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INLEDNING 

Problemformulering 

I den värld vi idag lever sker stora förflyttningar av människor inom och mellan länder. En del 

av dem som flyttar utanför sitt lands gränser kommer till Sverige och till följd av det lever vi 

idag i ett mångkulturellt land.
1
 Människor flyttar från sina ursprungsländer i hopp om arbete, 

för att utbilda sig eller för kärleks skull medan andra flyr då det på grund av krig eller andra 

oroligheter inte längre går att fortsätta ett liv där.
2
  Oavsett anledning till utvandring från sitt 

ursprungsland och invandringen till Sverige, består Sveriges befolkning i stor utsträckning av 

människor med annan härkomst än svensk.
3
 

Då det finns tecken som tyder på att förflyttningarna kommer att fortsätta,
4
 blir det allt 

viktigare att komma fram till hur vi på bästa sätt kan integrera de nya invånarna och det 

svenska samhället. Detta för att motverka den segregering som idag råder och de problem som 

kommer till följd av den,
5
 så som exempelvis sämre skolbetyg

6
 och misstro mot 

rättsväsendet.
7
 Samt för att motarbeta den främlingsfientlighet som växer sig starkare i 

Sverige.
8
   

Viktigt att diskutera i detta ämne är följaktligen vilka situationer integration kan skapas inom 

och i vilken mån de ger ett bra resultat. I denna studie kommer jag att genomföra en 

enkätundersökning över de erfarenheter invandrare i Sollefteå kommun har angående 

mötesplatserna; praktik, arbete och fritidsaktivitet. Vidare ska jag undersöka i vad mån de 

utvalda mötesplatserna har någon betydelse för integration, genom att se om mötet i sig bidrar 

till att invandrare kan knyta kontakter med personer som de uppfattar som svenskar.     

                                                 
1
Sveriges riksdag, (1986) SFS:1986:856, 1 §, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1986856-om-de-st_sfs-1986-856/?bet=1986:856,  
(hämtat 2014-04-25) 
2
 Beckman, Ludvig (2011) Den rimliga integrationen, Stockholm: Dialogos förlag. S 9 

3
 SCB (2013) Fortsatt ökning av utrikesfödda i Sverige, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fortsatt-

okning-av-utrikes-fodda-i-Sverige/, (hämtad 2014-04-25). 
4
 Ibid. 

5
 Swedin, Daniel (2012) Aftonbladet, ”Bostadssegregationen är politikens resultat”, 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article15849940.ab, (hämtad 2014-04-21). 
6
 Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010-Sammanfattning, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-11, (hämtad 2014-05-08)  
7
Lönnaeus, Olle (2013) Sydsvenskan, ”Segregation bakom upplopp”, 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/segregation-bakom-upplopp/, (hämtat 2014-05-08)  
8
 SCB (2013) Partisympatiundersökningen maj 2013, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen-PSU-/12436/12443/Behallare-for-
Press/Partisympatiundersokningen-PSU-i-maj-2013/, (hämtad 2004-04-21).   
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Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka om mötesplatserna; praktik, arbete och/eller 

fritidsaktivitet bidrar till integrationen i Sollefteå kommun. 

Frågeställningar 

1. Har mötesplatserna; praktik, arbete och fritidsaktivitet någon positiv påverkan för 

integrationen i Sollefteå kommun och i så fall på vilket sätt? 

2. Belyser resultatet av min enkätundersökning någon tydlig skillnad i vilken av 

mötesplatserna som är mest framgångsrik i frågan om integration?  

3. Finns det tecken som tyder på att särskilda grupperingar har det lättare alternativt svårare 

att integreras med det svenska samhället?  

4. Hur upplever invandrarna integrationsprocessen i Sollefteå?  

Begränsningar 

Denna uppsats kommer inte att behandla integrationen invandrare emellan, utan enbart att 

fokusera på den övergripande integrationen mellan invandrare och det svenska samhället. Det 

går dock säkerligen att utifrån denna uppsats, koppla samman mycket av det teoretiska 

ramverket även med en sådan fråga, då fördomar och konstruerade skillnader mellan individer 

finns utspritt även inom andra delar än just dem som jag berör.   

Disposition 

För att som läsare lättare kunna orientera sig i denna uppsats, kommer jag att gå igenom de 

olika delarna som utgör ramen för den. Efter att inledningens problemformulering, syfte och 

frågeställningar redan har gjort sitt avtryck och guidat oss vidare in på vad uppsatsen kommer 

att beröra för ämne, låter vi sedermera det teoretiska ramverket presentera vad några tidigare 

intressenter har kommit fram till.  

Vidare går vi in på metod och material, där de val jag har gjort längs vägen finns återspeglade 

och noga presenterade, för att delge varför jag har kommit att utforma undersökningen som 

jag har gjort.  

När även den delen är genomgången kommer vi till det avsnitt, som jag hoppas att ni som 

läsare ska finna mest intressant. Den empiriska genomgången, som helt grundas på den 

enkätundersökning som själv jag har låtit genomföra för denna uppsats. Vidare kommer jag i 
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samband med denna genomgång också att koppla samman det funna materialet med teorier 

som jag valt ut som kompletterande argument för mina resultats utfall.  

Slutligen kommer den avrundande delen, där jag har som mål att fånga upp de sista lösa 

trådarna som kan hänga kvar efter genomläst uppsats, för att lämna läsaren med något att 

bygga vidare på för fortsatt intresse i dessa frågor.  Utöver detta finns frågeformuläret bifogat 

sist i rapporten, för att kunna se hur frågorna är utformade och beskrivna.  

TEORETISKT RAMVERK  

Nedan kommer jag redogöra för tidigare forskning med relevans för min undersökning. Jag 

kommer först att presentera hur man kan uppfatta begreppet integration, för att sedan gå in på 

varför det idag talas om ett ”vi-och-dom”, samt vilka som ingår i ett ”vi” respektive ”dom”. 

Jag avrundar därefter det teoretiska ramverket med några av de tankar som finns angående hur 

integration skapas.     

Begreppet integration 

Integration är ett ord som kan bära många skepnader och ordets innebörd spelar en stor roll 

när det ska appliceras på individer. Nationalencyklopedin beskriver ordet inom 

samhällsvetenskapen som ”en process som leder till att skilda enheter förenas; även 

resultatet av en sådan process.”
9
 Vidare står det att inom ramen för internationell migration 

och etniska relationer, bör det specificeras vad som läggs inom ordets ramar, då ordet oftast 

kopplas samman med de närliggande begreppen ackulturation, adaptation, assimilering och 

inkorporering.
10

 Samtliga av de närliggande begreppen resulterar i en förening mellan olika 

enheter, men skiljer sig i tillvägagångssättet för hur föreningen skall nås. Ackulturation avser 

en kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika kulturella 

traditioner”,
11

 medan adaption gäller anpassning till yttre omständigheter.
12

 Vidare står 

assimilation för en process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur så att 

ursprungliga kulturskillnader försvinner,
13

 medan inkorporering syftar till att införliva något i 

                                                 
9
 Nationalencyklopedin, Integration, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/integration/212264,  

(hämtad 2014-04-22). 
10

 Ibid. 
11

 Nationalencyklopedin, Ackulturation, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/ackulturation,  
(hämtad 2014-04-22). 
12

 Nationalencyklopedin, Adaptera, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/sve/adaptera, (hämtad 2014-04-22). 
13

 Nationalencyklopedin, Assimilation, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/assimilation/119521,  
(hämtad 2014-04-22). 
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något annat för att tillsammans låta dem utgöra helheten,
14

 i detta fall införlivandet av en 

minoritet i en majoritet. 

I boken ”Den rimliga integrationen” gör författaren Ludwig Beckman ett antal analyser av 

begreppet integration, dess definitioner och påståenden som uppfattats ligga inom ramen för 

dess betydelse. Han för tydliga och välgrundade resonemang för hur det går att se på 

integration och framhåller betydelsen av att veta vad som kan menas med integration, för att 

vara medveten om att det går att tala om olika varianter av det. Mångtydigheten med dess 

innebörd menar Beckman till stor del ligger i hur vi i Sverige har bytt ut etiketten på den 

politik som tidigare förts för invandring. Han menar att det i dagens Svenska 

integrationspolitik (från runt 1997
15

) fortfarande finns kvar tankar från den utlänningspolitik 

(från runt 1919-talet) och den invandringspolitik (från runt 1960-talet
16

) som har styrt arbetet 

med invandringen tidigare och att detta leder till en svårighet i att veta vad som egentligen 

menas med integration.
17

 Denna uppfattning delar han till viss del med Zenia Hellgren, 

doktorand vid Stockholms universitet, som i ontologin ”Migration och etnicitet – perspektiv 

på ett mångkulturellt Sverige”, skriver att invandrarpolitiken endast döptes om till 

integrationspolitiken i samband med övergången från att tala om det mångkulturella 

perspektivet till att tala om integration.
18

 Detta stödjer hon på en av Lena Södergrans analyser 

i ”1900-talets invandrarpolitiska omprövning – från invandrarpolitik till integrationspolitik”, 

där Södergran menar att man felaktigt utformade en politik för, och inte med, invandrare. Med 

det menat att invandrarna exkluderades i processen och inte togs tillvara på vid utformandet 

av den nya politiken för hur integration skall nås.
19

   

Om vi går tillbaka till att integration betyder att enheter skall föras samman, så betyder det när 

vi talar om ett samhälle att det är olika individer som skall föras samman, vilket enligt 

Beckman kan tolkas som relationer mellan invånare.
20

 Detta beskriver han som en 

betydelsefull iakttagelse, då det poängterar att integration är en process mellan flera individer 

                                                 
14

 Nationalencyklopedin, Inkorporering, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/inkorporering/211824, 
 (hämtad 2014-04-24). 
15

 Nationalencyklopedin, Integrationspolitik. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/integrationspolitik, 
(hämtad 2014-05-08). 
16

