningar för uppdraget. Flera nämner att det är viktigt att vikarier får kännedom om vem 
som är språkombud på varje enhet. 

 
Citat från språkombud 

 
På min förra arbetsplats hade jag en kollega som hade svenska som andra språk. Hon 
berättade att hon nästan inte förstod n å g o n t i n g trots att vi trodde att hon hade full 
koll! Hade jag inte haft min roll som språkombud så hade jag nog aldrig frågat henne... Att 
va’ språkombud skapar mandat att få bry sig utan att bli privat. 

 
Jag har tagit upp exempel på missförstånd i språket. Som när en man inte fick sin medicin på 
grund av tonlägets skillnad vid påstående eller fråga. Nu dubbelkollar vi alltid: ’menar du att 
du har gett medicin?’ 

 
På frågan om vilka hinder som kan upplevas i arbetet som språkombud har vi mött följande 
svar: 

 
Ointresset från chef och kolleger. De bryr sig inte. De klarar sig. Gör som de brukar. 

 
…han (chefen) har nog glömt redan vad ett språkombud är för någe. Vi får va’ ombud åt oss 
själva. 

 
…vissa kolleger kan ju ha en annan uppfattning om människor med invandrarbakgrund. Att 
de får klara sig själva. Attityder hos kolleger finns som vi borde jobba med men hur ska j a g 
kunna ändra det? 

 
Lite uppförsbacke med ordet OMBUD. Säg det till de som bestämmer! 
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Enhetschefernas möjligheter och hinder 
 

Även utvalda enhetschefer, totalt 60 stycken som i sin enhet har ett eller flera språkombud, fick 
en digital enkät, via mail. Svarsfrekvensen var även här hög, då vi fick in svar från 47 
enhetschefer, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent. 

 
Enkätsvar enhetschefer 

 
Mycket av det som framgår av enkätresultaten kommer vi inte att ta upp eller kommentera här. 
Enkätresultaten finns bifogade i egen bilaga som PPT-presentation (Bilaga 2) med 
lättöverskådliga diagram och med fritextsvar. Många har tagit chansen att kommentera och vi 
rekommenderar en genomgång av dessa kommentarer. 

 
Här vill vi helt kort lyfta fram några intressanta resultat från enkätundersökningen. 

 
På frågan Finns det en uppdragsbeskrivning för uppdraget som språkombud på din enhet? svarar 
närmare 80 procent av enhetscheferna ja. På frågan Finns det en handlingsplan för 
språkutveckling och funktionen språkombud inom din enhet? svarar drygt 60 procent av 
enhetscheferna ja. 

 
När det gäller språkombudens tid för uppdraget hade vi följande fråga: Har språkombudet på din 
enhet särskilt avsatt tid för att vara språkombud? Svaren på frågan, som hade tre fasta 
svarsalternativ, fördelade sig som figuren nedan visar. 

 
 
 

100% 

Har språkombudet på din enhet särskilt avsatt tid för att vara språkombud? 

 
90% 

 
80% 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% 

Ja (n = 7) 

 
 

Nej (n = 25) 

 
 

I viss utsträckning (n = 14) 
 

Ja (n = 7)        Nej (n = 25)        I viss utsträckning (n = 14) 

 
Detta visar att uppdraget som språkombud till stor del är något som är integrerat i den ”vanliga” 
tjänsten man har, vilket också bekräftas av intervjuerna med språkombud och enhetschefer. 

 
Vi var givetvis intresserade av förankringen av och förutsättningarna för funktionen 
språkombud och hade fyra skattningsfrågor kring detta. Dessa fyra frågor följdes sedan av en 
möjlighet att skriva fritt om förankringen, vilket ganska många gjorde och gav exempel. Som 
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Medel: 6.41 

ordmolnet nedan visar så är APT mycket vanligt förekommande i kommentarerna om hur 
förankringen gått till. 

 
 
 

 
 

När det gäller de fyra skattningsfrågorna om förankring så löd den första så här: Språkombudet 
på min enhet har goda förutsättningar att fungera i rollen som språkombud. De skattningar som 
enhetscheferna gjorde ser ut som figuren nedan visar, med stor spridning, men sammantaget en 
relativt positiv bild, med medelvärde 6.41. 

 
Tag ställning till följande påstående: 

Språkombudet på min enhet har goda förutsättningar att fungera i rollen som språkombud. 
100% 

 
90% 

 
80% 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% 

Instämmer inte 
alls (n = 1) 

 
 

2 (n = 3) 3 (n = 2) 4 (n = 4) 5 (n = 12) 6 (n = 2) 7 (n = 2) 8 (n = 4) 9 (n = 5) Instämmer helt 
och hållet (n = 

9) 
 

Instämmer inte alls (n = 1) 2 (n = 3) 3 (n = 2) 4 (n = 4) 5 (n = 12) 6 (n = 2) 7 (n = 2) 8 (n = 4) 9 (n = 5) Instämmer helt och hållet (n = 9) 

 
 

Sedan gällde det bedömningen av möjligheterna att följa och stödja språkombudens arbete, som 
var något mindre positiv, med ett medelvärde på 5,88. Frågan (påståendet) löd: Jag har som 
enhetschef goda förutsättningar att följa och stödja det arbete som språkombudet inom min enhet 
gör (just i egenskap av språkombud). 
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Medel: 5.88 

Medel: 7.80 

 
 
 

100% 

Tag ställning till följande påstående: Jag har som enhetschef goda förutsättningar att följa och stödja det arbete som 
språkombudet inom min enhet gör (just i egenskap av språkombud). 
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Instämmer inte 
alls (n = 0) 

 
 

2 (n = 2) 3 (n = 5) 4 (n = 0) 5 (n = 15) 6 (n = 6) 7 (n = 4) 8 (n = 2) 9 (n = 3) Instämmer helt 
och hållet (n = 

4) 
 

Instämmer inte alls (n = 0) 2 (n = 2) 3 (n = 5) 4 (n = 0) 5 (n = 15) 6 (n = 6) 7 (n = 4) 8 (n = 2) 9 (n = 3) Instämmer helt och hållet (n = 4) 

 
 

Vidare frågade vi om möjligheterna för språkombuden att berätta om uppdraget. Detta skattades 
högt av enhetscheferna. Frågan (påståendet) löd: Språkombudet på min enhet har fått goda 
möjligheter att på APT/andra möten inom min enhet berätta om uppdraget som språkombud. 
Svaren finns i figuren nedan och medelvärdet är hela 7.80. 

