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Inledning 
I följande rapport redovisas utfallet av en enkätstudie som genomfördes under 2021 inom ramen för 
projektet Boende, Integration och Arbete. Projektet undersöker integrationsprocesser i Timrå kommun i 
allmänhet och i bostadsområdet Tallnäs i synnerhet. Inom ramen för nämnda enkätstudie som riktas 
till hushåll i Tallnäs samt för området omgivande bostadsområdet har flera teman undersökts. Det 
innefattar förutsättningar för integrationsprocesser, förekomsten av integrationsprocesser samt synen 
på bostadsområdena i allmänhet.  

Metodredogörelse 
I ett första steg definierades vilka bostadsområden som undersökningen skulle rikta in sig på. Detta har 
illustrerats med röd markering i Figur 1. Från Timråbo gavs namn och adressuppgifter till de personer 
som stod på kontrakten för deras lägenheter i Tallnäs. För boende i de omgärdande villaområdena gick 
hushåll för hushåll igenom. Till varje hushåll skickades en enkät. Om det var fler myndiga personer 
skrivna på adressen (över 18 år) slumpades en person fram. Ratsit.se användes för att få tillgång till 
folkbokföringsuppgifter. 

Enkäter med följebrev skickades med post den 12 mars 2021. Möjlighet gavs att svara både via bifogad 
enkät samt via unika inloggningsuppgifter via internet och verktyget Netigate. En påminnelse, 
bestående av ett brev med inloggningsuppgifter för webbsvar, skickades den 26 mars. Den 21 april 
skickades ytterligare en påminnelse. Denna gång innehöll utskicket både följebrev och enkät. 

Figur 1 Illustration av studerat område 

 
Sammantaget nådde enkäten 702 respondenter av vilka 196 valde att besvara den. Det ger en 
svarsfrekvens på 27,9 procent. Även om svarsfrekvensen är begränsad kompenseras den av faktumet 
att undersökningen vände sig till en totalpopulation, dvs. samtliga hushåll i det studerade området.  

Någon närmare bortfallsanalys är inte möjlig att genomföra då uppgifter om respondenterna inte är 
kända. Det kan däremot noteras att svarsfrekvensen skilde sig åt mellan studiens två huvudsakliga 
områden, dvs. de som är bosatta i Timråbos bestånd av hyreslägenheter och de som bor i det omgivande 
området som domineras av privatägda villor. Svarsfrekvensen bland de boende i Timråbos bestånd 
uppgick till 23,8 procent medan motsvarande siffra för det omgivande området är 34,3 procent. Den här 
uppdelningen mellan Timråbos område i Tallnäs respektive de omgivande villaområdena kommer 
användas genomgående i rapporten. 

Deskriptiv redogörelse av respondenter 
I Tabell 1 ges grundläggande data över deltagande respondenter. I tabellen framkommer att ungefär 
lika många kvinnor som män svarat på enkäten och att de flesta som deltagit befinner sig i medelåldern. 
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Vad gäller födelseland så är drygt 75 procent av respondenterna födda i Sverige. Bland invandrare är 
det klart mest vanligt att vara född utanför Europa. Här finns stora skillnader mellan de olika områdena 
och de redovisas därför uppdelade. Av respondenterna i Tallnäs är drygt 60 procent födda i Sverige 
medan motsvarande siffra för omgivande områden är drygt 90 procent. Samma mönster återfinns för 
indikatorn som speglar om personer har utländsk bakgrund eller inte, här mätt som om respondenten 
själv är född utanför Sverige eller om den har en eller båda av sina föräldrar som är det.  