 Nationalencyklopedin, Invandrarpolitik, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/invandrarpolitik,  
(hämtad 2014-05-08). 
17

 Beckman (2011). Ss 37-44, 144 
18

 Hellgen, Zenia (2008)” Myten om det mångkulturella samhället”, i Darvishpour, Mehrdad. och Wesin, Charles 
(red.) Migration och etnicitet -perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, Lund: Studentlitteratur AB. S 93 
19

 Södergran, Lena (2000) Svensk invandrar och integrationspolitik – En fråga om jämlikhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter, Umeå: Umeå universitet. S 17-19 
20

 Beckman (2011). Ss 29-30 
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och inget som enbart kan förväntas av någon enskild.
21

 Integrationen kan således enbart 

komma till stånd om den erbjuds från flera håll,
22

 i detta fall både från invandare och svenskar 

i det svenska samhället. Enligt Hellgren har det skett en attitydförändring från den ensidiga 

fokuseringen på invandrare och etniska minoriteters integration i det svenska samhället, till att 

allt fler börjar se det som en ömsesidig process, där även den svenska majoritetsbefolkningen 

har ett ansvar.
23

Denna förändring har enligt Södergran även skett på det politiska planet, då 

det betonas att det till följd av den etniska och kulturella mångfalden, ställer ett ömsesidigt 

förändringskrav på både invandrare och inrikes födda.
24

      

Dagens integrationspolitik skiljer sig i teorin mot invandrarpolitiken då det idag handlar om 

att både ta tillvara på de invandrare som lever i Sverige i fråga om arbetskraft,
25

 och samtidig 

sträva mot målet om att invandrare ska leva på samma villkor som övriga svenskar i form av 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. 

Integrationspolitikens mål är vidare att bland annat främja integration och svenskt 

medborgarskap, till skillnad mot invandrarpolitiken som jag kommer presentera i nästa 

stycke.
26

  Denna förändring menar sig även Södergran se då hon i en av sina analyser kommit 

fram till att det från politiskt håll har skett en övergripande förändring när det gäller den 

invandrarpolitiska diskursen. I och med integrationspolitiken vill man enligt Södergran att 

invandrarfrågor ska betraktas som samhällfrågor och att den etniska och kulturella 

mångfalden skall återspeglas i den generella politiken.
27

  

”Vi” som i svenskar och ”de” som i invandrare 

När vi talar om integration som två enheter som skall föras samman, är det högst relevant att 

definiera vilka dessa två enheter är. Om vi väljer att gå tillbaka och titta på den 

invandrarpolitik som fördes innan dagens integrationspolitik tog vid, går det att tydligt utläsa 

vilka integrationen handlar om. I ”Integrationens svarta bok- Agenda för jämlikhet och social 

sammanhållning”, skriven av Masoud Kamali på uppdrag av regeringen, diskuterar han likt 

Beckman hur den föregående politiken lever kvar. Genom invandrarpolitiken placerades 

människor boende i Sverige i olika fack, nämligen invandrare och svenskar. I dessa kategorier 

                                                 
21

 Beckman (2011). Ss 29-30 
22

 Beckman (2011).  S 30 
23

 Hellgren (2008).  S 95 
24

 Södergran (2000). S 46 
25

 Regeringskansliet, Integration, http://www.regeringen.se/sb/d/18100, (hämtat 2014-05-01) 
26

 Regeringskansliet (2013) Mål och budget för integrationspolitiken, http://www.regeringen.se/sb/d/2279,  
(hämtat 4014-05-01) 
27

 Södergran (2000).  S 46 
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ansågs gruppen svenskar vara integrerade medan gruppen invandrare inte var det och således 

behövde hjälp med att integreras.
28

 Invandrare som enligt Nationalencyklopedin syftar på en 

person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt 

folkbokföringen i Sverige minst ett år.
29

 Utöver denna kategorisering av invandrare börjades 

det, enligt Kamali, på 1970-talet även talas om att invandrarnas kulturer skiljde sig från de 

svenska kulturerna och att detta var något som skulle bevaras. Syftet med det var att de flesta 

invandrare kom till Sverige som arbetskraft och att det förväntades att de sedermera skulle 

återvända till sina ursprungsländer. Kamali menar att en rad satsningar gjordes för att låta 

invandrarna bevara sina kulturer, vilket benämndes som att invandrarnas kulturella särart 

skulle bevaras. Detta kom enligt honom oroväckande nära att likna det biologiska 

särartstänkandet som var aktuellt under kolonialtiden. Att tillhöra invandrarna betydde således 

att inte vara likvärdig med svenskarna.
30

  

Vidare rapporterar Kamali om den rasism och diskriminering som har varit en del av den 

europeiska modernitetens historia. Diskrimineringen som han pratar om riktar sig mot ”de 

andra”, nämligen de icke-europeiska grupper och etniska minoriteter som lever i Sverige och 

övriga Europa. De strukturer som är satta kring invandrare dominerar fortfarande vår vardag 

och behåller människor i de fack de tidigare placerats i, vilket fortfarande tilldelar människor 

olika värden. Detta menar Kamali bryter mot likabehandlingsprincipen
31

 genom 

diskriminering, vilket motverkar social sammanhållning och existensen av ett integrerat 

samhälle.
32

 Även Reza Banakar behandlar i sin avhandling, ”Rättens dilemma: om 

konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle”, försvårandet av integration bland annat i 

form av boendesegregationen. Detta menar han skapar barriärer mellan etniska grupper som 

förstärker rasfördomar.
33

  

Beckman ställer sig frågan om vilka som i det dagliga talet inkluderas i invandrare och svarar 

genom att utesluta de som invandrar från andra nordiska länder. Förklaringen till det är att, i 

det dagliga talet om invandrare syftar ordet ofta till att beskriva någon som skiljer sig från oss, 

                                                 
28

 Kamali, Masoud (2006) SOU 2006:7, Integrationens svarta bok- Agenda för jämlikhet och social 
sammanhållning, Stockholm: Fritze. S 11-12 
29

 Nationalencyklopedin, Invandrare, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/invandrare,  
(hämtad 2014-03-19). 
30

 Kamali, Masoud (2006). S 12 
31

 EU-upplysningen (2013) EU:s regler ska stoppa diskriminering, http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-

EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/, (hämtat 2014-05-01) 
32

 Kamali, Masoud (2006). S 11 
33

 Banakar, Reza (1994) Rättens dilemma – Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle, Lund: Bokbox 
förlag. Ss 49-51 
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om att beskriva ett främlingskap snarare än att beskriva de som verkligen har invandrat.
34

 Han 

menar att detsamma gäller för begreppet ”utländsk bakgrund” som inte heller tillskrivs alla 

berörda, utan snarare de som kommer geografiskt långt bort ifrån eller de som bär på en kultur 

som skiljer sig från vår egen.
35

 Den egentliga innebörden enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 

är att personer med utländsk bakgrund innefattar de som antingen är utrikes födda eller inrikes 

födda med två utrikes födda föräldrar.
36

 

Vilka som är i behov av att integreras avgörs i form av hur stora likheter de har med 

majoritetsbefolkningen. Det handlar om att vara lika, avseende normer, värderingar och 

identiteter.
37

 Med detta menar Beckman att integration tillåter oss att forma ramar för vilka 

egenskaper som anses vara nödvändiga för att vara en del av samhället.
38

  

Genom att vara inne på området identitetsskapande finner jag det adekvat att presentera hur 

detta skapas ur den konstruktivistiska teorin, där tankesättet är att identiteter skapas i 

relationen mellan individer och den sociala omgivningen. Det handlar således om att 

kategorisera och skapa ett förhållande till varandra. En individ kan bestå av många olika 

identiteter, där jag exempelvis kan ses som svensk, kristen, mamma och student, men olika 

identiteter spelar olika stor roll i olika kontexter. I vissa fall kan en identitet bli avgörande, 

medan andra ställs i bakgrunden.
39

 Detta går starkt att koppla till hur en person av annan 

etnisk bakgrund kan ses som en främling, medan personen ifråga i verkligheten kan inneha 

flera identiteter som liknar de egna. Vidare är etniska skillnader, likt andra skillnader, sociala 

processer som skapats av människan för att se vilka som är vi och vilka som är dem.
40

  

Primordiala skillnader mellan grupper existerar inte inom konstruktivismen, då den 

primordiala utgångspunkten avser att skillnader mellan individer är naturligt medfödda, vilket 

går emot konstruktivismens tankar om allt som konstruerat.
41

 Identiteter skapas i sociala 

processer vilket ger utrymme för förändring av dessa identiteter om förutsättningarna 

förändras, i och med att vi till exempel byter trosuppfattning eller sysselsättning. Dock bör det 

                                                 
34

 Beckman (2011). S 17 
35

 Ibid. S 18 
36

 SCB, Definitioner, http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Regionala-statistikprodukter/Fardiga-
tabellpaket/Definitioner/, (hämtat 2014-04-23) 
37

 Beckman (2011).  S 61 
38

 Ibid. S 146 
39

 Demmers. Jolle (2012) Theories of violent conflict, New York: Routledge. S 21 
40

 Ibid. S 26 
41

 Ibid. S 24 
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finnas i åtanke, att etniska identiteter är så kallade ”primära identiteter”, vilka tenderar att vara 

svårare att förändra.
42

 

Vägen mot integration 

Med avstamp i förra kapitlet vill jag nu lägga fokus på hur vi kan slå sönder de konstruktioner 

om ”vi-och-dom” som finns, genom att fokusera på hur möten med individer utanför olika 

grupperingar torde kunna resultera i att bryta ner barriärerna mellan dem. I regeringens 

skrivelse ”Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för integration” 

Skr.2009/10:233, redovisas den samlade strategin för integration som presenterades i 

skrivelsen ”Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration” 

Skr.2008/09:24. Där får vi ta del av de 7 strategiska områden som integrationspolitiken har 

fokuserat på under 2008-2010, vilka var:   

• ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända,  

• fler i arbete och fler företagare,  

• bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan,  

• bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,  

• en effektiv bekämpning av diskriminering,  

• en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, och  

• en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.  

