
#39 • 2015 dagens samhälle  19

Årets rapport är värd 
965 miljarder.
Betala bara 395 kr.
Den offentliga marknaden har köpt varor och tjänster från näringslivet för 965 miljarder 
kronor under det senaste året.  Det är en fjärdedel av BNP. I årets rapport har vi kartlagt de 
största och viktigaste företagen på den offentliga marknaden. 

Läs om de 150 största företagen. Se vilka företag som dominerar bygg, IT, omsorg, 
bemanning och andra sektorer. Vi har också listat välfärdens största ideella 
organisationer liksom de statliga, landstingsägda och kommunala bolagsjättarna.

Beställ ditt eget exemplar av rapporten genom att skicka in kupongen eller gå in på 
dagenssamhalle.se/om2015

dagenssamhalle.se/om2015
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Många nyanlända vill flytta
3 av 10 missnöjda med sin kommun l Jobb och studier lockar på annan ort
Vad tycker nyanlända 
om Sverige? I en unik 
undersökning ger 3 000 
personer sin syn på sitt 
nya land. Nästan hälften 
är tveksamma till den 
kommun där de hamnat.
enkät Trots att migration 
och integration ligger högt på 
beslutsfattarnas agenda, sak-
nas det kvantitativa under-
sökningar som ger en bild av 
hur människor som invand-
rat till Sverige egentligen ser 
på sin situation.

Företaget Invandrarindex 
undersökning gjordes i våras. 
I ett 30-tal kommuner i norra 
Sverige samt i Halland veks en 
sfi-lektion åt att svara på frå-
gor. Cirka 3 000 personer del-
tog. Majoriteten kom till Sve-
rige under 2013 och 2014, de 
flesta från Eritrea eller Syri-
en.

I undersökningen tonar 
en bild fram av relativt väl-
utbildade människor (31 pro-
cent har gått i skola 13 år eller 
längre), som ofta har lite svårt 
att trivas i kommunen där de 
hamnat, på grund av brist på 
jobb, släkt och vänner.

Tre av tio säger att de inte är 
nöjda med den kommun där 
de hamnat. Nästan hälften är 
tveksamma till att stanna i 
kommunen.

Fredrik Lundvall, vd för In-

vandrarindex, framhåller att 
kommuner, myndigheter och 
organisationer ska ta hänsyn 
till de nyanländas uppfatt-
ningar och behov när de fat-
tar beslut. 

– Om man inte gör det så 
innebär det att folk som kom-
mer hit ska anpassa sig till 
svenska förhållanden; våra 
regler, behov och önskemål. 
Det är assimilation. Om man 
i stället tar reda på vad folk 
verkligen tycker ökar chan-
serna till integration, säger 
han.

Förutom de kvantitativa re-
sultaten av undersökningen 
kommer det fram öppna svar 
av intresse för kommuner, en-
ligt Fredrik Lundvall. 

– Det handlar konkret om 
sådant som borde göras an-
norlunda; till exempel var 
det borde finnas en busshåll-
plats, att badhuset borde vara 
öppet på fredagar.

Undersökningen har ge-
nomförts en gång tidigare, 
förra året i Härnösand. An-
ders Byquist (S), ordföran-
de i kommunens arbets-
livsnämnd, anser att fråge-
ställningarna ger värdefull 
information.

– Det blir en fingervisning 
om hur det vi gör fungerar, 
säger han.

Härnösands arbetsmark-
nadschef Issam Sassi tycker 

också att resultatet av direk-
ta frågor ger viktiga signaler 
om kommunens aktiviteter 
för nyanlända.

– Det finns till exempel en 
fråga som handlar om varför 
man vill flytta från kommu-
nen. Många hade svarat att 

det berodde på att man hittat 
sysselsättning någon annan-
stans. Det är en direkt signal 
till politiken att fråga sig hur 
vi skapar fler jobb, säger han.

IFS, statliga Almi företags-
partners rådgivningsverk-
samhet för entreprenörer 

med utländsk bakgrund, är 
en av de nationella aktörer 
som använder Invandrarin-
dex resultat. 

Vd:n Maroun Aoun fram-
håller till exempel att drygt 
20 procent av de som sva-
rat på frågorna uppger att de 

drev företag innan de kom till 
Sverige.

– För oss är det positivt och 
det stärker våra argument 
om att många som kommer 
hit har en entreprenöriell 
anda som är värd att snabbt 
och enkelt satsa på tidigt, sä-
ger han.

När nästa omgång av Invand-
rarindex-undersökningen 
görs i början av nästa år räk-
nar Fredrik Lundvall med 
samarbete med ännu fler 
kommuner. Målet är samtli-
ga 290 men, konstaterar han, 
det är inte realistiskt.

– Det finns ju kommuner 
som inte har någon sfi. Men 
skulle vi nå 200 vore det bra.

Den undersökning som 
genomförts har bekostas av 
länsstyrelserna i Norrlands-
länen samt i Halland. 

Dessutom köper flera myn-
digheter och organisationer 
in sig och får skicka med 
egna frågeställningar. Hit hör 
bland andra Migrationsver-
ket, Boverket, LO och Svenskt 
Näringsliv.

Fredrik Lundvall var  till 
för ett par år sedan politiskt 
aktiv i Centern och satt i full-
mäktige och kommunstyrel-
sen i Härnösand. Hans far är 
palestinier och kom till Sveri-
ge i slutet av 50-talet. 
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ÖveR Hälften vIll flytta fÖR att få jObb
n 3 000 nyanlända tillfrågades om kommunen de bor i, våren 2015.

Källa: Invandrarindex

vad tycker du om 
kommunen?

vill du bo kvar
i kommunen?

varför vill du flytta? Har du fått den
vård du behöver? 

3 000 
personer 
tillfråga-
des i en ny 
enkät.
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