Tabell 1 Grundläggande data över respondenter  

 Fördelning totalt (%) Tallnäs (%) Omgivande områden 
(%) 

Kön    

Kvinnor 50,7   

Män 49,2   

    

Ålder    

18 – 29 år 7,3   

30- 49 år 36   

50- 64 år 25,8   

65 + 30,9   

    

Födelseland    

Sverige 76,8 62,9 91,4 

Annat land i Norden 4,2 3,1 3,1 

Annat land i Europa 1,1 - 2,2 

Annat land utanför 
Europa 

17,9 34 1,1 

    

Bakgrund    

Svensk 67,3 56,4 78,9 

Utländsk bakgrund 32,7 43,6 21,1 

 

I Tabell 2 redovisas de socioekonomiska uppgifter som respondenterna har angivit. I samtliga fall 
redovisas de för hela fördelningen respektive uppdelat på bostadsområden. Vad gäller uppgifter om 
hushållsinkomst så ses stora skillnader mellan boende i Tallnäs och de omgivande områdena. Det bör 
noteras att skillnaderna också kan bero på hur många vuxna som ingår i respektive hushåll. 

För att redovisa utbildningsnivå har en kategorisering används som skildrar respondentens högst 
studerade nivå. Bland respondenterna som helhet är det vanligast att ha erfarenhet från gymnasial eller 
eftergymnasial nivå. I Tallnäs är det emellertid runt 40 procent som uppger att de endast har erfarenhet 
av studier från grundskolenivå. I de omgivande områdena är det istället drygt 50 procent som har 
erfarenhet av eftergymnasiala studier. 
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Det är mycket medvetet så att boendesituationen skiljer sig mellan de olika bostadsområdena. Tallnäs 
domineras helt av hyresrätter och de som inte har angett att de bor i en sådan har mest sannolikt valt 
fel svarsalternativ. De omgivande bostadsområdena karaktäriseras av att respondenterna till 
dominerande del är bosatta i villor eller radhus.  

Tabell 3 Socioekonomiska uppgifter 

 Fördelning totalt (%) Tallnäs (%) Omgivande områden 
(%) 

Hushållsinkomst 
(median) 

301 000 – 400 000 201 000 – 300 000 601 000 - 7000 

    

Utbildningsnivå    

Grundskola 26,9 40,4 13 

Gymnasial 33,3 33 33,7 

Eftergymnasial 39,8 26,6 53,3 

    

Boendesituation    

I villa/radhus 48,1 1,1 95,7 

I 
lägenhet/flerbostadshus 

som är bostadsrätt 

2,7 4,3 1,1 

I 
lägenhet/flerbostadshus 

som är hyresrätt 

48,7 93,6 3,2 

Annat boende 0,5 1,1 - 

Uppfattningar om bostadsområden 
I Figur 2 ges en allmän indikation på hur respondenterna uppfattar sina bostadsområden. Det första 
diagrammet redovisar hur väl respondenterna trivs i sina bostadsområden. Överlag ger de flesta uttryck 
för att man trivs ganska bra eller mycket bra i sitt område. De boende i de omgivande villaområdena är 
i allmänhet något mer positiva än de som bor i Tallnäs.  

Den andra frågan visar istället i vilken utsträckning respondenterna känner sig trygga i sitt 
bostadsområde. Överlag upplever de flesta en känsla av trygghet. Det kan samtidigt noteras att de 
boende i de omgivande områdena anger att de upplever sig tryggare än vad de som bor i Tallnäs gör.  
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Figur 2 Trivsel och trygghet i bostadsområden 

 
 

 
 
För att närmare studera hur respondenterna upplever sitt bostadsområde ställdes öppna frågor i 
enkäten, något som gav möjlighet för de svarande att mer precist kommentera för- och nackdelar i 
området.  
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Det bästa med bostadsområdet 
Vad gäller svar på frågan om vad man upplever som det bästa med ens bostadsområden kan ett antal 
teman noteras. De presenteras i en ordning som innebär att det mest frekventa temat inleder och där 
efterföljande teman följer i avtagande skala.  