Vidare i denna redovisning, under rubriken ”Fokus på det väsentliga”, läggs det fram att stor 

fokus har riktats mot arbete, utbildning och språkkunskaper. Detta anses utgöra nyckelfaktorer 

som påverkar utfallet på andra områden som hälsa, segregation, utsatthet för brott, 

demokratisk delaktighet och förutsättningar för en rik fritid och deltagande i kulturlivet. Det 

hävdas att arbete med de så kallade ”nyckelfaktorerna” är effektivare och därav centralt för 

integrationspolitiken.
43

 De områden som diskuteras och även det fokus som läggs på arbete, 

utbildning och utanförskap är alla viktiga områden som bör resultera i handfasta planer för att 

implementera dem. Lena Södergran menar att det finns en politisk vilja att ta tag i behovet av 
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åtgärder för att underlätta invandrarnas integration i samhälle, arbete och politik, medan det 

finns en oenighet i hur detta skall ske.
44

   

Om vi då återigen plockar upp tråden och återkopplar till de tankar där vi tidigare talat om 

integrationen som en ömsesidig process, där både invandrare och inrikesfödda måste ta sitt 

ansvar, samt att integration handlar om relationer individer emellan. Då kan vi också spinna 

vidare på hur mötet mellan individer uppstår och således var integration uppstår. Utifrån en 

artikel skriven av Henry Teune tolkar Beckman integration baserad på relationer vidare 

genom att beskriva tankegångarna med att ju fler sociala kontakter som finns mellan 

invånarna i ett samhälle, desto större integration.
45

 Vidare menar han då att sociala kontakter 

leder till en social inkludering och således ett motverkande av utanförskap och detta kan då 

vara en tanke om vad integration handlar om.
46

  

Robert Putnam är forskaren bakom teorierna om vikten av socialt kapital. Putnam är professor 

vid Harvard University och skrivit ett antal böcker inom ämnet.
47

 Med socialt kapital menar 

han inslag i samhällsorganisationer så som förtroende, normer och nätverk.
48

 Hans antagande 

är att deltagande i organisationer av olika slag ger en större gemenskap, vilket gynnar 

samhället i stort. Gemenskapen ger upphov till ett förtroende individer emellan som gör 

relationer mellan dem möjliga, detta då nätverken förbättrar kommunikationen vilket leder till 

en pålitlighet mellan individerna som är inblandade.
49

  

Vidare menar han att samhällsengagerande nätverk som spänner över sociala klyftor 

stimulerar ett bredare samarbete och att det är en viktig del i ett fungerande samhälle, ett 

samhälle med ett socialt kapital.
50

 Ju mer sammanflätade människor är, desto troligare är att 

de samarbetar för en ömsesidig nytta.
51

 Han menar också att personliga kontakter med någon 

resulterar i tillförlitlig information om hur denne är och att man i ett första läge, innan en 

sådan kontakt har knutits, kanske måste låna ut ett ömsesidigt förtroende till varandra för att 

efter det kunna vinna ett riktigt förtroende.
52
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Sammanfattningsvis har jag nu definierat hur det går att fånga in begreppet integration och att 

det i dagens kontext handlar om ett ömsesidigt engagemang från både invandrare och inrikes 

födda. Vidare har jag resonerat kring vilka som inkluderas i invandrare och hur det skiljer sig 

beroende på var man har invandrat ifrån.  Med konstruktivismen visar jag sedermera att 

kontexten kring ”vi-och-dom” är konstruerad och inte fast, vilket ger möjligheten att skapa 

nya konstruktioner genom interaktion med varandra. Putnams teorier om socialt kapital 

poängterar därefter vikten av skapandes av ett kontaktnät för att bygga vidare på relationer 

och genom det generera en större gemenskap i samhället. 

Operationalisering 

Genom att ha redogjort för hur det går att tänka kring integration och hur integration kan 

skapas, skall jag nu binda samman teorin med den enkätundersökning som jag har låtit 

genomföra och de resultat som jag har fått genom den. Utifrån teorierna kommer jag således 

att närmare definiera vad jag har valt att se som integration, vilka det är som bör integreras 

och hur denna integrering kan ske.  

I den vidare diskussionen i detta arbete kommer integration att handla om någon form av 

sammansmältning av de två enheterna ”invandrare” och ”svenskar”, med den grundläggande 

inställningen att de två enheterna endast är skapade genom den kategorisering som vi själva 

har gjort. Sammansmältningen menar jag endast kan ske när vi börjar acceptera varandra för 

de individer vi är och inte för den grupp vi anses tillhöra, vilket således måste vara ett initiativ 

som kommer från samtliga individer i ett samhälle. Jag vill också mena att det handlar om en 

attitydförändring som måste ske gentemot ”de andra” och att denna attitydförändring enbart 

kan ske genom att mötas och knyta kontakter utanför den egna grupperingen.  

Fortsättningsvis kommer integration således att klassas som mötet mellan invandrare och 

svenskar och vidare att mätas i hur bra kontakter mötesplatser bidrar med, vilket då klassas 

som mer eller mindre lyckad integration.    

METOD OCH MATERIAL 

Utifrån de tankar som presenterats inom ämnet har jag gjort en undersökning av hur 

integration kan skapas genom möten på praktikplatser, arbetsplatser och på fritidsaktiviteter. 

Detta genom att ställa frågor, till invandrare på SFI(Svenska för invandrare) i Sollefteå 

kommun, om kontakter de eventuellt har knutit med personer som de uppfattar som svenskar.   
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Sollefteå kommun 

Av Sveriges kommuner finner jag ingen grund för att hävda att det är mest intressant att 

undersöka Sollefteå kommun. Jag vill dock hävda att det är ett allmängiltigt problem som ska 

undersökas och att det till följd av de tidsmässiga och ekonomiska ramar som denna uppsats 

skrivs inom är det en fördel att kunna arbeta på den ort där jag själv befinner mig. Dessutom 

erbjuder mitt befintliga kontaktnät i kommunen ett effektivare sätt att etablera kontakt med 

ansvariga på SFI. Med detta sagt vill jag inte påstå att Sollefteå kommun på något sätt skulle 

vara en ointressant kommun att undersöka. Kommunen i fråga tar emot ett stort antal 

invandrare
53

 och det finns här liksom inom andra kommuner en svårighet i att integrera dem 

med det svenska samhället.
54

 Vidare har ingen liknande studie genomförts i kommunen, vilket 

ger mig ytterligare en anledning till att vilja genomföra en fallstudie
55

 på integrationen i 

Sollefteå kommun.  

Urvalsgrupp  

Populationen
56

 är samtliga vuxna invandrare i Sollefteå kommun och utifrån den populationen 

görs sedan ett klusterurval
57

 för att titta på de invandrare som är aktiva på SFI i klasserna C 

respektive D. SFI är uppbyggt på de 4 stegen A, B, C och D. A är den mest grundläggande 

och efter avklarad kurs går eleven vidare till B sedan C och D.
58

 Med vuxna räknas i denna 

studie de som har fyllt 16 år, vilket är minimiåldern för att börja på SFI.
59

  

 

SFI är redan en sammansatt grupp av människor som på grund av sin bredd i nationaliteter 

och åldrar på ett rimligt sätt kan tänkas representera den större populationen och ge 

reliabilitet
60

 åt undersökningen. Visserligen finns det en risk i att inte samtliga nationaliteter i 

kommunen representeras samt att det är en skev ålders- och könsfördelning i de klasser som 
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undersökts, men det är i praktiken möjligt att jag ändå når en bred kategori av invandrare och 

således ett försvarbart val av urvalsgrupp. Att enbart undersöka klasserna C och D kom till 

följd av en dialog med rektorn för SFI, där vi tillsammans tog beslutet att det skulle vara 

förnuftigast för min undersökning. Detta på grund av att klasserna A och B inte skulle kunna 

svara på enkäten fullt ut utan tolkning, samt att underlaget skulle bli tillräckligt stort att basera 

studien på, utifrån enbart C och D klasserna. Ett möjligt underlag på 60-70 respondenter. 

 

Genom att utesluta klasserna A och B, utesluter jag även de problem som kan uppstå vid 

användandet av tolk, så som risken i att översättningar till andra språk kan förvränga 

informationen och resultera i felaktiga svar utifrån respondenternas erfarenheter. Samt att 

tolken i fråga känner till de individer som svarar på enkäterna, vilket ifrågasätter 

anonymiteten för respondenterna och i och med det skapar problem, genom att de kanske inte 

svarar sanningsenligt.  

 

Vidare kan det också tänkas att de senare klasserna har haft längre tid på sig att tillhandahålla 

några erfarenheter i de frågor som ställs, vilket rimligtvis bör resultera i ett bättre material för 

min undersökning och således större validitet
61

. Jag har för avsikt att nå samtliga aktiva inom 

urvalsgruppen och målet är att detta ska ge en representativ bild av invandrarnas åsikter i 

frågan om integration, utifrån mitt syfte. Dock har jag förståelse för risken att inte alla elever 

kommer att närvara den dagen som undersökningen genomförs och hoppas därför att det 

möjliga underlaget är så pass stort, att det trots bortfall kommer vara tillräckligt.
62

  

Datainsamling  

Empirin har insamlats genom en enkätundersökning
63

. Detta var från början inte självklart, då 

även semistrukturerade intervjuer skulle kunna ha erbjudit en intressant undersökning. 

Semistrukturerade intervjuer kan leda till mer utvecklade svar som ger en djupare förståelse 

och mer personlig vinkling.
64

 Att valet sedermera föll på att göra en kvantitativ studie kom till 

följd av att det ligger i mitt intresse att kunna använda mig av denna undersökning, för att 

bidra till Sollefteå kommuns fortsatta utveckling mot en välfungerande integration. 

