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- 4 av 10 nyanlända invandare är intresserade av att starta eget företag. 
- Chansen att invandrare stannar kvar där de kommunplacerats ökar om de trivs och mår bra 

vilket till stor del påverkas av om de har sina anhöriga med sig. 

Det är några av de resultat som framkommer i en pilotstudie som genomförts inför nästa års lansering av 
Invandrarindex, en rikstäckande, kommunbaserad, årligt återkommande undersökning där nyanlända invandrare 
ges möjlighet att göra sig hörda. 

Projektet finansieras av bland andra Migrationsverket, Boverket, SABO, LO, Svenskt Näringsliv, Almi (IFS) samt 
kommuner och länsstyrelser och leds av Invandrarindex AB. 

I oktober avslutas piloten för Invandrarindex - den första kanal som upprättats för att ge information direkt från 
nyanlända invandrare. I en omfattande debatt om invandring, integration och flyktingar är det en röst som 
hittills saknats. 

Från närmare 50 kommuner, företrädsvis representerade norra delen av Sverige, har drygt 3 000 personer i 
samband med en SFI-lektion fått besvara ett omfattande frågebatteri. Frågorna spänner över ett flertal olika 
områden relaterade till den egna upplevelsen av olika aspekter på att komma till Sverige. 

Pilotundersökningen ligger till grund för lanseringen av Invandrarindex som en rikstäckande, årligt 
återkommande studie. Rapporten från årets Invandrarindex presenteras i oktober 2015 medan huvudprojektet 
startar i mars 2016. En delrapport kommer att släppas inför sommaren och senare under hösten publiceras den 
kompletta analysen. 

Förutom de redan nämnda resultaten framkommer även att: 

- Den största anledningen till att nyanlända väljer att komma till Sverige är att de tror att de får ett bättre 
liv här än i andra länder. 

- Drygt hälften tycker att det är lätt att träffa infödda svenskar 
- Drygt hälften vill bo kvar i den kommun de bor i nu. 
- Det sämsta på Migrationsverkets boenden är aktiviteterna 
- Det är vanligast att man vill jobba inom hälso- och sjukvärden samt inom industrin. 
- 3 av 4 har brandvarnare i sitt hem och 60 % har fått information om hur man gör om det börjar brinna. 
- 92 % känner till numret 112 och 55 % känner till telefonnumret 1177 
- 63% tycker att man fått den vård man behöver och hälften har varit till en tandläkare. 
- Bland olika föreningar är det vanligast att man är med i en religiös förening 
- Knappt hälften bor med barn och ytterst få har röstat vid allmänna val i Sverige. 

Invandrarindex AB erbjuder, förutom den årliga barometerstudien med samma namn, även möjligheten att 
genomföra skräddarsydda undersökningar mot målgruppen ”nyanlända invandrare” samt konsulttjänster 
relaterade till genomförda projekt – rådgivning, workshops, fördjupade analyser, översättningar, mm. 

Kontaktperson är Fredrik Lundvall (fredrik.lundvall@invandrarindex.se) 
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