Området är lugnt och tryggt – Närhet till natur – God samhällsservice – Närhet till det mesta och centralt placerat 
– Goda grannar och gemenskap – Goda förutsättningar för sport och fritidsliv – Närhet till affärer – Fina 
utemiljöer – Bra kollektivtrafik – Nöjdhet med den egna bostaden – Bra och billiga bostäder – Lite trafik i området 
– Nära till arbetsplats – Ett bra område i allmänhet.  

Som framgår av ovan nämnda kategorisering är de inte helt uteslutande från varandra, snarare relaterar 
flera av dem till andra. Det bör också påpekas att de fem första angivna temana är de som är mest 
frekvent angivna, från 52 ned till 24 respondenter har indikerat dem.  

Fördelas svaren utifrån vilket bostadsområde man tillhör – Tallnäs eller de omgivande områdena – 
framkommer ett antal noterbara resultat. För det första är det överhuvudtaget mer vanligt att de boende 
i de omgivande områdena överhuvudtaget anger ett svar. Därutöver värdesätter de boende i de 
omgivande samhällena i högre grad att de bor med närhet till de mesta och att de har god 
samhällsservice. Det är inte lika vanligt angivet i svaren från de boende i Tallnäs som istället, relativt 
sett, påpekar att de har goda grannar i något högre utsträckning.  

Det sämsta med bostadsområdet 
På motsvarande sätt ställdes också frågan om vad man upplevde som sämst med sitt bostadsområde. 
Återigen presenteras de identifierade svaren i en ordning som innebär att det mest frekventa temat 
inleder och där efterföljande teman följer i avtagande skala.  

Otrygghet och oro i området – Tråkiga och dåligt skötta utemiljöer – Störande trafik och höga hastigheter – 
Förekomst av kriminalitet – Få affärer i området – Buller från motorväg och järnväg – Störande grannar eller dålig 
kontakt grannar emellan – Förekomst av missbrukare och droger – Missnöje med den egna bostaden – Dålig 
samhällsservice – Dåliga bussförbindelser – Negativa omdömen om invandrare.  

Inte heller dessa teman är helt uteslutande från varandra. De mest frekventa är de som avser otrygghet 
och oro i området, till detta kan dessutom adderas förekomst av missbrukare och droger samt annan 
kriminalitet, respektive tråkiga och dåligt skötta utemiljöer.  

Fördelas svaren utifrån bostadsområdet framkommer återigen ett par noterbara resultat. I enlighet med 
tidigare angivna frågor så är det mer frekvent att ge uttryck för negativa aspekter kopplat till sitt 
bostadsområde bland boende i Tallnäs än bland de som bor i omgivande områden. De boende i Tallnäs 
anger också mer problem med kriminalitet än övriga och ser även större problem med tråkiga och dåligt 
skötta utemiljöer respektive brist på affärer. Från de omgivande områdena är det istället problem med 
störande trafik och höga hastigheter respektive buller från motorväg och järnväg som upplevs som, 
relativt sett, mer besvärande.   

Vad är viktigast att förbättra med bostadsområdet  
Avslutningsvis ställdes också en fritextfråga om vad respondenterna tyckte var viktigast att förbättra i 
sitt bostadsområde. Även nu presenteras de identifierade svaren i en ordning som innebär att det mest 
frekventa temat inleder och där efterföljande teman följer i avtagande skala. 

Bättre utemiljöer – Mindre och lugnare trafik samt ökad vägsäkerhet – Bättre samhällsservice – Inget, är nöjd – 
Ökad trygghet – Förbättringar i den egna bostaden – Bättre kontakt och gemenskap med grannar – Bättre 
bussförbindelser – Minskat buller – Problem kopplade till järnväg – Fler affärer – Minskad brottslighet – Problem 
kopplade till missbruk – Problem kopplade till invandring.  