Visserligen skulle även en kvalitativ undersökning kunna erbjuda ett bra resultat, men inte 
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utifrån de ramar som jag har för denna studie. Med tanke på det tidsmässiga utrymme som 

givits insåg jag ganska snart att det inte skulle finnas någon möjlighet att genomföra 

tillräckligt många intervjuer,
65

 för att det skulle räcka som ett representativt underlag. I 

jämförelsen mellan en kvalitativ studie med ett underlag på några få intervjuer och en 

kvantitativ studie med ett förväntat underlag på 60-70 enkäter, ansåg jag den senare studien 

erbjuda högre reliabilitet och således en bättre grund att stå på för att uttala mig om hur det 

generellt ser ut bland kommunens vuxna invandrare. 

För att nå ut till respondenterna tog jag hjälp av den kontaktperson som tilldelats mig bland 

lärarna på SFI. Personen i fråga tilldelades färdigutskrivna enkäter för att dela ut till de tre 

klasserna som fanns av intresse att undersöka, det vill säga en C-klass samt två D-klasser. 

Valet att göra undersökning på utskrivna papper ansågs enligt mig och lärare på SFI vara ett 

bättre sätt för insamling än direkt via datorn. Detta resulterar i mer arbete för mig och är ur 

både en ekonomisk och miljömässig synpunk ett sämre alternativ, men att genomföra enkäten 

på datorn kan ytterligare försvåra för eleverna och det var inte heller möjligt att garantera att 

alla skulle få tillgång till en dator under den avsatta tiden för undersökningen. 

Undersökningen ägde rum under en dag och baseras således på de personer som närvarade vid 

detta tillfälle. Efter avslutad datainsamling lämnades enkäterna vidare till mig för bearbetning. 

Enkätfrågorna 

Enkäten som är framtagen för att genomföra undersökningen är utarbetad till största del på 

egen hand, utifrån det syfte som jag har med min studie samt genom lärdomar som jag har 

tagit del av under mina studier. Utöver detta har studentkollegor kommit med ytterligare 

tankar och förslag som har varit värda att komplettera med. När all relevant information 

tycktes vara representerad i enkäten skickades den vidare till den lärare på SFI som utsetts till 

min kontaktperson. Denne och dennes kollegor fick då tillfälle att se över om språket låg på 

en rimlig nivå för respondenternas kunskaper i svenska. Även utifrån deras kommentarer har 

korrigeringar gjorts, både för att förenkla och förbättra språket för bästa möjliga resultat.  

Vidare lät jag genomföra en pilotstudie
66

 för att se om jag med mina frågor lyckas fånga in det 

jag önskar samt se om målgruppen uppfattar frågorna på ett sådant sätt, så de kan besvara 

dem. Försöket gjordes på två kvinnor i åldrarna 40-50, varav en från Thailand och en från 

Ukraina. Utifrån deras reflektioner har jag kompletterat fråga 1G med svarsalternativet 
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”Familj”, samt lagt till ytterligare beskrivningar till frågorna 5, 6 och 7. Detta då jag upplevde 

att jag var tvungen att förklara dessa frågor muntligt med ytterligare beskrivningar.  

Enkäten är uppbyggd på 7 huvudkategorier med ett antal underfrågor. Genom dessa avser jag 

ringa in integration i den form som är intressant för mitt syfte och utifrån detta besvara 

huruvida de olika mötesplatserna bidrar till integration eller inte. Frågorna är utformade för en 

målgrupp med bristande språklig svenska och således bristande kunskaper om vad som menas 

med olika uttryck, vilket har resulterat i många funderingar över hur jag på bästa möjliga sätt 

kan beskriva frågorna så att de förstår dem och sedermera även kan svara på dem. Utifrån det 

har jag försökt att anpassa språket för min målgrupp, samt även beskriva frågorna på ett 

sådant sätt så att respondenterna svarar på dem med rätt uppfattning om vad det är jag menar 

och vill ha svar på.
67

  

Inledningsvis presenteras information om syftet med enkätundersökningen och vilket ämne 

den utförs inom.
68

 Vidare informeras respondenterna om att det är frivilligt att delta samt att 

de som väljer att fylla i enkäten kommer att vara anonyma. Information om hur enkäten fylls i 

med en markering i rutan för respektive svar delges också.  

Kategori 1 syftar till att erbjuda en bild över eventuella mönster i exempelvis ursprungsland 

eller ålder som kan spela in i frågan om integration,
69

 där det då kan vara intressant att se om 

det skiljer sig i frågan om vart man kommer ifrån eller hur gammal man är.   

Kategori 2, 3 och 4 syftar till att fånga in det empiriska underlaget som utgör studiens 

huvudsyfte. Invandrarnas utövande av praktik, arbete och/eller fritidsaktivitet och dess 

möjligheter till skapande av kontakter med personer som de uppfattar som svenskar, är 

således målet med dessa frågor. Skillnaden i frågan om praktik eller arbete kan tyckas liten, 

men det handlar om att invandrarna genom arbetsförmedlingen i första hand ofta erbjuds 

praktik, medan jag i frågan om arbete i huvudsak syftar till arbetsplatser som invandrarna har 

sökt sig till på egen hand. Med andra ord räknas både praktik och arbete genom 

arbetsförmedlings hjälp som praktik i denna undersökning.  

Under rubriker till fråga 2, 3 och 4 har jag vidare valt att specificera integration som just 

kontakten mellan invandrare och personer som de tror är svenskar. Detta då jag anser att 

integration handlar om att knyta band mellan samhällets alla invånare. Jag har även valt att 
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specificera huruvida de finner kontakten bra eller inte utifrån om de kan föra ett samtal med, 

hälsa på eller inte hälsa på de svenska personerna de fått kontakt med. Detta återkopplar jag 

till mitt försök att beskriva frågorna på ett sätt som kan underlätta förståelsen för vad jag 

syftar till med innebörden kontakt.         

I kategorierna 5, 6 och 7 söker jag fånga in invandrarnas känsla av trygghet i kommunen och 

välkomnande till kommunen med den bakomliggande tanken att desto bättre resultat på dessa 

frågor, desto mer utbredd integration och även större chans till fortsatt integration. Om 

invandrarna känner sig trygga och välkomnade menar jag att det finns en vilja att ta emot dem 

i Kommunen och en vilja att bemöta dem för de individer de är och inte som en grupp 

människor som inte hör hemma här. Ett positivt resultat i dessa frågor bör också följaktligen 

visa på att invandrarna känner sig mer integrerade genom att de vistas i samma miljöer som 

övriga individer i det svenska samhället.          

Som tidigare nämnts har jag valt att hålla respondenterna anonyma. Huvudanledningen till det 

är att jag i studien inte finner något behov av att veta respondenternas fulla identitet. Vidare 

vill jag inte att de på något sätt skall kunna ta skada av den informationen som de delgett 

mig.
70

 Kommunen som undersöks är en relativt liten kommun och ett eventuellt delgett 

missnöje skall inte kunna återkopplas till dem personligen. Frågorna kan också anses som 

känsliga och förutsättningen att vara anonym kan förhoppningsvis resultera i att fler väljer att 

fylla i enkäten.
71

 Till följd av känsligheten i fråga 1G har jag även valt att lägga till ”Inget 

svar” som inte fanns med ursprungligen, detta med målet att även denna fråga skall besvaras 

för att kunna användas i undersökningen. Trots anonymiteten är jag medveten om att frågorna 

under kategori 1 skulle kunna avslöja enskilda respondenter, men då det enbart är jag som 

kommer ha tillgång till materialet och jag inte känner till deltagarna i gruppen bör detta inte 

utgöra ett större problem. Vidare kommer inte enskilda enkäter att presenteras, utan 

sammanställas i statistik, vilket minimerar risken att någon skulle kunna utläsa vad enskilda 

respondenter har svarat.     

Hantering av data 

Bearbetningen av det insamlade matrealet sker med hjälp av SPSS(Statistical Package for the 

Social Sciences), där varje enkät behandlads och läggs in i systemet. Utifrån det material som 

matats in i SPSS utformas tabeller och figurer för att presentera materialet på ett representativt 

                                                 
70

 Flick (2011). Ss 220-221 
71

 Lantz (2011). S 44 



18 

 

och korrekt sätt. Presentationen har utöver SPSS kompletterats med en tabell framställd i 

Microsoft Office Excel.      

Metodologiska problem 

Vid genomförandet av en undersökning är det näst intill omöjligt att inte stöta på problem av 

något slag. Detta är således även något som jag har fått erfara under mitt arbete och det i 

första hand vid datainsamlingen, då ett stort antal elever var frånvarande. Av de 60-70 elever 

som studerar C- och D-kursen på SFI i Sollefteå, var omkring hälften frånvarande när 

undersökningen genomfördes, vilket resulterade i ett underlag på 33 ifyllda enkäter.  

Utöver detta har jag fått tolka vissa svarsalternativ i ett fåtal enkäter, då respondenten har 

hoppat över en fråga för att sedan svara på nästa, utifrån ett ställningstagande som uteblivit i 

frågan innan. Ett exempel på det är när en respondent i fråga 2 har svarat ”Ja” till att vara 

inskriven på arbetsförmedlingen(A) samt att arbeta eller praktisera genom dem(B), för att 

sedan inte ge något svar på om de genom denna mötesplats fått kontakt med någon som de 

uppfattar som svensk(C). Om de inte skulle ha någon erfarenhet i frågan om kontakt så blir 

det rimligtvis svårt att svara på hur bra kontakt de har med någon(D). Då respondenten har 

svarat positivt till de första två frågorna(A och B) och gett ett svar på den sista om hur bra 

kontakt de har fått(D), har jag därför tolkat det som att personen i fråga har fått kontakt med 

någon som den uppfattar som svensk(C), trots att respondenten inte själv har uppgett det. 