 
Tag ställning till följande påstående: 

Språkombudet på min enhet har fått goda möjligheter att på APT/andra möten inom min enhet berätta om uppdraget som 
språkombud. 

100% 
 

90% 
 

80% 
 

70% 
 

60% 
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40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 
Instämmer inte 

alls (n = 0) 

 
 

2 (n = 2) 3 (n = 0) 4 (n = 2) 5 (n = 8) 6 (n = 1) 7 (n = 2) 8 (n = 6) 9 (n = 7) Instämmer helt 
och hållet (n = 

16) 
 

Instämmer inte alls (n = 0) 2 (n = 2) 3 (n = 0) 4 (n = 2) 5 (n = 8) 6 (n = 1) 7 (n = 2) 8 (n = 6) 9 (n = 7) Instämmer helt och hållet (n = 16) 

 
 

Slutligen gällde frågan övriga medarbetares förståelse av rollen som språkombud, och den 
(påståendet) formulerades så här: Det finns hos övriga medarbetare inom min enhet en god 
förståelse för vad rollen som språkombud innebär. Svaren visas i figuren nedan, med ett 
medelvärde på 5,80. 
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Medel: 5.80 

 
 
 

100% 

Tag ställning till följande påstående: 
Det finns hos övriga medarbetare inom min enhet en god förståelse för vad rollen som språkombud innebär. 
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3) 
 

Instämmer inte alls (n = 0) 2 (n = 2) 3 (n = 3) 4 (n = 8) 5 (n = 7) 6 (n = 5) 7 (n = 7) 8 (n = 5) 9 (n = 1) Instämmer helt och hållet (n = 3) 

 
 

I enkäten ville vi också få enhetscheferna bedömning av hållbarheten i satsningen på 
språkombud, och ställde därför följande fråga: Bedömer du att det finns förutsättningar för att 
funktionen Språkstöd kan leva vidare mer långsiktigt inom din enhet? Glädjande nog svarade 
drygt 85 procent ja på frågan. I kommentarerna, som var ganska många från de som svarat ja, 
framgår att detta fyller en viktig funktion och svara upp mot behov som finns, även utifrån ett 
rekryteringsperspektiv. 

 
Analys av några tänkbara samband 

 
När det gäller analyser av samband mellan svaren på olika frågor i enkäten till enhetscheferna 
finner vi inte så mycket som är så tydligt att vi vill lyfta fram det. Det vi ändå vill nämna är det 
som följer i punkterna nedan. 

 
Enhetschefer på arbetsplatser med en handlingsplan för funktionen språkombud: 

 
• Menar oftare att språkombuden har möjligheter att berätta på APT om uppdraget, än 

chefer på arbetsplatser som inte har någon handlingsplan. 
• Menar oftare att det hos övriga medarbetare inom enheten finns en god förståelse för 

vad rollen som språkombud innebär än chefer arbetsplatser som inte har någon 
handlingsplan. 

• Bedömer något oftare än övriga chefer att det finns förutsättningar för att funktionen 
språkombud kan leva vidare mer långsiktigt inom enheten. 

 
Även här ser vi alltså att det tycks finnas fördelar med att ha en handlingsplan och att arbeta 
efter den. Det har påverkan på andra saker som är nödvändiga för att funktionen språkombud 
ska nå sin potential. 
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Iakttagelser efter intervjuer med enhetschefer 
 

Av tio utvalda enhetschefer blev sju intervjuade per telefon. Liksom med språkombuden är det 
inte så att vi ”hoppat över” några intervjupersoner. Av de tre som vi inte talat med har två inte 
svarat på vår förfrågan om intervju, trots påminnelse, och en har avböjt medverkan av tidsskäl. 

 
Flera chefer menar att det tog tid för dem att förstå poängen med språkombud, och en chef 
ångrar att hen inte från början förstått vikten av att utbilda fler språkombud på samma gång, 
eftersom de i en större verksamhet har god nytta av varandra för planering och energi. På frågan 
om hur det gick till att avgöra vilken medarbetare som skulle bli språkombud menar en 
majoritet av cheferna att den anställde blivit tillfrågad på grund av sin personliga lämplighet. 

 
Hos cheferna finns en stor medvetenhet om att antalet medarbetare med annan kulturell och 
språklig bakgrund kommer att öka, och att det medför en utmaning och även en ”belastning” för 
verksamheten. Det finns även en god förståelse för att språkombud inte finns till endast för 
nysvenskar utan för alla medarbetare (med tanke på dyslexi, jargong, slarv, formulerings- 
svårigheter vid dokumentation, bemötande av kolleger, brukare, anhöriga etc). 

 
En enhetschef anger att de arbetar enligt både uppdragsbeskrivning och lokal handlingsplan, 
övriga att de arbetar enligt handlingsplan. Språkombudets roll kan, när den fungerar, bli chefens 
”högra hand” i olika situationer. Om det vittnar flera chefer och språkombud. Ett exempel är den 
förberedande roll som ett språkombud kan ha inför medarbetarsamtal med språksvaga kolleger. 