Även dessa teman går in i varandra. De som särskilt anges som utmaningar i bostadsområdet är de fem 
första. Det kan uppmärksammas att flera av de angivna temana på olika sätt berör trafiksituationen. 
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Det bör också framhållas att relativt många av de som angivit svar på frågan inte upplever något större 
behov av förbättringar.  

Fördelas svaren utifrån bostadsområden kan det noteras att det är tydliga skillnader i vilka behov av 
förbättringar som framkommer. Bland boende i Tallnäs är det mycket vanligare att efterfråga bättre 
utemiljöer medan åtgärder kopplade till trafik och buller inte alls upplevs som särskilt angeläget. I det 
omgivande området är situationen den motsatta då särskilt insatser för att åstadkomma mindre och 
lugnare trafik samt ökad vägsäkerhet och förbättringar för att minska buller från motorvägar och 
järnvägar beskrivs som eftersträvansvärt.  

Förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser   
För att fånga förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser ställdes flera batterier av frågor i 
enkäten på detta tema. Utfallet av ett antal av dessa frågor redovisas i Tabell 4. I instruktionen till 
enkäten specificerades att personer med olika bakgrund i det här fallet kan tolkas som personer som 
exempelvis är uppvuxna i Sverige eller sådana som är födda i andra länder.  

Det framkommer att det till viss del finns mötesplatser i bostadsområdena som möjliggör möten mellan 
människor med olika bakgrund men samtidigt att det är få av de som svarat som besöker dessa 
mötesplatser. Man menar vidare att det i viss utsträckning anordnas aktiviteter för att underlätta att 
människor med olika bakgrund kan träffas men det är sällsynt att de svarande anger att de deltar i 
sådana aktiviteter i någon vidare utsträckning.  

Tabell 4 Förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser – mötesplatser och aktiviteter 

 I låg utsträckning Delvis I hög utsträckning 
Finns det mötesplatser 
i ditt bostadsområde 
som gör att människor 
med olika bakgrund 
kan träffa varandra? 
 

30,6 50,8 18,6 

Hur ofta besöker du 
sådana mötesplatser i 
ditt bostadsområdet? 
 

72,4 23,2 4,3 

Anordnas det särskilda 
aktiviteter i 
bostadsområdet som 
möjliggör att 
människor med olika 
bakgrund kan träffa 
varandra? 
 

46,4 43,6 10,1 

Deltar du i sådana 
aktiviteter? 
 

70,7 22,1 7,2 

 

Det kan vara så att hur man svarar på frågorna är relaterat till andra egenskaper som respektive 
respondent bär på. Några väldigt tydliga mönster går emellertid inte att finna. Det har exempelvis ingen 
betydelse huruvida man är man eller kvinna utifrån ovan angivna frågebatteri.  

De resultat som framkommer visar att det är mer vanligt att de boende i Tallnäs svarar att aktiviteter 
anordnas än vad som är fallet bland svaren från respondenterna i de omgivande områdena. Dessa 
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mötesplatser och aktiviteter besöks också i högre grad av utrikes födda, jämfört med gruppen födda i 
Sverige.  

I ett efterföljande batteri av frågor undersöks det faktiska sociala utbytet mellan respondenterna och 
personer med annan bakgrund, se Tabell 5. Från tabellen framgår i vilken utsträckning man i 
bostadsområdet i allmänhet respektive den enskilda respondenten har kontakt med personer som har 
annan bakgrund. Även om knappt 40 procent svarar att inga sådana kontakter existerar anger 
återstående andelar att sådana förbindelser existerar men med högt varierande frekvens. Det bör också 
uppmärksammas att de flesta önskar upprätthålla kontakter med personer som har annan bakgrund än 
en själv. Med andra ord indikerar utfallet av svaren att det finns en önskan om mer förekomst av sådana 
relationer än vad som för närvarande existerar.  

Tabell 5 Förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser - relationer 

 
Ingen kontakt 

Kontakt varje 
månad 

Kontakt varje 
vecka 

Kontakt varje 
dag 

I vilken 
utsträckning har 
man i ditt 
bostadsområde 
kontakt med 
personer som har 
en annan bakgrund 
än en själv? 
 

