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LÄNET. Det är i hög 
utsträckning möjligheten 
till arbete som avgör om 
nyanlända stannar kvar i 
Västernorrland. Fanns det 
bara jobb skulle många 
stanna kvar i länet. Det visar 
en ny undersökning som 
presenterades i januari.

Statistik visar att utrikes-
födda står för 70 procent av 
utflyttningen från Väster-
norrland.

Samtidigt är jobb den vik-
tigaste faktorn för om nyan-
lända väljer att stanna eller 
flytta. Det visar resultatet av 
Invandrarindex.

– Befolkningsutveckling-

en är A och O i en gles region 
som Västernorrland. Vi har 
under några år blivit fler 
västernorrlänningar tack 
vare utrikes födda men 
dessa står nu för en stor del 
av utflyttningen till andra 
län, säger Frida Bergman, 
samordnare för Region 
Västernorrlands regionala 
utvecklingsstrategi.

Undersökningen grundar 
sig på svar från de som lä-
ser Svenska för invandrare 
(SFI) i kommunerna.

De har svarat på en rad oli-
ka frågor om hur de trivs i 
Västernorrland. Undersök-
ningen började som ett pi-
lotprojekt i Västernorrland 

2014 och genomförs nu i hela 
riket sedan 2017.

Invandrarindex visar att 
52 procent av de tillfrågade i 
Västernorrland vill bo kvar 
här. Motsvarande siffra för 
riket är 65 procent, alltså 
något fler.  

– Jobb är den röda tråden 
här, det är tydlig, sägerFred-
rik Lundvall,Invandrarin-
dex.

– De som har ett jobb trivs 
bättre och av de som vill flyt-
ta uppger 54 procent att det 
beror på att det är för att få 
ett arbete, förklarar Fredrik 
Lundvall.
Statistik visar att utrikes-
födda står för 70 procent av 
utflyttningen från Väster-

norrland.

Samtidigt är jobb den vikti-
gaste faktorn för om nyan-
lända väljer att stanna eller 
flytta.

Det visar resultatet av In-
vandrarindex som presente-
rades 21 januari i Regionens 
hus..

2018 startade arbetet med 
att ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi för Väs-
ternorrland. Den ska staka 
ut vägen för att nå tillväxt i 
regionen och hjälpa oss sat-
sa rätt. 

– Invandrarindex är en 
analys vi uppmanat kom-
munerna att delta i. Vi mås-
te diskutera och känna till 

våra förutsättningar för 
att kunna bygga ett tillväx-
tarbete som gör skillnad 
framåt. Att ta tillvara våra 
nyanlända och ge dem stöd 

för att de ska integreras på 
arbetsmarknaden är en vik-
tig parameter, säger Frida 
Bergman.

LENNART LUNDBERG 

Så svarade man i Västernorrland
 » 371 nyanlända svarade på enkäten i Västernorrland.
 » Sex regioner i Sverige deltar: Gävleborg, Halland, Norrbotten, 

Skåne, Stockholm och Västernorrland.
 » 52 procent kom till Västernorrland som flykting, 42 procent för 

att bo med anhörig.
 » 53 procent tycker det är lätt att få kontakt med svenskar, 34 

procent tycker inte det, 52 procent vill bo kvar i sin kommun, 36 
procent vet inte och 12 procent vill inte bo kvar,
 » 54 procent vill flytta för att få jobb, 13 procent vill flytta för att 

studera/gå i skola, 13 procent vill flytta för att få annat boende, 15 
procent vill flytta för att de har för lite att göra, 13 procent för att 
komma närmare vänner och 24 procent av annan anledning.

Brist på jobb – stor flyttorsak för invandrare i länet

Fredrik Lundvalls företag är det enda företag som gör undersökningar om de nyanlända förhållanden och attityder.   Foto: LENNART LUNDBERG

Fredrik Lundvall äger och driver företaget Invandrarindex   

Företaget håller till i ett företagshotell i centrala Härnösand.   