 
En chef inom ett vård- och omsorgsboende som vi talat med kom till nuvarande arbetsplats 
2012. Hen har tidigare varit handläggare inom LSS och har idag ansvar för 37 personal samt ett 
tiotal vikarier. Av de 37 anställda är det uppskattningsvis tio personer som har stora behov av 
språkombudens hjälp, på grund av dyslexi, svenska som andraspråk eller helt enkelt eftersom de 
är nya på arbetet. Verksamheten består av ett äldreboende och huset har fyra våningar. Chefen 
berättar med stolthet att de nu har fyra utbildade språkombud i huset, en på varje våning. I 
huset fanns sedan tidigare utbildade VISA-ombud, och chefen berättar att hen valde att tillfråga 
dessa om att även utbilda sig till språkombud, eftersom hen anser att uppdragen går hand i 
hand. Samtliga tillfrågade VISA-ombud tackade ja. 

 
Enhetschefen i fråga berättar att verksamheten har en handlingsplan som är levande och 
relevant och fungerar som en grund för uppdraget. Här finns även en övergripande 
uppdragsbeskrivning för kommunen som verksamheten använder sig av. På frågan om chefen 
anser att språkombuden har goda förutsättningar för att fungera väl i sitt uppdrag som 
språkombud svara hen att förutom tidsbristen så fungerar det väl. Språkombuden har 
återkommande möten med varandra och med chefen för att dela erfarenheter och planera. Alla 
är överens om att klimatet på arbetsplatsen har förändrats. Numera vågar många fråga om, och 
kolleger är öppna med sin dyslexi och tillkortakommanden inom svenska språket. Det gör att 
språkombudsuppdraget får en större chans att fungera även integrerat i det löpande arbetet. 

 
På APT tas språkombudens arbete upp varannan gång, ofta med språkövningar och 
diskussioner. Resultatet är en öppnare atmosfär där personalen numera vågar diskutera ord och 
uttryck. Enhetschefen menar att hen aldrig hade kunnat få till förändringen utan 
språkombudens kompetens och goda arbete. 
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Språkombuden förväntas klara av sitt uppdrag inom ordinarie arbetstid men chefen tillsatte 
vikarier under utbildningstiden samt fortlöpande när det behövs extra tid för att till exempel 
skriva genomförandeplaner. En utmaning vid schemaläggning kan vara att ombuden inte alltid 
arbetar tillsammans med den som behöver hjälp, då krävs det ibland byte av turer. Enhetschefen 
har två chefskolleger inom verksamheten med likvärdigt uppdrag, och de har ännu ej valt att 
utbilda språkombud i sin personal. Enhetshefen tycker att detta är tråkigt och önskar att det 
kom tydligare information om nyttan av språkombud samt direktiv om att det förväntas finnas i 
varje verksamhet. Nu blir det godtyckligt, när det är upp till varje enskild chef att besluta. 
Enhetschefen rekommenderar språkombudsfunktionen starkt, och är glad över det nätverk som 
är under uppbyggnad där, förutom språkombuden, även chefer finns med. Nätverkets funktion 
som fortbildning och spegling mot andra verksamheter är enligt chefen viktig. 

 
En annan enhetschef arbetar inom barn- och ungdomsverksamheten med 14 personer 
tillsvidareanställda samt timanställda och vikarier. Enhetschefen har arbetat inom vården sedan 
1989 och de sista två åren på nuvarande arbetsplats. Inom verksamheten, som har tre enheter, 
har det funnits tre språkombud (en på varje enhet) men eftersom en person nyligen slutat så 
saknar en av enheterna språkombud. Enhetschefen planerar att så snart som möjligt åtgärda det 
genom att låta en annan medarbetare bli språkombud genom ännu en utbildning. 

 
Bland de anställda finns det egentligen inga särskilda behov av språkstöd men i somras arbetade 
två sommarvikarier från Somalia som behövde språkhjälp och då blev språkombuden plötsligt 
väldigt viktiga. Enhetschefen berättar att det mer har handlat om att språkombuden har fått 
hjälpa till vid datorovana bland kollegerna, som också kan vara rädda att språket inte duger vid 
rapportering. Satsningen på språkombud ser chefen som en investering eftersom det blir färre 
och färre med svenska som modersmål som söker tjänster inom omsorgen. En oväntad effekt av 
språkombudens kompetens inom verksamheten är att kommunikationen med anhöriga har 
förbättrats avsevärt. Många av vårdnadshavarna har utländsk bakgrund och då blir det viktigt 
att sms, mail och det talade språket bli tydligt och enkelt. Enhetschefen menar att hen alltid har 
tänkt på vikten av att formulera sig väl. En del kan skämmas för enkel svenska men det är 
viktigare att alla förstår innehållet än att ordvalet blir tjusigt. 

 
När språkombuden har gått utbildningen så ser de språket på ett annat sätt, och kan förmedla 
vikten av att kunna uttrycka sig på rätt nivå i skrift och i mötet med andra. Enhetschefen 
berättar att de numera når vårdnadshavare med utländsk bakgrund på ett annat sätt än innan de 
hade språkombud. Det märks genom den feedback de får på vanlig information. När 
informationen skrivs på enklare svenska så blir återkopplingen mycket större. Språkombuden 
hjälper sina kolleger med att lägga upp strategier för kontakter med vårdnadshavare som inte 
har svenska som modersmål och det ger effekt. 

 
Handlingsplanen behöver uppdateras och det kommer att ske på en planeringsdag i november. 
Språkombuden känns som en stor tillgång för alla som jobbar i verksamheten och kommer i 
kontakt med dem på ett eller annat sätt. På frågan om förutsättningar och förankring svarar 
enhetschefen att hen är ansvarig för att ge goda förutsättningar och följa upp språkombudens 
arbetssituationer, och att förankring i en personalgrupp som har samma arbetstider inte är en 
utmaning på samma sätt som inom verksamheter där personalen arbetar skift. På den här 
arbetsplatsen är det meriterande att vara ett engagerat språkombud och det syns i lönekuvertet. 
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Enhetschefen känner inte till något nätverk för chefer, men menar att behovet av funktionen 
språkombud bara kommer att öka och att vikten av att värna språk och kommunikation inom 
omsorgen måste medvetandegöras mycket mer än det görs idag. 