37,7 23,5 14,2 24,6 

I vilken 
utsträckning har du 
kontakt med 
personer i ditt 
bostadsområde 
som har annan 
bakgrund än dig 
själv? 
 

37,8 28,1 15,7 18,4 

Önskar du ha 
kontakt med 
personer i ditt 
bostadsområde 
som har annan 
bakgrund än dig 
själv? 
 

28,5 29,7 20,3 21,5 

 

Det går återigen att fundera över om det finns andra faktorer som inverkar på svar av ovan ställda 
frågor. Huruvida man är man eller kvinna visar sig inte har betydelse för hur svaren fördelas. Däremot 
har vilket bostadsområde man bor i respektive ens födelseland en koppling med utfall av svaren.  

Med tanke på att Tallnäs är ett mer heterogent bostadsområde när det kommer till etnicitet jämfört med 
de omgivande områdena är det inte särskilt förvånande att de boende i Tallnäs anger mer förekomst av 
kontakt med personer som har annan bakgrund än en själv. Mer intressant är däremot svaret på den 
tredje frågan, dvs. i vilken utsträckning man önskar ha kontakt med personer i ens bostadsområde som 
har annan bakgrund än dig själv. Det framkommer, se Tabell 6, att boende i Tallnäs har önskemål om 
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mer kontakt av denna karaktär än de som bor i de omgivande områdena. Skillnaderna är statistiskt 
signifikanta.  

Tabell 6 Önskar du ha kontakt med personer i ditt bostadsområde som har annan bakgrund än dig 
själv? – Fördelat per bostadsområde 

 Tallnäs (%) Omgivande områden (%) 

Ingen kontakt 27,9 29,1 

Kontakt varje månad 16,3 29,7 

Kontakt varje vecka 25,6 15,1 

Kontakt varje dag 30,2 12,1 

 

Ett motsvarande samband för samma frågeställning kan också noteras bland de som anger att de är 
födda i Sverige respektive i ett annat land, se Tabell 7. Resultatet visar att de som inte är födda i Sverige 
har önskemål om avsevärt mer kontakt mer personer med annan bakgrund än vad de som är födda i 
Sverige har. Även dessa skillnader mellan grupperna är statistiskt signifikanta.  

Tabell 7 Önskar du ha kontakt med personer i ditt bostadsområde som har annan bakgrund än dig 
själv? – Fördelat utifrån född i Sverige eller ej 

 Född i Sverige (%) Inte född i Sverige (%) 

Ingen kontakt 32,8 15,9 

Kontakt varje månad 34,4 15,9 

Kontakt varje vecka 20,3 20,5 

Kontakt varje dag 12,5 47,7 

 

Hur man betraktar lokalsamhället 
I enkäten har det också ställts andra frågor som har återverkningar på hur man betraktar sitt 
lokalsamhälle. I förlängningen kan dessa ha betydelse för förutsättningar för lyckosamma 
integrationsprocesser.  

I Tabell 8 redovisas svar på hur viktiga respondenterna beskriver olika aktörer verksamma i respektive 
bostadsområde. Medelvärden redovisas utifrån den angivna skalan. I allmänhet menar de flesta att 
Timrå kommun är viktiga eller mycket viktiga. Något lägre betydelse ges till Timråbo följt av föreningar 
och lokala företag.  

Av förväntade skäl tillskriver de boende i Tallnäs Timråbo mycket större betydelse än vad de boende 
gör i  de omgivande områdena där företaget själv inte äger några fastigheter och inte heller är 
verksamma. 

