
De nya svenskarnas röst !

Exempel på regionala frågor:

Kommer du att bo kvar i länet om 5 år? Varför inte?
Har du rest med buss eller tåg senaste månaden?
Använder du internet dagligen i hemmet?
Har något av detta hänt dig?
Vill du vara med och påverka frågor som berör dig?
Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gått på konsert, teater, dansföreställning, 
filmvisning och/eller utställning?
Röker du dagligen? Vill du sluta röka? 
Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? 
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel?
Vilken typ av boende passar dig bäst? (Foton)
Röker du? Dricker du? Har du provat narkotika? Spelar du?
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De nya svenskarnas röst !

Exempel på kommunfrågor

– Tror du att man behöver hjälp under den första tiden i kommunen med:
 Att kontakta kommunen i olika frågor t.ex. skola, dagis?
 Att kontakta andra myndigheter t.ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?
 Att översätta t.ex. blanketter, dokument, informationsblad?
 Att få stöd  gällande olika familjerelationer t.ex. vid skilsmässa?

– Vet du vart du vänder dig om du/ni/barnet vill lära er simma?
– Kan du cykla?
– Känner du till föreningslivet i kommunen?
– Vet du hur du får kontakt med olika föreningar t.ex. idrotts-/kultur-/intresseföreningar?
– Känner du till språkkaféet på Komedianten?
– Känner du till språkkaféet på Centralen?
– Känner du till "Låna en svensk"?
– Känner du till hur kommunen styrs?
– Vill du veta mer om hur kommunen styrs?

© Invandrarindex 2



De nya svenskarnas röst !

Exempel på kommunfrågor (forts.)

– Vilket bostadsområde bor du i?
– Känner du dig trygg i ditt bostadsområde?
– Känner du framtidstro?
– Har du kunnat använda dig av dina tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen 

på Sfi?
– Har du haft nytta av det du lär dig på Sfi?
– Har det gått att kombinera dina studier på Sfi med andra studier, arbete eller praktik?
– Har du kommit i kontakt med Flyktingmottagningen i kommunen?
– Hur tycker ni kontakten med Flyktingmottagningen har fungerat?
– Upplever du att du får tillräckligt med information om hur det är att leva i kommunen?
– Har du någon svensk vän?
– Hur fungerar din kontakt med svenskar?
– Hur fungerar din integration i kommunen?
– Vad är det som fungerar dåligt?
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