 
Citat från enhetschefer 

 
ENORM skillnad mot förut – många av våra nysvenskar är rädda för chefen, det ligger i deras 
kultur att säga ja fast de (kanske) inte förstår. Jag kan släppa det nu – jag har inga problem 
att backa och låta språkombudet använda sin kompetens. 

 
Enhetschefens tid räcker inte till, det vet alla – nu har jag ett verktyg genom språkombudet. 
Mycket mindre stress i mitt uppdrag. Hela administrationen mår bättre! 

 
Vi borde ha utbildat två språkombud direkt. Sprid gärna det till andra enhetschefer! 

 
Utan språkombud går det inte att möta framtiden! Att möta efterfrågan på undersköterskor 
betyder att vi behöver lotsa nysvenskar in på arbetsmarknaden och utan språkombud så går 
det inte. 

 
Vi kommer att få många lex Sarah-anmälningar om vi inte jobbar med språkombud. Börja 
NU! 

 
Ja, bara på personal som kommer nya så har vi tagit emot många fler med svenska som 
andra språk, vilket vi inte hade gjort utan ett språkombud. 
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Exempel på resultat på arbetsplatsnivå 
 

På de arbetsplatser där språkombuden fungerar som det är tänkt, känner samtliga kolleger 
inklusive vikarier till att språkombudsfunktionen finns och på vilket sätt de kan få hjälp. Många 
talar om ett vänligare klimat, mindre irritation och att jargong identifieras och tas bort. Bruk av 
ironi försvinner eftersom det ofta är svårbegripligt för nysvenskar, men humorn finns kvar. 
Kollegerna har en insikt om hur jag som anställd talar och bemöter andra. Listor över 
förkortningar och begrepp som används på arbetsplatsen finns tillgänglig för vikarier och 
nyanställda. Manualer, bildstöd och samtalsträning för telefonsamtal skapas (svara ”det ska jag 
ta reda på” istället för ”jag vet inte”). 

 
Språkombudsfunktionen borgar för en bättre struktur i genomförandeplaner. Det skapas ett 
enklare och tydligare språk i intern kommunikationen, både den muntliga och skriftliga vilket 
leder till färre missförstånd. Flera berättar att de nu använder ett mer tillgängligt språk vilket 
kommer även brukare och anhöriga till gagn. Språkombuden skapar en trygg miljö där det är ok 
att fråga och visa sårbarhet, och där det ses som hjälpsamt att rätta varandra språkligt. 
Språkombudet ansvarar för en ständig punkt på APT/verksamhetsmöten vilket bidrar till 
diskussioner eller erbjuder korta övningar i språkhantering. Enhetschef och språkombud deltar i 
ett nätverk för språkombudsfunktionen. 

 
Tre arbetsplatser – tre case 

 
Genom intervjuerna med språkombuden och enhetscheferna kunde vi ringa in tre arbetsplatser 
där vi intervjuat både chef och ombud. Det visade sig vara två vård- och omsorgsboenden samt 
en daglig verksamhet. Verksamheterna är därigenom på intet sätt valda, utan gavs oss genom 
rena tillfälligheter. Övriga intervjuade enhetschefer och språkombud arbetade på skilda 
arbetsplatser, så det var inte helt lätt att hitta arbetsplatser där detta hängde ihop. 

 
För att få en bredare bild, och bygga case, bad vi enhetschefen om kontaktuppgifter till 
ytterligare två medarbetare – en kollega med svenska som andra språk och en kollega med 
svenska som modersmål. Enhetscheferna har funnits i verksamheterna i respektive ett, fem och 
13 år. Språkombuden har arbetat inom vården i respektive 38, 16 och 9 år. De två kolleger till 
språkombuden som har intervjuats har svenska som andra språk och svenska som första språk. 
Case 1 följer den principen, men i Case 2 är endast en kollega med svenska som första språk 
intervjuad, och i Case 3 har båda de intervjuade kollegerna svenska som andra språk. En kollega 
är född i Europa, en kollega i Afrika. 

 
Case 1 

 
Arbetsplatsen är ett vård- och omsorgsboende. Chefen är utbildad undersköterska och har 
arbetat i kommunen sedan 1994. Hen är ansvarig för 48 anställda och ett 20-tal vikarier. Inom 
verksamheten finns ett utbildat språkombud, men arbetet för att säkerställa personalens 
kommunikation startade för flera år sedan. Språkombudet, som arbetat 38 år inom 
äldreomsorgen och de sista 20 på den aktuella arbetsplatsen berättar att hon började fundera 
över språkets funktion i verksamheten när hon blev medveten om att missförstånden var så 
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vanliga att ingen längre orkade reflektera över dem. 80 procent av all personal inom 
verksamheten är utlandsfödda. 

 
Startskottet för språkarbetet skedde när en medarbetare (som senare blev arbetsplatsens 
språkombud) på en APT drog några meningar om hur svenskar använder språket och berättade 
hur nysvenskar uppfattar det. Personalen skrattade tillsammans och blev varse hur svenskar 
säger en sak men menar en annan och att ironi eller så kallat ”tvärtomspråk” inte fungerar 
särskilt bra på arbetsplatsen där olika språk och kulturer samsas. 

 
Språkombudet har skapat ett nytt arbetsklimat genom språkövningar och tagit sig individuell tid 
med kolleger där hen lagt sig vinn om att de förstått informationen. Under pandemin har det 
varit en trygghet att alla förstår vikten av nya rutiner och olika restriktioner. 