Ytterligare ett problem som har uppstått och sedermera försvårat analysen är antalet 

respondenter med erfarenheter av ”Arbete utan Arbetsförmedlingens hjälp”. Endast 3 

respondenter uppgav att de hade någon erfarenhet i den kategorin, vilket gör det omöjligt att 

dra korrekta, generella slutsatser utifrån det lilla materialet. Jag har ändock valt att till viss del 

ta med kategorin i analysen för att kunna säga något om den, då den trots allt är en del i 

undersökningen, men med detta i åtanke.       

EMPIRISK GENOMGÅNG/ANALYS 

Den empiriska delen grundas på de 33 SFI-elever som var närvarande dagen då 

undersökningen genomfördes. Utifrån dessa kan vi i tabell 1, fråga 1B, se att 10 nationaliteter 

finns representerade, vilka är Thailand, Eritrea, Rumänien, Libyen, Tyskland, Afghanistan, 

Tjetjenien, Litauen, Sudan och Gambia. En relativt bred representation av nationaliteter, som 

dock visar på en överrepresentation av individer från Thailand och Eritrea i förhållande till de 

andra nationaliteterna. Överrepresentationen från de två länderna behöver dock inte betyda att 
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det ger en skev bild av invandrarnas åsikter i enkätfrågorna, utan kan istället ge en indikation 

på att de flesta nya invandrare i kommunen kommer från dessa två länder, vilket skulle betyda 

att det ger en rättvis bild av verkligheten.         

 

Tabell 1. 

Fråga 1B. Vilket land kommer du ifrån? 

Land Antal Procent  

 Thailand 7 21  

Eritrea 14 43  

Rumänien 2 6  

Libyen 1 3  

Tyskland 2 6  

Afghanistan 3 9  

Tjetjenien 1 3  

Litauen 1 3  

Sudan 1 3  

Gambia 1 3  

 Total 33 100  

 

I tabell 2 kan vi se att åldersfördelningen ligger mellan 21 års ålder och 70 års ålder, med ett 

medelvärde på 35 år och flest antal personer på 25 år. Detta ger en bred representation även 

åldersmässigt vilket gör att undersökningen faktiskt kan tänkas representera ett stort spann av 

åldrar. Dock bör jag påminna om att min undersökning syftar till att generalisera hur det ser ut 

för samtliga vuxna invandrare över 16 års ålder, vilket bör tas med i åtanke då ingen 

respondent har uppgett en ålder under 21 år. En respondent har valt att inte uppge någon ålder 

vilket skulle kunna innebära att det även finns en yngre respondent, men då detta förblir 

obesvarat är det inget som kan tas med i beräkningarna. 
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Tabell 2. 

Fråga 1A. Hur gammal är du? 

 Antal svar 32 

Inget svar  1 

Medelvärde 35 

Median 31 

Typvärde 25 

Lägsta ålder 21 

Högsta åldern 70 

  

 

Mötesplatsernas betydelse för integrationen i Sollefteå 

För att kunna ge ett svar angående huruvida de utvalda mötesplatserna har någon betydelse 

för integrationen i Sollefteå kommer jag att titta på frågorna 2C, 3B och 4D. Frågor besvarar 

invandrarnas funna kontakter med personer som de uppfattar som svenskar genom: 

”Praktik/arbete genom arbetsförmedlingen”(2C), ”Arbete utan arbetsförmedlingens 

hjälp”(3B) samt genom ”Fritidsaktiviteter”(4D). 

 

I tabell 3 ser vi att 15 stycken av de 33 respondenterna som deltog i undersökningen hade 

praktiserat eller arbetat genom arbetsförmedlingen, det vill säga nästan hälften av 

respondenterna. Utifrån den gruppens erfarenheter uppger 14 stycken, att de har fått en sådan 

kontakt, medans endast 1 person inte har funnit någon.     

 

Tabell 3. 

Fråga 2C. Har du genom din praktik eller ditt arbete på arbetsförmedlingen fått 

kontakt med någon som du tror är svensk? 

 Antal Procent Validerad Procent  

 Nej 1 3 7  

Ja 14 42 93  

Antal svar  15 45 100  

   Inget svar 18 55   

Totalt 33 100   

 

 

I enighet med regeringens mål om bland annat fler invandrare i arbete, bättre 

utbildningsmöjligheter och språkkunskaper som förutsättningar för att undvika utanförskap, 

finner jag det tydligt att ”Praktik eller arbete genom arbetsförmedlingen” skapar mötesplaster 
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för kontakter mellan invandrare och svenskar. Samma tydliga linje går att se även i tabell 4, 

”Arbete utan arbetsförmedlingens hjälp”, dock endast baserat på de 3 av de 33 

respondenterna som hade någon erfarenhet i frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots det ringa antalet uppvisar det en funnen kontakt i 100 % av fallen, men just på grund av 

antalet bör denna uppgift hanteras med försiktighet, då det är felaktigt att dra generella 

slutsatser utifrån en så liten grupp. Det är dock denna grupp som jag har att titta på vid vidare 

undersökning av denna kategori, vilket gör att den ändock kommer att användas vidare, men 

då enbart till viss del och med denna försiktighet i åtanke. Vidare kan det tänkas vara 

intressant att stanna till och fundera över varför det inte är fler som har någon erfarenhet av att 

ha arbetat utan arbetsförmedlingens hjälp. I första hand kan det vara rimligt att lägga en del av 

tyngden på de starka institutioner som finns i Sverige, där arbetsförmedlingen ingår. Många 

svenskar ser arbetsförmedlingen som den självklara porten ut mot arbetslivet, vilket kan ligga 

till grund för varför många invandrare också vänder sig dit för att söka arbete istället för att 

söka det på egen hand. Vidare finns det säkerligen de som försöker söka arbete på egen hand, 

men som stoppas då de inte kan språket tillträckligt bra för att uppfylla arbetsgivarens krav.  I 

samband med dessa krav för anställning kan det även gömma sig fördomar mot ”dem” som 

inte är lika ”oss”, vilket kan resultera i ytterligare ett hinder att ta sig över innan det finns 

möjligheten att åstadkomma ett jobb på egen hand.  

 

För att sedan gå in på ytterligare ett område som behandlas i regeringens skrivelse för 

integration, undersöker jag huruvida ”Fritidsaktiviteter” kan anses vara en framgångsrik 

mötesplats eller inte. Tabell 5 visar att 13 stycken av de 33 respondenterna har varit eller är 

aktiva i någon fritidsaktivitet i Sollefteå, vilket utgör lite drygt en tredjedel av dem. Utav 

dessa har 10 stycken fått kontakt med någon som de uppfattar som svensk, medans 3 stycken 

inte har funnit någon.   

 

Tabell 4. 

Fråga 3B. Har du genom din arbetsplats fått kontakt med någon som du tror är  

svensk? 

 Antal Procent Validerad Procent  

 Ja 3 9 100  

 Inget svar 30 91   

Totalt 33 100   
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Tabell 5.  

Fråga 4D. Har du genom din fritidsaktivitet fått kontakt med någon som du tror 

är svensk? 

 Antal Procent Validerad procent  

 Nej 3 9 23  

Ja 10 30 77  

Antal svar 13 39 100  

 Inget svar 20 61   

Totat 33 100   

 

 

Detta visar att även ”Fritidsaktiviteter” bör anses som en framgångsrik mötesplats, då 

merparten av invandrarna har funnit en kontakt med någon som de uppfattar som svensk. 

Fritidsaktiviteter som en lyckad mötesplats stöds i många avseenden och skulle i allra högsta 

grad platsa in som en av de gränsöverskridande samhällsengagerande nätverk som Robert 

Putnam talar om. Fritidsaktiviteter som bygger på gemensamma intressen, även kallat 

gemensamma identiteter, gör att människor flätas samman vilket får dem att samarbeta för 

ömsesidig nytta. Det förtroende som byggs upp mellan deltagarna ger på sikt även chansen till 

ett större kontaktnät genom varandra och således förutsättningarna för ett ökat socialt kapital.   

 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att samtliga av de valda mötesplatserna har betydelse 

för integrationen i Sollefteå. Det gör jag utifrån underlaget i frågorna som uppvisar funna 

kontakter i 93 %, 100 % samt 77 % av fallen. Vilket ger ett medelvärde på 90 % och tydligt 

indikerar att platser där individer av olika bakgrund möts erbjuder en möjlighet att skapa 

kontakter, vilket även kan anses vara en början till integration. Mötesplatserna bjuder in till att 

visa likheter mellan individer som utan denna gemensamma nämnare inte får chansen att 

komma fram. Som Beckman beskriver bestämmer majoriteten vilka som måste integreras, 

utifrån hur lika de är med avseende normer, värderingar och identiteter, men det är först 

genom mötesplatser som dessa likheter går att se. Genom dem sker integrationen naturligt, när 

vi ser individen för de egenskaper denne har och således de gemensamma intressen som finns. 

Den framgångsrika mötesplatsen 

Utifrån ett jakande svar i föregående frågor ställdes följdfrågor(2D, 3C samt 4E) till 

respondenterna om hur bra de upplever att de känner de ”svenska” personerna som de har fått 

kontakt med utifrån graderna ”Inte bra”, ”Lite bra” och ”Mycket bra”. Med dessa 
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följdfrågor kommer jag således besvara studiens andra huvudfråga, om vilken av 

mötesplatserna som kan anses mest framgångsrik i uppkomsten av integration. Då jag i 

besvarandet av föregående frågeställning drog slutsatsen att samtliga av de valda 

mötesplasterna har betydelse för integrationen i Sollefteå, får följande frågeställning besvaras 

med den utgångspunkten och vidare titta på hur väl invandrarna som har tyckt sig få kontakt 

med en ”svensk”, tycker sig känna den ”svensk” som de fått kontakt med.  