Tabell 8 Hur viktiga är följande aktörer för utvecklingen av ditt bostadsområde? - Medelvärden 

 Oviktiga Inte särskilt viktiga Viktiga Mycket viktiga 

 1 2 3 4 

Timrå kommun 3,6 

Timråbo 3,35 
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Lokala företag 2,95 

Föreningar 3,10 

  

I enkäten ställdes också en fråga om känsla av samhörighet med de olika platser som respondenterna 
tillhör, se Tabell 9. Som medelvärdesberäkningen visar så skattar man samhörigheten med Sverige som 
den mest uttalade medan det mellan de övriga kategorierna är relativt små skillnader. 

Görs en åtskillnad utifrån respondenterna bostadsområde så framkommer endast marginella skillnader 
mellan grupperna vad gäller upplevd samhörighet med kommunen, regionen, Sverige och Europa. 
Däremot upplever fler av de som bor i Tallnäs lägre samhörighet med sitt bostadsområde än vad 
respondenterna i de omgivande bostadsområdena gör. Samma mönster återkommer när variabeln över 
etnicitet istället används. De som inte är födda i Sverige upplever lägre samhörighet med sitt 
bostadsområde än vad svenskfödda gör medan skillnaderna för de övriga kategorierna är marginella.  

Tabell 9 Känslan av samhörighet – Medelvärden 

 Ingen 
samhörighet 

Inte särskilt stor 
samhörighet 

Ganska stor 
samhörighet 

Mycket stor 
samhörighet 

 1 2 3 4 

Bostadsområdet 2,76 

Kommunen 2,82 

Regionen 2,77 

Sverige 3,26 

Europa 2,69 

 

I andra frågor undersöktes i vilken grad respondenterna upplever tillit till andra människor i allmänhet 
respektive personer boende i det egna bostadsområdet, se Tabell 10. Två frågor ställdes, dels huruvida 
man litar på människor i allmänhet och dels huruvida man litar på människor i sitt eget bostadsområde. 
Som referenskategorier inkluderas också uppgifter som speglar situationen i Sverige i stort. Dessa är 
hämtade från SOM-undersökningarna 2018  och 2020 (Andersson et al. 2021, Andersson et al. 2019). 

Det framgår att 45 procent av respondenterna i enkäten anger att de har hög tillit till människor i 
allmänhet. Resultaten ligger lägre än för landet i stort. Med andra ord verkar det vara lägre tillitsnivåer 
i det studerade området än i riket. Skiftar vi fokus till frågan som speglar bostadsområdet framkommer 
samma mönster. 

Tabell 10 Undersökning av tillit  

 Låg tillit Medelhög tillit Hög tillit 
Enligt din mening, i vilken 
utsträckning går det att lita på 
människor i allmänhet? 

16 38 45 

Enligt din mening, i vilken 
utsträckning går det att lita på 
människor i allmänhet? SOM-
undersökningen (2020) 

11 30 56 

I vilken utsträckning anser du att det 
går att lita på människor i det 
område där du bor? 

17 30 53 
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I vilken utsträckning anser du att det 
går att lita på människor i det 
område där du bor? 
SOM-undersökningen (2018) 

6 18 74 

 

Tillitsnivåer varierar utifrån individers resurser och andra egenskaper men andra faktorer har också 
betydelse. Fördelas respondenterna på bostadsområden framgår med tydlighet att de boende i Tallnäs 
i lägre grad litar på människor i allmänhet respektive människor i sitt område än vad som är fallet med 
de som bor i de omgivande områdena. Vid kontroll för övriga tänkbara faktorer (kön, inkomst, 
utbildning, etnisk bakgrund) så kvarstår ändå en signifikant effekt av var man är bosatt.  

I enkäten ingår också frågor som fångar hur man betraktar den förda integrationspolitiken, både lokalt 
och nationellt. Utfallet av detta presenteras i Tabell 11. Det kan noteras att respondenterna har en relativt 
kritisk eller ljum inställning till regeringens förda politik. Man är i allmänhet mer positiv till 
kommunens arbete inom området. 