 
Många menar att huset blivit mer vänligt, att ironin har försvunnit och att engagemanget vuxit. 
Arbetsglädjen är inte borta, tvärtom. Både chef och ombud menar att det inte handlar om att 
censurera humor utan om synliggöra attityder. Idag har språkombudet 15 procent avsatt tid för 
planering av uppdraget som även innehåller en trivselfokuserad del för de boende. Den interna 
skriftliga kommunikationen är nu tydlig och väl utvecklad, och det muntliga språket arbetas det 
med. Undantag finns bland de utländska kolleger som arbetat mer än 10 år. Enligt en kollega 
med svenska som modersmål är det väldigt svårt att prata språk på individuell nivå med flera av 
kollegerna med svenska som andra språk som funnits i verksamheten en längre tid. Kollegan 
menar att undersköterskor borde avkrävas bättre svenska innan de får sin examen, för deras 
egen skull, för de gamlas skull och för kollegernas skull. 

 
Enhetschefen anser att det inte går att möta framtidens efterfråga på arbetskraft och samtidigt 
öppna upp arbetsmarknaden för nysvenskar utan språkombudsfunktionen och är förvånad över 
att det inte talas mer om språkombud på ledningsnivå. Hen menar att intresset för ämnet är 
alldeles för lågt. Hon säger att ”Det är svårt det här med språket, säger nästan alla, men ingen gör 
något åt det”. 

 
Enhetschefen påtalar vidare att satsningen på språkombud i grunden är en fråga om ekonomi. 
Om verksamheten går runt så finns det möjlighet att ordna vikarier för att utbilda språkombud 
och även avsätta viss procent i tjänsten för uppdraget. Hen är starkt medveten om att det är på 
grund av att verksamheten går plus som det har varit möjligt att skapa förutsättningar för 
språkarbetet. Om verksamheten skulle börja gå minus är den här funktionen den allra första 
som kommunen skulle ”racka ner på”, menar hen. 

 
Språkombudet upplever att politikerna säger att det är tjänstemännens uppgift att lösa det här 
och hoppas därför på nya direktiv gällande språkkunskaper i vården. Enhetschefen uttrycker 
gott hopp om att man högre upp i organisationen börjar se och förstå poängen med 
språkombud. 

 
Ett citat från den utlandsfödda kollegan: ”Det behövs en miljon (språkombud) i Sverige. Men just 
här hos oss räcker det med ett”. 
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Case 2 
 

Arbetsplatsen är en daglig verksamhet, uppdelad på 55 enheter och förlagd på många olika 
adresser. Verksamheten har fem enhetschefer, tre språkombud och en gemensam 
bemanningsenhet. 

 
Enhetschefen har arbetat fem år på den här arbetsplatsen och totalt tolv år som chef inom LSS. 
Hen ansvarar för 25 personer samt vikarier. Språkombudet har arbetat inom daglig verksamhet 
i totalt 16 år och sex år på den aktuella arbetsplatsen. Ombudet är utbildad undersköterska med 
inriktning på personer med funktionsvariationer. 

 
I sitt dagliga arbete har språkombudet en kollega och tio deltagare. Det finns ingen speciell tid 
avsatt för uppdraget utan det är helt integrerat i det vanliga arbetet. Språkombudet uppger att 
samarbetet med närmaste chef fungerar bra. De två kollegerna på enheten brukade även innan 
språkombudsutbildningen hjälpas åt med dokumentation och planering, men efter utbildningen 
är det skillnad. Vi har nya glasögon nu tack vare språkombudets utbildning, menar kollegan. 

 
Funktionen språkombud är förankrad hos medarbetarna, även om det som språkombud är svårt 
att vara med och stötta på varje liten verksamhet. Enhetschefen säger att ”det åligger oss chefer 
att vara bärare av uppdraget och hänvisa till språkombuden. Alla medarbetare kan ringa eller 
maila och be språkombuden om hjälp. Vi behöver bli än mer kreativa för att möjliggöra detta”. 

 
Språkombudets kollega berättar att de under pandemin varit isolerade och att det nu äntligen 
kommer att bli annorlunda. Att slippa ha APT via Teams kommer att göra stor skillnad, och 
språkombudsfunktionen kommer att kunna göra mer skillnad, menar hen. 

 
Enhetscheferna kom nyligen överens om att fokus på det interna språkbruket behöver lyftas 
ordentligt. De är överens om att många slänger sig med förkortningar och jargong vilket de 
tycker är viktigt att få syn på, och anser att all kommunikation går så fort idag. Det är snabba 
bud, både via chatt och Teams, och många olika informationskanaler att hålla reda på. Att rensa 
upp och skapa en struktur för den skriftliga kommunikationen behövs för allas skull, och det 
arbetet behöver länkas ihop med språkombudsuppdraget. 

 
Enhetschefen bedömer att finns en god chans för språkombudsrollen att bli en hållbar del av 
verksamheten, eftersom chefsgruppen planerar att utbilda ytterligare två personer till 
språkombud, för att täcka in varje enhet. Av fem enhetschefer är det två som driver frågan om 
språkombud med en ökande insikt om att arbetsmarknaden förändras och att verksamheten 
måste vara bättre rustad än idag för att ta emot nysvenskar. 

 
Case 3 

 
Arbetsplatsen är ett vård- och omsorgsboende. Verksamheten är förlagd på fyra våningar. Totalt 
arbetar ca 70 personer i huset. Språkombudet började som vårdbiträde 2012 men validerade sig 
till undersköterska samtidigt som hen fortsatte att jobba. Enhetschefen har jobbat som 
vårdbiträde i tolv år främst inom hemvård och äldreomsorg, och de senaste fem åren har hen 
varit enhetschef inom äldreomsorgen varav det sista året på den här arbetsplatsen. 
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Enhetschefen ansvarar för 30 medarbetare och ca tio vikarier. Språkombudet jobbar på en 
våning med elva kolleger samt vikarier 

 
På frågan om det finns förutsättningar för språkombudet att fungera fullt ut svarar enhetschefen 
nej, eftersom hen tycker att det måste finnas tid för kartläggning och egen planering för att 
kunna utföra uppdraget som språkombud ordentligt. Den möjligheten finns inte i dagsläget. Dels 
på grund av att språkombudet arbetar deltid men krasst handlar det om att budgeten styr.”Vi 
har inga marginaler”, säger hen. 