I figur 1, 2 och 3 kan vi jämföra hur det ser ut i frågan mellan kategorierna ”Praktik eller 

arbete genom arbetsförmedlingen”, ”Arbete utan arbetsförmedlingens hjälp” samt 

”Fritidsaktiviteter”. Då det är olika antal respondenter som har erfarenhet i de 3 kategorierna 

kommer jag, i figurerna, visa den procentuella fördelningen mellan dem för att kunna göra en 

jämförelse och således inte ta någon hänsyn till antalet. Jag vill dock påminna om att fråga 3C 

endast representerar 3 respondenters erfarenheter.  

Figur 1 visar enbart positiva resultat i båda frågorna, då ingen av respondenterna svarade att 

kontakten var dålig, det vill säga ”Inte bra”. I fråga 2D upplevde 57 % en ”Mycket bra” 

kontakt, medans motsvarande åsikt i fråga 3C låg 10 % högre, det vill säga på 67 %.   

 

Figur 1.      

                    

 

Utifrån dessa två kategorier är ”Arbete utan arbetsförmedlingens hjälp” den mest 

framgångsrika, men med det sagt får vi inte glömma att vi redan tidigare har diskuterat kring 

svårigheten med att söka arbete på egen hand. Om vi utgår från det vi kom fram till i 
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föregående stycke, går det att vidare diskutera kring varför ”Arbete på egen hand” resulterar i 

så bra kontakter. Rimligtvis torde de bero på att de få individer som har lyckat förse sig med 

ett arbete på egen hand, också verkligen vill ha det arbete denne har sökt. Om individen redan 

har tagit sig över de språkliga och fördomsfulla hinder som finns vid en anställning, bör denne 

rimligtvis ha gjort det genom att etablera en god kontakt med sin arbetsgivare och/eller sina 

kollegor. Vidare kan det likt vid en fritidsaktivitet vara så att personen i fråga är mycket 

intresserad och/eller skicklig i det arbete som denne har sökt, vilket gör att kontakter kan 

knytas med likasinnade på arbetet.   

Vidare måste fråga 3C jämföras med fråga 4E för att kunna utläsa huruvida 

”Fritidsaktiviteter” kan anses bättre eller sämre än de andra två. I denna jämförelse, måste jag 

även ta ställning till vad som bäst representerar en framgångsrik mötesplats, då vi i figur 2 kan 

se att kategorin ”Fritidsaktiviteter” även uppvisar svar om att den funna kontakten är ”Inte 

bra”. 

 

Figur 2.  

                     

 

Genom att se på integration som knutna kontakter mellan individer av olika bakgrund kan jag 

välja att se varje kontakt med positiv utgång, som i det här fallet ”Lite bra” och ”Mycket 

bra” representerar, som en ett steg närmre integration. I sådant fall bör jag rimligtvis se fråga 

3C, ”Arbete utan arbetsförmedlingens hjälp”, som den bäst valda kategorin. Detta då den 

kategorin enbart uppvisar positiva erfarenheter i de knutna kontakterna, till skillnad mot fråga 

4E, ”Fritidsaktiviteter”, där 9 % har uppgett ett negativt svar. Detta känns dock inte som en 

rättvis jämförelse, då jag inte vet hur den procentuella fördelningen skulle se ut om jag 
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exkluderade dem som har svarat ”Inte bra” i figur 2. Utifrån dessa tankar vore det mest 

representativt att utesluta den negativa delen i denna jämförelse för att få en så korrekt bild 

som möjligt, genom att enbart jämföra de positiva erfarenheterna i båda kategorierna. Nedan 

presenteras således, i figur 3, en visuell illustration av den procentuella fördelningen i de båda 

kategorierna med svarsalternativet ”Inte bra” exkluderat.   

 

Figur 3.  

                         

 

Utifrån denna jämförelse kan vi tydligt utläsa att den procentuella andelen invandrare som 

anser sig ha fått bäst kontakt med personer som de uppfattar som svenskar finns 

representerade i fråga 4E, under kategorin ”Fritidsaktiviteter”. Detta då 80 % av 

respondenterna som har svarat positivt i denna fråga har uppgett att kontakten som knutits har 

varit eller är ”Mycket bra”. Vilket är 13 % mer än de som uppgett samma svar i fråga 3C, 

kategorin ”Arbete utan arbetsförmedlingens hjälp”, där den procentuella andelen som svarat 

”Mycket bra” i frågan låg på 67 %.  Fritidsaktiviteter är som tidigare diskuterat en mötesplats 

dit man kommer för att på grund av sitt eget intresse umgås med andra som delar samma 

intresse. Denna gemensamma nämnare förenar människor som annars inte skulle anse sig lika 

och för dem genom detta intresse samman. Det handlar om att låta individer få vara något mer 

än bara en identitet och istället titta på de olika identiteterna som utgör en individ. I en 

fritidsaktivitet tillåts personer skapa ett nytt umgänge och en ny kontext, där begreppet 

invandrare kanske inte är lika relevant som exempelvis vilken position man har i denna 

förening.     



26 

 

De integrerade  

Vid en undersökning om integration ur invandrarnas perspektiv, finner jag det även intressant 

att försöka tyda om enskilda grupperingar har lättare att integrera sig än andra. För att 

undersöka det kommer jag att titta på de invandrare som har fått kontakt med personer som de 

uppfattar som svenskar, genom mötesplatserna ”Praktik eller arbete genom 

arbetsförmedlingen” och ”Fritidsaktiviteter”.  Därmed utesluts mötesplatsen ”Arbete utan 

arbetsförmedlingens hjälp”, vilket enbart grundas på det faktum att antalet med erfarenhet i 

den kategorin är för lågt för att kunna visa något uppenbart mönster.    

Jag börjar med att jämföra de ”personliga” frågorna i fråga 1 med fråga 2C, ”Har du genom 

din praktik eller ditt arbete på arbetsförmedlingen fått kontakt med någon som du tror är 

svensk?”. Jämförelsen visar att det i frågan om ålder är flest personer i 25års åldern som har 

svarat jakande på frågan, vilket troligen beror på att flest respondenter i undersökningen var i 

25års åldern. Vidare i jämförelsen fick jag följande resultat:  

•ursprungsland(1B), där flest personer från Eritrea har svart ja,  

•boendeort(1C), där flest personer boende i Sollefteå har svarat ja 

•kön(1D), där flest kvinnor har svarat ja,  

•steg på SFI(1E), där flest på steg C har svarat ja,  

•boendeform(1F), där flest personer som bor med sina familjer har svarat ja samt  

•anledning till flytt(1G), där fördelningen ser relativt jämn ut.  

Samtliga jakande svar på frågorna följer mönstret över det antalet respondenter som är 

överrepresenterade i respektive grupp, vilket gör det svårt att avgöra om det faktiskt är de 

enskilda grupperna som är mest framgångsrika i frågan om integration eller om det enbart är 

de som är mest representerade i undersökningen. 

Jag genomförde även samma undersökning med de ”personliga” frågorna fast ställde dem 

denna gång mot fråga 4D, ”Har du genom din fritidsaktivitet fått kontakt med någon som du 

tror är svensk?”, för att se om den mötesplatsen kunde erbjuda ett tydligare resultat. Även 

resultatet av denna jämförelse följde i flertalet frågor antalet överrepresenterade i enskilda 

grupper, förutom i fråga 1D som relaterar till kön och fråga 1G som relaterar till anledning till 

flytt. I tabell 6 kan vi se att det är lika många män och kvinnor som har svarat jakande på 
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frågan, trots att kvinnorna är överrepresenterade i denna undersökning med nästan dubbelt så 

många.       

 

Tabell 6. 

 

  

 

Har du genom din fritidsaktivitet 

fått kontakt med någon som du tror 

är svensk? 

Totalt 

Totalt antal  

i  

undersökningen 

Nej Ja 
 

 Är du kvinna eller man? Kvinna 3 5 8 21 

Man 0 5 5 11 

Totalt 3 10 13 32 

Saknad    1 

 

Undersökningen visar att det både bland det totala antalet i undersökningen och i förhållande 

till de som var aktiva i en fritidsaktivitet var fler män än kvinnor. Spekulationerna kring 

varför det ser ut så kan vara många, varvid en av de vanligare tenderar att vara att män kan 

tänkas ha större frihet i att delta i aktiviteter än kvinnor. Vidare kanske männens val av 

aktivitet är mer interaktiva än kvinnornas, vilket resulterar i fler kontakter.  

I tabell 7 ligger min iakttagelse på de invandrare som uppger att de har flyttat till Sverige för 

att arbeta. Skillnaden kan tyckas obefintlig i förhållande till de andra kategorierna, men i 

förhållande till antalet respondenter som uppgett respektive anledning till flytt finns det en 

skillnad att märka. Mer än hälften av det totala antalet personer som har uppgett en annan 

anledning till flytt har gett ett negativt svar, medan båda de två som har flyttat för att arbeta 

har uppgett ett positivt svar. 
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Tabell 7. 

 

  

 

Har du genom din fritidsaktivitet 

fått kontakt med någon som du tror 

är svensk? 

Totalt 

Toltalt 

antal i 

undersök-

ningen 

Nej Ja 
 

Varför flyttade du till 

Sverige? 

Flykt 0 2 2 7 

Arbete 0 2 2 2 

Kärlek 0 1 1 6 

Familj 3 3 6 7 

Annan anledning 0 1 1 7 

Inget svar 0 1 1 4 

Totalt 3 10 13 33 

 

I mina spekulationer om vad som kan vara orsaken till detta utfall tänker jag mig i första hand 

att de personer som flyttar hit för att arbeta har en annan inställning till sin livssituation i 

Sverige än de övriga grupperna. Genom att de flyttar hit för att arbeta kan det tänkas att de 

också har ett annat driv till att skapa kontakter och påbörja ett liv, än till exempel en person 

som har flyttat hit mer eller mindre ofrivilligt eller de som har flyttat hit för att vara med sin 

familj.    