Vissa variationer till utfallet existerar. Personer som själva är födda i ett annat land är mer positiva till 
förd integrationspolitik än vad svenskfödda redovisar. Inga skillnader existerar dock utifrån 
bostadsområde eller kön.  

Tabell 11 Uppfattningar om förd integrationspolitik 

 Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska bra Mycket bra 

Anser du att regeringen gör 
ett bra eller ett dåligt jobb 
när det gäller att hantera 
invandring och integration? 
 

12,6 29,5 32,2 19,7 6 

Anser du att kommunen gör 
ett bra eller ett dåligt jobb 
när det gäller att hantera 
invandring och integration? 
 

9,4 16 43,6 25,4 5,5 

 

En närmare analys av utrikes födda kvinnor 
Kvinnor som är utrikes födda beskrivs i flera sammanhang som en grupp i samhället vars sociala och 
ekonomiska integration är särskilt utmanande (exempelvis Joyce, 2015). I materialet ingår endast 25 
respondenter med denna bakgrund vilket gör att stor försiktighet måste råda när det gäller att dra 
slutsatser från deras svar. De härstammar både från Tallnäs och från omgivande områden.  

I Tabell 12 framgår att de flesta svarande i denna grupp trivs ganska bra eller till och med mycket bra i 
sitt bostadsområde. Den fördelningen är i linje med vad samtliga i undersökningen har svarat på frågan. 

Tabell 12 Trivsel i området, utrikes födda kvinnor 

 Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska bra Mycket bra 

Hur trivs du i ditt 
bostadsområde? 
 

- 4,2 8,3 41,8 45,8 
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I Tabell 13 redovisas de studerade förutsättningarna för framgångsrika integrationsprocesser. De 
utrikes födda kvinnorna menar att det i låg utsträckning eller delvis finns mötesplatser som gör att 
människor med olika bakgrund kan träffas. 60 procent anger att de i låg utsträckning besöker sådana 
platser medan de resterande 40 procenten av de svarande gör det delvis eller i hög utsträckning. När 
det gäller förekomsten av aktiviteter i bostadsområdena så följer den i stort mönstret för uppfattningen 
om mötesplatser. Utfallet är likartat också när det kommer till mönstret för det egna deltagandet i 
sådana aktiviteter. Avslutningsvis kan noteras att de flesta kvinnor i hög utsträckning känner sig trygga 
i sina bostadsområden men att så många som drygt 40 procent gör det i låg utsträckning eller bara 
delvis.  

I jämförelse med samtliga svarande är tendenserna för de utrikes födda kvinnornas svar likartade. Det 
som skiljer sig är att den senare gruppen i högre utsträckning menar att de själva besöker de 
mötesplatser eller deltar i de aktiviteter som existerar eller anordnas i området. Uppfattningen om 
trygghet återspeglar, i grova drag, samma mönster som återfinns bland samtliga svarande.  

Tabell 13 Förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser – mötesplatser och aktiviteter, 
utrikes födda kvinnor 

 I låg utsträckning Delvis I hög utsträckning 
Finns det mötesplatser 
i ditt bostadsområde 
som gör att människor 
med olika bakgrund 
kan träffa varandra? 
 

40 52 8 

Hur ofta besöker du 
sådana mötesplatser i 
ditt bostadsområdet? 
 

60 36 4 

Anordnas det särskilda 
aktiviteter i 
bostadsområdet som 
möjliggör att 
människor med olika 
bakgrund kan träffa 
varandra? 
 

40 48 4 

Deltar du i sådana 
aktiviteter? 
 

45,8 45,8 8,3 

Känner du dig trygg i 
ditt bostadsområde? 

8 36 56 

 

I Tabell 14 skildras i förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser genom att studera 
relationer med personer med annan bakgrund än en själv. Den studerade gruppen är alltjämt utrikes 
födda kvinnor. I allmänhet framgår att det både för individen och, i bostadsområdet som helhet, 
förekommer inslag av rätt täta kontakter med personer som har annan bakgrund än en själv. De flesta 
önskar också ha ganska tät kontakt, varje vecka eller dagligen.  