 
Enhetschefen vill inte säga att de arbetar proaktivt med språkfrågor i verksamheten men att de 
vill göra det och att de är på gång. Språkombudet har gett förslag på material att ta fram för 
arbetsplatsen men under pandemin har det inte hunnits med. 

 
Kollega 1, med europeisk bakgrund och svenska som andra språk, berättar att hen av egen 
erfarenhet vet hur mycket arbete det krävs för att erövra ett nytt språk. Det tar tid, kraft och kan 
vara väldigt motigt. Hen är orolig för att svenskar ofta är så finkänsliga att de gör sig själva en 
björntjänst. Kollega 1 menar att det är omedvetet och kulturellt betingat. Hen säger: 
”Språkombudet är så snäll och blyg att hen aldrig skulle gå in och rätta någon som säger fel om 
de inte själva ber om det, inte ens om det leder till missförstånd”. Enhetschefen har därför bett 
Kollega 1 och språkombudet att arbeta tillsammans. 

 
Enhetschefen anser att språkombudets roll är att skapa trygghet, att finnas tillgänglig för 
kollegernas skull, synas, notera och korrigera dokumentationsbrister, slang, uttryck m.m. 
Enhetschefen säger: ”Innehållet i genomförandeplanerna som varje hyresgäst har ska ju inte 
vara bundet till kontaktpersonens språknivå – det måste finnas en likvärdig kvalité och här har 
språkombudet en oerhört viktig roll att spela så att det blir både genomförbart och förståeligt”. 

 
Enhetschefen önskar att ledningsnivån kunde förstå att språket är helt grundläggande för en 
kvalitativ vård och påtalar avsaknaden av ett forum för att byta erfarenheter med andra 
enhetschefer. Hen tror att en framgångsfaktor är att synliggöra språkombudens roll. Chefer 
fastnar ofta i det som inte fungerar istället för att fokusera på vad som kan göras och hjälpa 
varandra att möjliggöra detta. Enhetschefen säger: ”Det är ju systemfel att praktikanterna inte 
har språket – hur ska de kunna jobba som undersköterskor om de saknar språk? Vi skjuter 
problemet framför oss och våra vårdtagare får betala.” 

 
Inom en snar framtid planeras att utbilda ytterligare tre medarbetare till språkombud inom 
verksamheten, så att det finns ett ombud på varje våningsplan och att de dessutom kan skapa en 
god gemensam arbetsgrupp för uppdraget. 

 
Reflektioner Case 1, 2, 3 

 
Samtliga verksamheter ser fram emot att utveckla uppdraget på sin enhet och i samverkan med 
andra, och uttrycker en stark medvetenhet vad gäller vikten av att arbeta med och värna språket 
för både personalens, brukarnas och de anhörigas skull. De tre enhetscheferna är samstämmiga i 
sin syn på språkombudens roll i relation till arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen, och 
efterlyser ett tydligt ledarskap på organisatorisk nivå gällande språkfrågor. 
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Samtliga språkombud har en god relation till sin enhetschef, oavsett hur länge chefen arbetat på 
arbetsplatsen. Rätt chef på rätt plats verkar vara viktigare än hur länge chefen funnits i 
verksamheten. Slutligen ställer vi oss frågan om det finns ett svenskt ”kulturarv” av försiktighet 
som står i vägen för språklig integration? 
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Resultat av analysseminarium 
 

Den 27 oktober hölls ett digitalt seminarium, där ansvariga från berörda verksamheter 
medverkade i analysen av resultat från de enkäter och intervjuer som genomförts med 
språkombud och enhetschefer.1 Vi återger här de viktigaste resultaten av detta 
analysseminarium. 

 
Diskussionerna utgick från följande frågeställningar: 

 
• Vad beror de stora skillnaderna på i språkombudens förutsättningar? 
• Vad behövs av ledning, styrning och förankring för att konceptet språkombud ska bli 

hållbart och nå sin fulla potential? 
• Vilken funktion fyller den övergripande uppdragsbeskrivningen och de lokala 

handlingsplanerna i detta avseende? 
• Finns det underlag nog för ställningstaganden kring en eventuell fortsatt satsning på 

språkombud? (Trots pandemins påverkan och verksamheternas ojämna förutsättningar) 
Behöver något modifieras eller förändras i konceptet? 

 
Nedan presenteras vad som huvudsakligen framkom vid diskussionen under seminariet. 

 
Orsaker till språkombudens olika förutsättningar att genomföra sitt uppdrag 

 
När det fungerar är det väl förankrat hos en chef som kan se vinster och ett språkombud med 
motivation och engagemang. 

 
Citatet ovan från en deltagare på analysseminariet fångar det hela väl. Men olikheterna är 
betydande. Både enkäter och intervjuer som genomförts visar att det finns stora skillnader vad 
gäller de förutsättningar som språkombuden har på sina respektive arbetsplatser. Orsakerna till 
detta kan, enligt deltagarna vid analysseminariet, sökas både i chefernas och språkombudens 
möjligheter och förmåga att implementera den nya funktionen. 