Företaget arbetar på upp-
drag av kommuner regioner 
och myndigheter.

På listan över företaget 
uppdragsgivare finns bland 
andra Boverket, Migrations-
verket och Socialstyrelsen. 
Men han samarbetar även 
med olika lärosäten.

Företaget göra sina under-
sökningar i klassrum. Det 
gäller vuxna som läser SFI, 
språkintroduktionselever i 
gymnasiet och elever som 

läser svenska som andra-
språk.

– Vi gör bara undersök-
ningar åt olika myndig-
heter. Vi arbetar inte med 
privata företag Hur skulle 
det se ut om vi gick in i ett 
klassrum och bad att få 
undersöka vilka mobiltele-
fonlevereantörer eleverna 
har, säger företaget ägare 
Fredrik Lundvall Invand-
rarindex.

Han har hittat ett nätverk 
som kan översätta under-

sökningarna till de vanli-
gaste invandrarspråken. Så 
gott som alla kan få frågorna 
dels på svenska och dels på 
sitt eget språk.

Undersökningarna görs 
också så att olika myndig-
heter får ta del av svar på 
frågor som andra myndig-
heter beställt.

–Till exempel vill Bover-
ket ha svar på en rad frågor 
om boende. Dessa svar går 
sedan att bryta ned på kom-
munnivå som kommuner 
kan ha stor nytta av.

Affärsiden är att nyanlän-
da kan svara på frågorna 
på sitt hemspråk. De stora 
invandrarspråken som till 
exempel arabiska, dari och 
somaliska går att välja vid 
sidan om svenska och eng-

elska. Genom att kunna 
erbjuda minst sju språk så 
kan de allra flesta svara på 
frågorna på ett språk man 
behärskar.

De som svarar har rätt till 
fullständig anonymitet.

–Sedan har vi ett samar-
bete med företaget Ipsos som 
automatiskt kan göra power-
pointpresentationer med de 
statistik som våra kunder 
frågar efter, säger Fredrik 
Lundvall

Nyligen har man gjort 
en undersökning åt Region 
Västernorrland.

Sex av de sju kommuner-
na finns med i undersök-
ningen. Inte Ånge denna 
gång eftersom man har för 
få SFI-elever vilket gör att 
resultatet skulle vara spår-

bart.
– Vi har ett mycket bra 

samarbete först med Här-
nösands kommun och se-
dan flera år tillbaka med de 
andra kommunerna i länet. 
De förstår att det är bra och 
kommunerna här fungerar 
som piloter för våra under-
sökningar, säger Fredrik 
Lundvall.

Företaget arbetar över hela 
landet.

– Och vi är ensamma om 
vår idé.

– Det finns något liknande 
i Tyskland men i många an-
dra länder finns ingenting 
så vi kanske ska expandera 
utomlands, säger Fredrik 
Lundvall.

LENNART LUNDBERG 

HÄRNÖSAND. Vill man ha reda på vad nya svenskar 
tycker vänder man sig till Härnösand. För där finns det 
enda företaget i landet som har hittat ett sätt att un-
dersöka vad nyanlända tycker i olika frågor. Metoden 
har tagits fram av företaget Invandrarindex som ägs 
och drivs av Fredrik Lundvall från Härnösand.

Unikt sätt intervjua invandrare
Fakta om Fredrik Lundvall
 » Fredrik Lundvall ligger bakom företaget Invandrarindex som gör 

stora kvantitativa undersökningar av nyanländas syn på Sverige. 
Invandrarindex vill ge röst åt nyanlända invandrare i Sverige. 
Invandrarindex genomfördes i Västernorrland 2014 och i Norrland 
2015. . 2016 lanserades Invandrarindex som en rikstäckande
 » Han har tidigare varit centerpolitiker men står inte längre på 

valbar plats på Centerns listor. Han lämnade politiken 2013 efter att 
ha varit aktiv i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen,
 » Han är nu aktiv i 5i12-rörelsen.