För att titta på dem som är mest integrerade vill jag också undersöka om det är samma 

individer som är aktiva i arbete och praktik som också är aktiva i frågan om fritidsaktiviteter, 

då Beckman menar att fler sociala kontakter resulterar i större integration. I denna 

undersökning har jag valt att slå ihop kategorierna ”Praktik eller arbete genom 

arbetsförmedlingen” och ”Arbete utan arbetsförmedlingens hjälp”, för att i större 

utsträckning kunna säga något om resultatet. De båda går således under rubriken ”Praktik och 

arbete”, vilket representerar frågorna 2B och 3A. Den sammanslagna kategorin ställde jag 

sedan mot ”Fritidsaktiviteter”, i fråga 4B, för att se om det går att uttyda något mönster.  

I tabell 8 kan vi se att det går att finna ett samband, då 8 av de 13 individer som har 

erfarenheter av fritidsaktiviteter i Sollefteå också har någon erfarenhet av att ha praktiserat 

eller arbetat i kommunen. Det resulterar i vad man skulle kunna kalla en ”flervägs-

integration” i 62 % av fallen. Med flervägs-integration menar jag att individen har fler än en 

mötesplats där integration kan uppstå.     
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Tabell 8. 

Enkätens Id-
nummer Praktik och arbete Fritidsaktivitet Sammanlaga antal ja 

1     0 

2   JA 1 

3     0 

4 JA JA 2 

5     0 

6 JA JA 2 

7 JA   1 

8   JA 1 

9 JA   1 

10 JA JA 2 

11 JA JA 2 

12 JA   1 

13   JA 1 

14     0 

15     0 

16     0 

17 JA   1 

18 JA   1 

19     0 

20   JA 1 

21 JA JA 2 

22 JA JA 2 

23 JA   1 

24 JA JA 2 

25 JA   1 

26     0 

27     0 

28 JA   1 

29     0 

30 JA   1 

31 JA   1 

32 JA JA 2 

33   JA 1 

Antal 18 13  0=10 st, 1=15 st, 2=8 st 
 

Utifrån de som uppvisade en flervägs-integration gjorde jag ytterligare en jämförelse för att se 

om denna grupp anser sig få bättre kontakter än de som enbart har en mötesplats. För att göra 
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det tittade jag på JA-svaren i tabell 8 i förhållande till frågorna 2D, 3C och 4E, som alla 

undersöker hur bra kontakter som har knutits på respektive mötesplats. Jämförelsen visade att 

de individer som hade en flervägs-integration upplevde sina kontakter med svenskar som 

bättre än dem med enbart en mötesplats. Av de 8 som hade en flervägs-integration uppgav 6 

stycken att de kontakter som knutits var ”Mycket bra”, medan 2 upplevde dem som ”Mindre 

bra”. Ingen av de med flervägs-integration upplevde kontakten som ”Inte bra”. Detta att 

jämföra med de som enbart hade en mötesplats att integrera sig genom, där 1 person uppgav 

kontakten som ”Inte bra”, 5 stycken upplevde kontakten som ”Lite bra” och 9 stycken 

upplevde klontakten som ”Mycket bra”, av de sammanlagt 15 personerna ur den gruppen.  

Utifrån denna jämförelse kan jag hålla med om att flera kontaktkanaler resulterar i bättre 

integration i enighet med Beckman, då 75 % av dem som hade en flervägs-integration 

upplevde de knutna kontakterna som ”Mycket bra” i förhållande till de 60 % som enbart hade 

en mötesplats att integrera sig genom.     

De förbisedda  

När vi nu har kollat på framgångsfaktorer i frågan om framgång till integration, finner jag det 

också viktigt att se om det är någon gruppering av människor som i flera fall uppvisar att de 

inte har lika lätt att få tillgång till de olika mötesplatserna. Anledningar till det skulle kunna 

grundas på de teorier som berör varför vissa invandrare klassas som mer eller mindre mycket 

invandrare och mer eller mindre utländska beroende på hur mycket de skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen. För att göra det kommer jag att gå tillväga på samma sätt som jag 

gjorde när jag tittade på framgångsfaktorer, fast denna gång kommer de ”personliga” 

egenskaperna att undersökas i förhållande till frågorna 2B ”Har du fått praktik eller arbete 

genom arbetsförmedlingen?” samt fråga 4B ”Har du varit eller är du med i någon 

fritidsaktivitet i Sollefteå”.  

I jämförelsen med fråga 2B finner jag inget som tydligt indikerar att någon gruppering skulle 

ha svårare än andra att få tillgång till praktik eller arbete genom arbetsförmedlingen. De fåtal 

ökade antal i vissa kategorier pekar enbart mot att det skulle bero på att det är fler personer 

som representerar de kategorierna. Det finns således inga tydliga indikationer som tyder på att 

det skulle finnas skillnader mellan de som bor geografiskt närmre Sverige än de som bor 

längre bort och det stödjer således inte den teorin. Vidare i jämförelsen med fråga 4B gjorde 

jag tre intressanta iakttagelser under frågorna 1B ”Vilket land kommer du ifrån?”, 1F ”Bor du 

ensam eller tillsammans med någon?” samt 1G ”Varför flyttade du till Sverige?”. 
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I frågan om länder visade det sig att samtliga av de 3 respondenterna som kom ifrån 

Afghanistan inte hade varit eller var aktiva i någon fritidsaktivitet i Sollefteå, vilket skiljer sig 

från de andra nationaliteterna som representerades av fler än en person från respektive land. 

Ytterliga 4 länder uppvisade enbart negativa resultat, men då det enbart var 1 representant för 

respektive land, väljer jag att inte gå in närmare på dem övriga. Vidare i frågan om 

boendeform kan vi i tabell 9 se att 8 av 10 av de som bor ensamma, uppger att de inte deltar i 

någon fritidsaktivitet. Det är betydligt fler än det antal som bor tillsammans med sin familj, 

trots att det även där är så många som 10 av 19 som inte deltar.  

 
Tabell 9. 

 

 Har du varit eller är du med någon 

fritidsaktivitet i Sollefteå? 

Total Nej Ja 

Bor du ensam eller 

tillsammans med någon? 

Ensam 8 2 10 

Med min familj 10 9 19 

Annat 1 2 3 

Total 19 13 32 

 

Att det är just den ensamma gruppen som inte deltar i fritidsaktiviteter skulle kunna grunda 

sig i att personerna i fråga inte har sina familjer i landet och att den fritid de har spenderas 

med att antingen kontakta sina anhöriga eller genom att tänka på dem. Insikten i det har jag 

fått genom att arbeta med personer som har tvingats lämnat sina familjer för att starta ett liv i 

Sverige. Många av dem vittnar om den oerhörda saknad som finns efter sina 

familjemedlemmar och den tid som spenderas med att hålla kontakten. Även i frågan om 

varför man flyttade till Sverige finns det indikationer som pekar på att flera grupperingar inte 

tar del av mötesplatsen ”Fritidsaktiviteter”. I tabell 10 kan vi se att flykt, kärlek, ”annan 

anledning” och ”inget svar” uppvisar flest negativa svar i förhållande till de som har svarat för 

respektive rubricering, till skillnad från arbete och familj. 
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Tabell 10 

 

 

Har du varit eller är du med i 

någon fritidsaktivitet i Sollefteå? 

Total Nej Ja 

Varför flyttade du till 

Sverige? 

Flykt 5 2 7 

Arbete 0 2 2 

Kärlek 5 1 6 

Familj 1 6 7 

Annan anledning 5 1 6 

Inget svar 3 1 4 

Total 19 13 32 

 

Det som kan tyckas oroväckande med att flera grupper inte deltar i fritidsaktiviteter, är att just 

den mötesplatsen i denna undersökning har framkommit som den mest framgångsrika. Att så 

många inte deltar visar också på att det är här en stor insats kan behöva göras. Om vi utöver 

arbetsintressen också söker efter de gemensamma nämnare som invandrare och svenskar kan 

få genom fritidsaktiviteter, erbjuds invandrarna i större utsträckning den så kallade flervägs-

integrationen, vilket förbättrar integrationen i kommunen i stort. Genom att introducera 

individer till fritidsaktiviteter som ligger i deras intresse, kan de hitta likasinnade som är 

beredda att möta dem för de identiteter som är aktuella i just den kontexten.   

Mottagandet i Sollefteå 

Slutligen i denna undersökning kommer jag att besvara frågan om huruvida invandrarna i 

Sollefteå känner sig välkomna till Sverige eller inte. Denna grundar sig på invandrarnas 

upplevelser angående bemötande från andra Sollefteåbor i fråga 7, ”Känner du dig 

välkommen till Sverige av människorna som bor i Sollefteå kommun?” och bemötande från 

kommunala organ med fokus på behjälplighet i fråga 6, ”Känner du dig välkommen till 

Sverige av Sollefteå kommun?”. Undersökningen kommer också att grundas på invandrarnas 

upplevda känsla av trygghet i Sollefteå, utifrån om de känner sig rädda eller inte, vilket 

bevaras i fråga 5, ”Känner du dig trygg i Sollefteå kommun?”.  

I figur 4 ser vi att en övervägande majoritet har svarat positivt i frågorna 7 och 6, det vill säga 

att de känner sig mer eller minde välkomna till Sverige utifrån det upplevda bemötandet i 
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Sollefteå. 97 % uppger att de känner sig mer eller mindre välkomna av de andra 

sollefteåborna och 82 % upplever det utav de kommunala organen.  

 

Figur 4 

 

Att en så stor andel känner sig välkomna är positivt, men det får en självklart att ifrågasätta 

varför det inte är alla som känner sig välkomna. Borde inte ett bemötande från framför allt 

den kommunala sidan vara lika för alla? Man får dock inte glömma att även här ta hänsyn till 

de olika individernas identiteter och känslor, då det är den upplevda känslan och inte något 

universellt instrument som har använts för att mäta denna upplevelse. En upplevd positiv 

känsla för en individ, kan vara en negativ för en annan, beroende på vem denne är och vilka 

tidigare erfarenheter denne har. Men även de som representerar kommunen och de 

sollefteåbor som bor i kommunen är individer med olika identiteter och åsikter som säkerligen 

återspeglar sig olika beroende på deras tidigare erfarenheter av ”de andra”, ”invandrarna”.   