 
Många chefer har en utmanande arbetssituation, där akuta behov i verksamheten prioriterar sig 
själva på bekostnad av ett proaktivt och långsiktigt förändringsarbete. Från att tidigare haft hög 
kontinuitet med chefer, har det under det senaste året varit en relativt stor omsättning. Vissa 
chefer har varit med från början i satsningen. De har medverkat i utarbetandet av den lokala 
handlingsplanen och hittat former för det operativa arbetet tillsammans med språkombudet. 
Men om man som ny chef ”ärver” satsningen och inte har lärt känna sitt språkombud kan det 
vara svårt att ge rätt förutsättningar – om inte språkombudsfunktionen redan är väl inarbetad 
på arbetsplatsen. Språkombuden har också olika förutsättningar när det gäller engagemang, 
drivkrafter och förmåga att se lösningar. De som inte har ”drivet” behöver mer stöd av chefen. 

 
 

1 Vid analysseminariet deltog Anna-Stina Lander, Camilla Brehmer Trumö, Sahra Strandberg, Anita Nässén, Åsa 
Tiderman, Marianne Berglund, Nina Eriksson, Rikard Lund, Anita Holt, Amanda Appel, Linus Jonasson, Sara 
Norén och Fredrik Jönsson. 
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En annan orsak till skillnaderna i förutsättningar kan handla om bristande förankring och 
otillräckliga kunskaper om hur uppdraget kan integreras i det vardagliga arbetet. När nya 
funktioner ska introduceras på en arbetsplats är det viktigt att både chef och medarbetare har 
en förståelse av vad det kan komma att innebära i form av möjligheter och svårigheter. Att 
kunna ta del av konkreta exempel på hur andra har fått det att fungera kan underlätta både när 
det gäller förankring och att synliggöra språkombudets roll. 

 
Flera av språkombuden uppgav i enkät och intervjuer att det inte finns tillräckligt med tid att 
genomföra uppdraget. Vid analysseminariet diskuterades flera olika aspekter av tidsfrågan. 
Språkombuden kan uppleva att de inte har tidsmässiga förutsättningar om de inte har en 
särskilt avsatt tid för uppdraget och ser inte att de utför en del av uppdraget när de hjälper sina 
arbetskamrater. Vikten av att stödet integreras i det dagliga arbetet betonades och vikten av att 
språkombud och chef har ett processinriktat förhållningssätt och kommunicerar hur uppdraget 
kan genomföras i det vardagliga arbetet. Flera menade att det vore olyckligt att generellt 
öronmärka en viss tid för uppdraget som språkombud, samtidigt som det också konstaterades 
att det behövs viss tid för förberedelser och dialog med chefen och/eller med andra 
språkombud. Det handlar i mycket om flexibilitet och att tänka på hur den tid som finns kan 
användas på bästa sätt. Att ge språkombuden möjlighet att disponera viss tid på 
arbetsplatsträffarna har visat sig vara främjande, då det ger möjligheter till gemensam dialog 
kring språkutvecklande förhållningssätt. 

 
Förankring, styrning och ledning krävs för långsiktig hållbarhet 

 
Det räcker inte att utbilda språkombud. Hela sammanhanget behöver byggas ut om vi ska 
klara utmaningarna. 

 
Citatet ovan från en deltagare på analysseminariet fångar väl magnituden i de utmaningar för 
vilka språkombuden kan vara en del av lösningen. Deltagarna vid analysseminariet diskuterade 
vad som krävs för att den satsning på utbildning av språkombud som gjorts ska ge förväntat 
resultat i ett längre perspektiv. Det konstaterades att behoven av språkstöd är stora och växande 
och att en betydande del av rekryteringsbasen kommer att vara personer med goda kunskaper 
och möjligheter, men med stora brister i språket. Det kommer att behövas många olika 
språkstödjande insatser som inte språkombuden ensamma kan ansvara för. Det är nödvändigt 
att ta ett helhetsgrepp på frågan, men i dagsläget finns inget tydligt politiskt uppdrag. 

 
Styrning och ledning måste vara ”grundad” hos enhetscheferna. De behöver få mer kunskap om 
hur språkombudsfunktionen kan implementeras på arbetsplatsen och stöd i hur de kan använda 
den nya funktionen som en del i kvalitetsarbetet. Vikten av att cheferna följer upp satsningen 
löpande betonades. Det bästa är om detta kan ske som en integrerad del i arbetet snarare än att 
ställa krav på att särskilda mallar ska användas. Det är viktigt att undersöka hur det 
språkstödjande arbetet även i fortsättningen kan stärkas genom samverkan inom VO-College. 
Det finns också goda erfarenheter från kommuner utanför länet att lära av. 



32  

Uppdragsbeskrivning och lokala handlingsplaner som verktyg 
 

Ju mer vi rutar in oss i exceldokument, desto mer skiljer vi ut det från det vanliga arbetet. 
 

Citatet ovan från en deltagare på analysseminariet understryker behovet att integrera 
funktionen språkombud i det ordinarie arbetet. Utvärderingen har visat att den 
uppdragsbeskrivning2 som tagits fram för funktionen språkombud inte är känd av alla berörda. 
Handlingsplaner som arbetats fram inom ramen för språkombudsutbildningen används inte 
heller aktivt på alla arbetsplatser. Tanken har varit att handlingsplanen ska fungera som ett 
verktyg när strukturen för det dagliga språkstödjande arbetet ska skapas. 

 
Under diskussionerna lyftes olika synpunkter fram. Vikten av att arbetet som språkombud ska 
integreras i vardagsarbetet och genomsyra alla arbetsuppgifter betonades även i detta 
sammanhang. Samtidigt som det konstaterades att handlingsplaner och uppdragsbeskrivning 
behöver vara ”levande” dokument om de ska fylla sin funktion, lyftes en risk fram. Specifika 
styrdokument och planer kan motverka ambitionen att integrera språkstödet i vardagsarbetet 
och göra det svårare att etablera ett synsätt, där alla medarbetare har ett språkstödjande 
förhållningssätt. Behovet av att se över uppdragsbeskrivningen för att se om något behöver 
justeras konstaterades. Vilket stöd som går att få från VO-College nationellt när det gäller 
uppdragsbeskrivning kan undersökas. 