Det här utfallet skiljer sig från svaret från gruppen av samtliga respondenterna där varken omfattningen 
av den här sortens förbindelser eller önskan av dem är alls lika stor.  
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Tabell 14 Förutsättningar för framgångsrika integrationsprocesser – relationer, utrikes födda 
kvinnor 

 
Ingen kontakt 

Kontakt varje 
månad 

Kontakt varje 
vecka 

Kontakt varje 
dag 

I vilken 
utsträckning har 
man i ditt 
bostadsområde 
kontakt med 
personer som har 
en annan bakgrund 
än en själv? 
 

24 24 8 44 

I vilken 
utsträckning har du 
kontakt med 
personer i ditt 
bostadsområde 
som har annan 
bakgrund än dig 
själv? 
 

20 28 12 40 

Önskar du ha 
kontakt med 
personer i ditt 
bostadsområde 
som har annan 
bakgrund än dig 
själv? 
 

12 20 24 44 

 
Avslutande kommentarer 
Ett antal resultat från enkätstudien är särskilda värda att uppmärksamma. De presenteras nedan. 

De stora skillnaderna mellan de olika bostadsområdena bör noteras. Utifrån data från enkäten är det 
tydligt att det i Tallnäs bor en betydande del av personer som är födda inte bara utanför Sverige men 
också utanför Europa. I de omgivande områdena är situationen motsatt då en liten minoritet är födda 
utanför rikets gränser. Tillika finns märkbara skillnader i ekonomiska och utbildningsmässiga resurser 
mellan de båda bostadsområdena.  

I allmänhet tenderar de flesta respondenter vara nöjda med sina bostadsområden. Generellt sett är de 
boende något mindre nöjda i Tallnäs och man lyfter också där andra problem än vad som görs i de 
omgivande områdena. I Tallnäs framstår problem med kriminalitet samt tråkiga och dåligt skötta 
utemiljöer som besvärande. 

Förutsättningarna för en lyckosam integration, som bl.a. bygger på möjligheter för personer med olika 
bakgrund att träffas existerar enligt respondenterna. Mer nedslående är emellertid att det är relativt få 
som själva menar att man nyttjar dem. Det verkar alltså inte vara så att förekomsten av dylika 
mötesplatser och aktiviteter automatiskt leder till att individer också deltar i dem. De utgör ett 
nödvändigt men inte tillräckligt villkor.  
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Faktisk kontakt med personer med annan bakgrund än en själv existerar i bostadsområdena. Det finns 
också en potential att utöka den i och med att fler anger att man önskar ha sådan kontakt än vad man 
anger faktiskt är fallet. Vissa svårigheter existerar samtidigt för möjlighet till utökade kontakter. I de 
omgivande områdena är sådana önskemål något mer ljumma än i Tallnäs. På motsvarande vis är 
intresset för att upprätthålla sådana kontakter betydligt mer svala bland svenskfödda än de som är 
födda utomlands. Förenklat uttryckt kan man beskriva det som att den ena parten är betydligt mer 
intresserad att bjuda upp till dans än vad den andra är.  

Den särskilda analys som gjordes av utrikes födda kvinnor ger ett antal intressanta resultat, även om 
utfallet måste tolkas med försiktighet. De besöker i högre grad mötesplatser eller deltar i aktiviteter än 
andra grupper. Å andra sidan finns det en stor grupp, även bland utrikes födda kvinnor som avstår 
från sådana aktiviteter. Det kan tolkas som att det borde finnas potential till att nå ut bredare och till 
fler i denna grupp. Det visar frågor om de utrikes födda kvinnornas önskemål om mer kontakt med 
personer i bostadsområdet som har annan bakgrund. 
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