För att avrunda denna del kan vi i figur 5 se att samtliga av de invandrare som deltog i 

enkätundersökningen upplever att de känner sig mer eller mindre trygga i kommunen.  
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Figur 5.  

 

Av dessa känner lite drygt 2/3 av invandrarna sig mycket trygga i Sollefteå.  Detta kan ses 

som ett otroligt viktigt tecken på att vi fortfarande inte har hamnat i ett sådant läge, att 

fördomarna om ”de andra” har blivit så starka att de påverkar hur vi agerar mot varandra och 

således påverkar känslan av trygghet hos dem. Om invandrarna känner sig trygga, bör det 

rimligtvis finnas en önskan hos dem att integrera sig med övriga i det svenska samhället 

genom både arbete och fritidsaktiviteter, vilket på sikt kan resultera i ett integrerat samhälle i 

större mått mätt.     
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AVSLUTNING  

Integrationsfrågor är viktiga frågor som berör oss alla, då vi alla lever i de samhällen där 

integrationen ska äga rum. Att tala om integration som ett problem försvårar endast vägen mot 

att nå ett fungerande samhälle, där vi respekterar varandra för dem vi är. Integration handlar 

om just det, att se individer för dem de är, respektera varandra och inte vara omöjlig i 

skapandet av nya kontakter. 

Genom arbetets gång har det gjort sig uppenbart hur viktigt det kan vara med en enda kontakt 

hos en individ utanför den egna grupperingen. Hur en enda kontakt i ett första läge, kan bli 

den stadiga grunden att bygga vidare på i skapandet av ett större kontaktnät mellan individer 

av olika bakgrund, även kallat integration. 

Invandringen är inget som kommer att upphöra inom den närmaste tiden och vem vet om det 

någonsin kommer att ske. Istället för att försöka förhindra människor av olika bakgrund att 

leva tillsammans måste det rimligtvis vara fördelaktigare att försöka samarbeta för ett 

gemensamt bättre samhälle. Undersökningarna i uppsatsen visar tydligt att vi genom möten, 

på bästa sätt kan bryta ner de fördomsfulla murar som vi har byggt upp emellan oss. Genom 

en gemensam nämnare med en person utanför den egna gruppen, finns möjligheten att bygga 

upp ett kontaktnät som kan gå över de gränser som vi tror finns, för att i slutändan visa att 

skillnaderna inte existerar.  

Genom uppsatsens gång har samtliga av de frågeställningar som ställdes inledningsvis 

kommit att besvaras, vilka har gett många svar på hur det ser ut i Sollefteå kommun. Det 

mötesplatser som låg i fokus har undersökts och kartlagts, med resultatet att alla bidrar till att 

skapa möten mellan individer av olika bakgrund. Vidare har ”Fritidsaktiviteter” utsetts till 

den mest framgångsrika mötesplatsen, då de bästa kontakterna tillhandahölls genom de 

mötena. Genom jämförelserna mellan de olika ”personliga” kategorier visade sig vissa 

grupper sticka ut i frågan om utanförskap och då framför allt i mötesplatsen 

”Fritidsaktiviteter”. Varvid vi för bättre integration måste introducera invandrarna i den 

enorma gemenskap som kan finnas att hämta där. Slutligen sammanställdes det att majoriteten 

av de invandrare som svarade på enkäten upplever Sollefteå som en trygg och trevlig stad, där 

man åtminstone till viss mån erbjuds hjälp när den behövs.    

Utöver denna kartläggning om Sollefteå har detta arbete erbjudit en insikt i att integration i 

grunden egentligen handlar om kontakter och relationer mellan gemene man. Med det menat 
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att integration kan skapas, men endast genom att vi vågar släppa in nya människor i våra liv, 

vilket är en inspirerande lärdom som vi alla bör ta med oss. Det betyder att för varje ny 

kontakt som vi knyter, genom att hälsa på eller samtala med en av ”de andra”, en av 

invandrarna, desto närmare kommer vi ett integrerat samhälle.  

För vidare studier inom ämnet integration bör således större fokus läggas på just de 

individuella insatserna. Självklart ska vi rent lagligt respekteras oavsett vilka vi är, men det 

finns redan reglerat. Det vi nu måste fokusera på är att få gemene man att ta sitt ansvar i 

frågan om kontakter, om den integration som vi lagt grunden för rent lagligt, ska kunna få 

någon möjlighet att börja växa.    
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Enkätundersökning.  

Denna enkät är till för att undersöka om praktik, arbete och fritidsengagemang kan hjälpa till 

med integrationen mellan invandrare och det svenska samhället.  

Undersökningen kommer att användas för ett skolarbete vid Umeå universitet och används av 

en student som studerar Internationell kris och konflikthantering. 

Du behöver inte fylla i enkäten. Om du fyller i den så är du anonym. 

Det är bra om du svarar på så många frågor som möjligt. 

Det är viktigt för mig att du svarar för att jag ska kunna göra en bra undersökning. 

Det är 7 delar med frågor som handlar om dig, arbete, fritid och Sollefteå kommun.  

Kryssa i rutan ¤ för det svar som passar bäst för dig.   

Lämna till läraren när du är färdig. 

Tack så mycket för hjälpen! 

 

1. Frågor om dig 

A) Hur gammal är du? ____________________________________________ 

B) Vilket land kommer du ifrån? ______________________________ 

C) Vilken del av Sollefteå kommun bor du i?  

¤ Sollefteå  

¤ Långsele 

¤ Junsele 

¤ Näsåker 

¤ Ramsele 

¤ Något annat område 

D) Är du kvinna eller man?  

¤ Kvinna      

¤ Man 
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E) Vilket steg på SFI studerar du på? 

¤ C      

¤ D 

F) Bor du ensam eller tillsammans med någon? 

¤ Ensam     

¤ Med min familj     

¤ Med mina vänner    

¤ Annat 

G) Varför flyttade du till Sverige? 

¤ Flykt      

¤ Arbete      

¤ Kärlek     

¤ Familj 

¤ Annan anledning 

¤ Inget svar 

 

 

2. Praktik eller arbete genom Arbetsförmedlingen 

A) Har du varit eller är du inskriven på Arbetsförmedlingen?  

¤ Nej  fortsätt med fråga 3 

¤ Ja 

 

B) Har du fått praktik eller arbete genom arbetsförmedlingen? 

¤ Nej fortsätt med fråga 3 

¤ Ja 
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C) Har du genom din praktik eller ditt arbete på arbetsförmedlingen fått kontakt med 

någon som du tror är svensk? (Om det är fler än en person, tänk då på den personen som du 

känner bäst) 

¤ Nej fortsätt med fråga 3  

¤ Ja  

 

D) Hur bra känner du den personen? 

¤ Mycket bra, vi pratar när vi träffas 

¤ Lite bra, vi hälsar när vi träffas 

¤ Inte bra, vi hälsar aldrig 

 

3. Arbete utan Arbetsförmedlingens hjälp 

 

A) Har du utan Arbetsförmedlingens hjälp arbetat i Sollefteå kommun?  

¤ Nej  fortsätt med fråga 4 

¤ Ja 

 

B) Har du genom din arbetsplats fått kontakt med någon som du tror är svensk? (Om 

det är fler än en person, tänk då på den personen som du känner bäst) 

¤ Nej fortsätt med fråga 4  

¤ Ja  

 

C) Hur bra känner du den personen? 

¤ Mycket bra, vi pratar när vi träffas 

¤ Lite bra, vi hälsar när vi träffas 

¤ Inte bra, vi hälsar aldrig 
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4. Fritidsaktivitet (till exempel om du spelar någon sport eller är med i 

någon förening) 

A) Var du i ditt hemland med i någon fritidsaktivitet? 

¤ Nej 

¤ Ja 

 

B) Har du varit eller är du med i någon fritidsaktivitet i Sollefteå? 

¤ Nej  fortsätt med fråga 5 

¤ Ja 

 

C) Vilken typ av fritidsaktivitet är det? 

¤ Sport 

¤ Hantverk/skapande  

¤ Frivilligt arbete (exempelvis Röda korset, FN-föreningen eller Civilförsvarsförbundet) 

¤ Riktad fritidsaktivitet som jobbar för integration. (exempelvis TIME)  

¤ Någon annan typ av fritidsaktivitet 

 

D) Har du genom din fritidsaktivitet fått kontakt med någon som du tror är svensk? 

(Om det är fler än en person, tänk då på den personen som du känner bäst) 

¤ Nej fortsätt med fråga 5  

¤ Ja  

 

E) Hur bra känner du den personen? 

¤ Mycket bra, vi pratar när vi träffas 

¤ Lite bra, vi hälsar när vi träffas 

¤ Inte bra, vi hälsar aldrig 
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5. Känner du dig trygg i Sollefteå kommun. Känner du att du kan röra 

dig utomhus utan att vara rädd? 

¤ Mycket trygg, jag är aldrig rädd 

¤ Lite trygg, jag är rädd ibland 

¤ Inte trygg, jag är alltid rädd 

 

 

6.  Känner du dig välkommen till Sverige av Sollefteå kommun. Får du 

hjälp av kommunen?  

¤ Mycket välkommen, jag får mycket hjälp av kommunen  

¤ Lite välkommen, jag får lite hjälp av kommunen  

¤ Inte välkommen, jag får ingen hjälp av kommunen 

 

 

7. Känner du dig välkommen till Sverige av människorna som bor i 

Sollefteå kommun. Är de trevliga mot dig?  

¤ Mycket välkommen, de är mycket trevliga  

¤ Lite välkommen, de är lite trevliga  

¤ Inte välkommen, de är inte trevliga  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack så mycket för hjälpen! 

Lämna till din lärare när du är färdig 

 