 
Det pågår en översyn av de olika ombudsroller som finns i verksamheterna och det är viktigt att 
se var sambanden finns mellan dem. Dokumentation går som en röd tråd genom allt och det blir 
viktigt att titta på språkombudsfunktionen i det sammanhanget. 

 
Ställningstaganden kring den fortsatta satsningen på språkombud 

 
Vi sitter i en rävsax! Vi måste göra det, men har inte resurser. Det är den krassa verkligheten. 

 
Citatet ovan från en deltagare på analysseminariet ger en krass men samtidigt viktig bild av 
verkligheten. Vid analysseminariet ställdes frågan om det finns underlag nog för 
ställningstaganden kring en eventuell fortsatt satsning på språkombud – trots pandemins 
påverkan och verksamheternas ojämna förutsättningar. I diskussionerna framkom att det råder 
samsyn kring nödvändigheten av att fortsätta satsningen trots att det är ont om resurser. Det är i 
dagsläget dock inte aktuellt att utbilda fler språkombud. Fokus kommer att vara på att 
underhålla och förädla det som redan är igångsatt, så att alla språkombud kan ges goda 
förutsättningar i sitt arbete. 

 
 
 
 

2 ”Som språkombud har du i uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling på arbetsplatsen. 
Tillsammans med chefen arbetar du för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre 
kommunikation. Det kan handla om att hjälpa till med vardaglig språkanvändning, dokumentation och att 
stödja dem som har ett annat modersmål än svenska. Syftet med språkombud är att ge arbetsplatserna bättre 
förutsättningar att arbeta språkutvecklande såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå”. (Ur 
Uppdragsbeskrivning för språkombud i Örebro län. VO-College Örebro län) 
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Det konstaterades också att det finns ett ökande intresse för språkombud i flera kommuner i 
länet, vilket kan ge möjligheter till erfarenhetsutbyte kring goda exempel och ”draghjälp” i den 
fortsatta utvecklingen. Vikten av att undersöka vilket stöd regionala VO-College kan erbjuda i 
sammanhanget lyftes fram. VO-College har medverkat till att ett språkombudsnätverk har 
skapats och har arrangerat årliga språkombudsforum för kompetensutveckling m.m. 
Språkombudsforum kommer att erbjudas även i fortsättningen, men det återstår att diskutera 
om och i så fall hur regionala VO-Collegeplattformen i övrigt kan stötta den fortsatta 
utvecklingen. 
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Slutsatser och rekommendationer 
 

Här vill vi nu avslutningsvis och i punktform ange några viktiga slutsatser från utvärderingen 
och några framåtsyftande rekommendationer. 

 
Slutsatser 

 
• Förutsättningarna för att språkombudens funktion och potential tillvaratas och att 

konceptet blir implementerat är mycket olika i olika verksamheter. 
• Satsningen på språkombud uppfattas som nödvändig ur ett kvalitetsperspektiv. 
• Språkombudens roll ligger till grund för värdeskapande på flera olika nivåer, och 

relaterar inte enbart till utrikesfödda. 
• En mycket hög andel av enhetscheferna svarar i enkäten ja på frågan om funktionen 

språkombud mer långsiktigt är hållbar i deras verksamhet. Intervjuer med enhetschefer 
styrker den bilden. 

• Nätverk och fortbildning för både språkombud och enhetschefer kan borga för kvalité 
och fortsatt utveckling. 

• Enhetschefer efterfrågar nätverk mellan kommuner för att kunna spegla just sin 
verksamhet mot liknande verksamheter. 

• Språkombudsfunktionen underlättar (närmast möjliggör) rekrytering av personer med 
svenska som andra språk. 

• Samtal om språkombudsfunktionen på ledningsnivå (nivån över enhetscheferna) 
efterfrågas och behövs. 

• Det finns kvarstående behov av utbildning av fler språkombud. 
• Det finns utbildningsbehov finns även hos enhetschefer. 
• Att det i verksamheterna finns en uppdragsbeskrivning och en lokal handlingsplan, och 

att man arbetar utifrån dessa, underlättar och stärker funktionen språkombud. 
 
Rekommendationer 

 
• Ta fasta på allt det positiva som vi kan lyfta fram utifrån utvärderingen. Det finns stora 

möjligheter med funktionen språkombud, men satsningen behöver ”vårdas” och 
utvecklas och det det behövs större likvärdighet i förutsättningar mellan olika 
verksamheter. Ledning och styrning är av stor vikt för att den fulla potentialen ska 
uppnås, liksom utbildning och utbyte i nätverk. 

• Uppmärksamma uppdragsbeskrivning och lokala handlingsplaner. Utifrån utvärderingen 
finns fog att hävda att användningen av uppdragsbeskrivning och lokala handlingsplaner 
bidrar till att underlätta och stärka språkombudsfunktionen. 

• Enhetschefer med utbildade språkombud kan behöva mer kunskap och stöd när den nya 
funktionen som språkombud ska implementeras i deras verksamheter. Viktigt att 
gemensamt fundera på hur ett sådant stöd kan utformas. 

• De språkombud som utbildats kan behöva stimulans av varandra och mer kunskap för 
att hitta och utveckla sin roll i en arbetsvardag. Fundera på hur detta kan organiseras på 
effektiva sätt. 
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• Samsynen är stor kring att fortsatta satsningar på språkutvecklande arbetsplatser krävs 
för att möta de utmaningar som följer av att rekryteringsbasen till betydande del utgörs 
av personer med andra modersmål än svenska. Fundera på hur en samverkan mellan 
länets kommuner utifrån VO-Collageplattformen kan utgöra fortsatt stöd. 



 

2 (2) Språkombud | Datum: 2021-11-30 Region Örebro län 
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