
I denna utställning får du veta mer om forskningen och hur vi ser på integrations-
processerna i Tallnäs och Timrå. Här vill vi visa upp några resultat och tacka alla 
som bidragit till forskningen.

Utgångspunkten har varit att alla människor som bor i Timrå är viktiga för den 
gemensamma samhällsutvecklingen. Vi har också utgått ifrån att integrationen i 
samhället blir bättre om människor möts i vardagen och anpassar sig till varandra.

Forskning och tidigare studier visar tydligt att utrikesföddas boende och 
möjligheter att få jobb är viktiga för att integreras i samhället. För att förstå hur 
det fungerar i Timrå har forskarna undersökt aktiviteter som redan pågår för 
att sedan ge förslag på hur de kan utvecklas. Forskarna har också pratat med 
utrikesfödda Tallnäsbor såväl som arbetsgivare i regionen och gjort en enkätstudie 
riktad till boende i området.

Boende, integration och arbete (BIA) är ett forskningsprojekt som bedrivits  av 
Mittuniversitetet tillsammans med Timrå kommun och Timråbo. 

En utställning av Annelie Ringbro (Timrå 
kommun), Micael Löfqvist (Timråbo), 
Sara Nyhlén och Gustav Lidén 
(Mittuniversitetet). Även 
Sara Alemir, Bill Edlund 
och David Karlström 
(Mittuniversitetet) 
har bidragit till 
arbetet.

 
 

Boende, integration 
och arbete
Boende och arbete är viktiga faktorer för att bli en del av samhället, speciellt 
för den som flyttar till Sverige från ett annat land. I bostadsområdet Tallnäs 
i Timrå bor många utrikesfödda. I forskningsprojektet boende, integration 
och arbete (BIA) har forskare från Mittuniversitetet studerat Tallnäs för att 
hitta vägar som ligger till grund för integration. Att helt enkelt göra livet 
lättare för boende i Timrå och Tallnäs.



Bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun etablerades 1966–1973 
och utgör i kommunen det mest typiska exemplet på det s.k. 
miljonprogrammet. Det kommunala bostadsbolaget Timråbo äger 
fastigheterna i Tallnäs som omges av villaområden.

Studien visar att anledningarna 
till att bo i Tallnäs är många, de 
flesta har själva sökt sig till Tallnäs 
medan andra har placerats där av 
Migrationsverket. 

Bostadsområdet kännetecknas av 
en mångfald av hyresgäster men 
också av utmaningar i form av 
sociala problem, socioekonomi samt 
otrygghet. En annan utmaning är 
att omkringliggande villaområden 
ibland visar låg tolerans för denna 
mångfald.

Samhällsaktörer är på olika sätt 
närvarande i området och flera 
offentliga satsningar har gjorts. 
Aktivitetshuset Pangea är ett av 

dem, en träffpunkt i området som 
drivs av kommunen. Timråbo har 
skapat en multisportarena och 
lekpark, liksom en återkommande 
årlig aktivitetsdag för de boende i 
området. Även hyresgästföreningen 
är aktiv och ordnar varje år 
Tallnäsdagen. 

Kommunen och Timråbo vill 
fortsätta att utveckla området, 
bland annat genom satsningar på 
utemiljön och i framtiden bygga 
fler hus i området. Man vill också 
underlätta för företagande i Tallnäs. 
Dessa typer av investeringar måste 
vara väl avvägda och ske på ett 
hållbart sätt.

Om Tallnäs och 
fastighetsägaren 
Timråbo



Forskning visar att ett bra boende 
är viktigt då det gör livet lättare och 
roligare att leva och det underlättar 
människors vardagsliv. Men det 
utjämnar inte nödvändigtvis sociala 
skillnader. Goda kommunikationer 
mellan olika bostadsområden 
och aktiviteter som uppmuntrar 
människor i olika områden till 
kontakt är viktigt, så att inte 
områden och individer isoleras
från varandra. 

I intervjuer med utrikesfödda som 
bor i Tallnäs framkommer olika 
bilder. I Tallnäs finns fina miljöer 
som ofta nämns i intervjuerna, till 
exempel ”promenadstigen”, att vara 
vid vattnet, att grilla, att samlas med 
familj och vänner på sommaren. 
Det finns en känsla att kommunen 
satsar på området. Många är nöjda 
med sina bostäder medan andra har 
önskemål om renoveringar i både 
den egna lägenheten och fastigheten. 
Skillnader existerar också i området: 
”Vår lägenhet är ganska bra och 
fräsch… Men särskilt de lägenheter 
som har asylsökande är inte bra”. En 
vanlig kommentar bland många av 
de vi samtalat med är att det är brist 
på större lägenheter och att många 
familjer bor trångt. 

De flesta som besvarat enkäten 
anger att de trivs ganska bra eller 
mycket bra i området. Många anger 
att området är lugnt och tryggt 
medan några pekar på att det är 
närhet till naturområden, att det finns 
god service och att god grannsämja 
råder. Grönområden och närheten till 
naturen påtalas av många som något 
positivt. Det gäller också möjligheter 
till aktiviteter i området: ”Timråbo 
gör sitt bästa faktiskt, de försöker. Till 
exempel, vi har ett nytt utegym precis 
bakom där som de har nyss byggt. Och 
sen en lekpark precis framför mitt hus.” 
Flera beskriver Tallnäs som särskilt bra 
område att bo med barn. 

Men alla är inte nöjda. Många nämner 
att bättre service skulle lyfta området, 
gärna affärer och caféer men också 
bibliotek eller idrottsanläggningar 
eller en lokal för arrangemang, 

exempelvis bröllop. Vissa 
pekar på problem med 

otrygghet och oro 
samt förekomst av 

kriminalitet och 
missbruk. 

Boende

Många är nöjda med 
sina bostäder medan 
andra har önskemål om 
renoveringar i både den 
egna lägenheten och 
fastigheten. 

 ”



En stor andel av de boende i Tallnäs 
är födda i länder utanför Europa 
och har svårt att få jobb. Eftersom 
många är arbetslösa eller i arbets-
marknadspolitiska åtgärder är 
hushållsinkomsterna lägre i Tallnäs 
än i det näraliggande villaområdet. 

Det kan vara svårt att hitta jobb 
eftersom erfarenheter och 
kunskaper från andra länder inte 
alltid erkänns eller matchar den 
svenska arbetsmarknaden. Att få 
stöd från offentliga aktörer eller att 
få en anställning är svårt när det 
svenska språket inte är fullgott. Det 
finns också specifika färdigheter 
som lyfts fram som särskilt viktiga, 
att ha körkort är ett exempel. För 

personer som under lång tid försökt 
få ett arbete kan frustration och 
uppgivenhet uppstå.  

Ett sätt att minska arbetslöshet är 
etablera samarbete mellan lokala 
företag och offentliga aktörer som 
kommunen och arbetsförmedlingen. 
Flera av de intervjuade arbetsgivarna 
berättar om hur företagandet kan 
bygga på olika värden, dels att driva 
och skapa ett företag, dels en vilja 
att bidra till kommunen men också 
känslan av att bidra till samhället 
genom att erbjuda jobb. Det kan vara 
utvecklande både som företagsledare 
och för personalen att kunna erbjuda 
människor med olika bakgrund jobb, 
”det utvecklar företaget på ett bra sätt”.

Arbete
Att ha ett jobb är en viktig del i människors välmående, det är tydligt i 
forskningen. Ett sätt att skapa jobb är genom täta samarbeten mellan lokala 
företag och offentliga aktörer som kommunen och arbetsförmedlingen.



Det pågår många olika aktiviteter 
i Tallnäs. De bedrivs av både 
privata och offentliga aktörer. 
Det handlar om språkträning, 
idrottsaktiviteter samt sociala 
och kulturella verksamheter 
som är mycket värdefulla för 
att knyta sociala kontakter och 
vänskapsband. Många av samtalen 
och intervjuerna under projektets 
gång återkommer till hur viktiga 
aktiviteterna är för alla boende i 
Tallnäs, oavsett bakgrund.  

Projektet har visat att det i Tallnäs 
finns goda förutsättningar för 
möten mellan människor från olika 
bakgrund. 

Aktiviteter där målet är att skapa 
möten finns, men det är framförallt 
de utrikesfödda som deltar. De 
personer som är födda i Sverige 
deltar inte lika ofta i aktiviteterna. 
I intervjuer beskrivs en önskan 
om att fler ska delta: ”Jag tycker 
att det skulle vara jätteroligt om alla 
skulle känna varandra, åtminstone 
grannarna som bor jättenära 
varandra. Då skulle invandrare som 
flyttar hit praktisera språket mycket 
mer och inte bara på SFI.”

Projektet visar också att de 
former för möten som finns inte 
passar alla. Exempelvis pratar en 
deltagare om att det känns som 
att det inte finns något gemensamt 
mellan människorna i området, att 
det saknas träffar på fritiden, att 
människorna bara möts via jobbet. 
Det finns också en oro bland de 
utrikesfödda om att svenskfödda 
ska vilja flytta ifrån Tallnäs om 
den sociala samanhållningen inte 
förbättras: ”De vill flytta härifrån 
och då kommer det bara vara 
utrikesfödda som kommer att bo 
och leva i Tallnäs.”

Nätverk
Forskning visar att det är viktigt för välbefinnandet att bli en del 
av sociala nätverk. Att få ett jobb är ett sätt att skapa kontakter 
samtidigt som nätverk också kan öka möjligheterna att få jobb.

 ”Jag tycker att det skulle 
vara jätteroligt om alla 
skulle känna varandra, 
åtminstone grannarna 
som bor jättenära 
varandra.



Våra råd och 
dina tankar

•   Precis som alla bostadsområden har Tallnäs sina utmaningar. Det är viktigt att  
 tänka på att det finns många positiva berättelser om Tallnäs att förmedla.

•   Det finns skillnader i hur olika delar av Tallnäs och olika bostäder i Tallnäs    
 upplevs. Fundera på vad som kan göras för att komma till rätta med detta. 

•   Utbyte mellan närliggande områden är viktigt, inte bara inom ett område.    
 Främja aktiviteter som underlättar det.

•   Många bra insatser pågår i Tallnäs. De kan ge större nytta om de samordnas.

•   En jobbdimension – minska arbetslöshet genom samverkan mellan lokala    
   företag och offentliga aktörer.

•   Kompetensinventering – det är viktigt att fundera över hur företag identifierar  
 kompetens och rekryterar personal för att inte gå miste om arbetskraft.

•   Tallnäs skulle tjäna på om en övergripande plan togs fram för området och    
 boendemiljöerna. 

Berätta för oss! 
Vi vill ge dig som har besökt utställningen möjlighet att ge dina synpunkter. Vad 
upplever du som viktigt att tänka på när det kommer till framtiden för alla boende 
i Tallnäs? Scanna QR-koden nedan och berätta för oss!

Baserat på projektet landar vi i ett antal slutsatser.
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