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Bilaga 1
Metod och undersökningens tillförlitlighet

Metod
En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genom-
förts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmot-
tagningen. Undersökningen är till stor del baserad på motsva-
rande undersökning som Integrationsverket genomförde 2001 
av mottagna 1999 (Integrationsverket 2002b). 
 Enkäter samt följebrev med instruktioner skickades ut via 
e-post och rekommenderad post den 15 maj 2003. Med posten 
sändes också urvalslistor till varje kommun. Listorna innehöll 
namn, personnummer, adress, ankomstdatum och datum för 
uppehållstillstånd samt klassningskod för tillstånd. Materialet 
adresserades till kontaktpersoner de i 30 kommuner. 
 Frågeformuläret rör specifika individers introduktion. Varje 
besvarat formulär visar vilka insatser som genomförts för en 
individ under introduktionsperioden. Handläggare i introduk-
tionsverksamheten i respektive kommun besvarar formulären.

Frågeformulär
Undersökningen omfattar barn, ungdomar och vuxna. Då 
introduktionsinsatserna är olika för barn/ungdomar och för 
vuxna utarbetades två frågeformulär. Ett frågeformulär riktar 
sig till barn och ungdomar 6–17 år samt ett till vuxna i åldern 
18–64 år. Frågeformuläret för vuxna är en delvis omarbetad 
version av det frågeformulär som användes i en tidigare under-
sökning, då av mottagna år 1999. Den gången genomfördes 
ingen undersökning av barn och ungdomars introduktion.
 Frågeformulären om- respektive utarbetades under början 
av år 2003 av tjänstemän på Introduktionsavdelningen i Inte-
grationsverket. Handläggare vid introduktionsverksamheterna 
i Botkyrka, Eskilstuna, Stockholm och Uppsala, samt tjänste-
man vid Svenska Kommunförbundet fick sedan möjlighet att 
komma med synpunkter. Därefter fastställdes frågeformuläret. 

Urval
Urvalet består av samtliga nyanlända som under det första 
tertialet 2001 bosatte sig i någon av de 30 undersökningskom-
munerna. I den förra undersökningen ingick endast vuxna som 
omfattades av förordningen om statlig ersättning till nyanlända. 
Från de 30 kommunerna valdes 1 048 vuxna ut genom ett 
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systematiskt urval.1 Urvalet gjordes utifrån statistik från Migra-
tionsverket som omfattar samtliga mottagna under första terti-
alet 2001, undantaget adoptioner, arbetstillstånd samt utbytes-
studenter. Urvalsramen omfattade således flyktingar och deras 
anhöriga, övrig anhöriginvandring och kvotflyktingar. Urvalet 
av vuxna bestod av personer som var mellan 18 och 63 år när 
de påbörjade sin introduktion år 2001. De som flyttat under 
perioden uteslöts. 2 
 Ett disproportionellt stratifierat urval gjordes eftersom 
inflyttningen av nyanlända flyktingar och invandrare är ojämnt 
fördelad mellan de 30 kommunerna. Integrationsverket bildade 
två strata där antalet mottagna utgjorde stratifieringsvariabeln. 
För vuxna utgör Göteborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och 
Västerås ett strata där varannan nyanländ invandrare valts ut. 
För övriga 25 kommuner ingår samtliga vuxna. I undersök-
ningen riktad till barn och ungdomar har varannan mottagen 
individ valts ut i de tre storstadskommunerna (Göteborg, 
Malmö och Stockholm). I övriga kommuner inkluderas samt-
liga barn och ungdomar.
 Då urvalet inte är proportionellt har svaren viktats för att 
reducera disproportionaliteten i urvalet. Därför har svaren från 
de underrepresenterade kommunerna givits en högre vikt än 1 
och de kommuner med totalurval har givits en vikt lägre än 1, 
för att på så vis få totala undersökningspopulationen att uppgå 
till lika många svar som samlades in. 

Viktning 
Urvalet är inte proportionellt i förhållande till antalet regist-
rerade nyanlända under det första tertialet 2001 i de 30 kom-
munerna. För kommunerna i Göteborg, Malmö, Stockholm, 
Södertälje och Västerås har det alltså endast gått ut enkäter 
till varannan vuxen. I övriga kommuner ingår samtliga under 
perioden inflyttade.. Generellt gäller att vid jämförelserna mel-
lan kommunerna blir grupperna så små att det är svårt att dra 
några säkra slutsatser. Detta är särskilt tydligt för barnenkäten.

1 Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, 
Huddinge, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, 
Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mölndal, Nacka, Norrköping, Nässjö, 
Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, 
Växjö, Örebro.

2 De som flyttat ut från kommunerna exkluderades vid urvalet. De som 
har flyttat mellan de 30 kommunerna är med i urvalet. 6 personer 
(0,6 procent av hela undersökningsgruppen) har flyttat till någon av 
urvalskommunerna under 2002, så kallad sekundärflyttat. Dessa sex är 
inkluderade i undersökningsmaterialet.
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Viktning av vuxna
För att justera skevheten i urvalet bland vuxna har svaren 
viktats så att enkäterna från Göteborg, Malmö, Stockholm, 
Södertälje och Västerås har viktats med 1,43 för att motsvara 
den faktiska populationen. Motsvarande har övriga kommuner 
viktats ned till 0,71. På så vis har den totala urvalspopulationen 
blivit den samma, dvs. totalt 1 048 individer. Nedan framgår 
hur de olika kommunernas resultat har viktats.

Viktning av barn
På motsvarande sätt som för vuxna har skevheten i urvalet 

Tabell 1
Viktning av resultat, vuxna

  Totala  Del av totala  Urval Del av urval Viktade svar 
 populationen populationen

Huddinge 22 1,5% 22 2,1% 1,5%
Botkyrka 24 1,6% 24 2,3% 1,6%
Stockholm 279 19,1% 140 13,4% 19,1%
Södertälje 92 6,3% 46 4,4% 6,3%
Nacka 8 0,5% 8 0,8% 0,5%
Uppsala 50 3,4% 50 4,8% 3,4%
Eskilstuna 53 3,6% 53 5,1% 3,6%
Linköping 39 2,7% 39 3,7% 2,6%
Norrköping 25 1,7% 25 2,4% 1,7%
Jönköping 24 1,6% 24 2,3% 1,6%
Nässjö 3 0,2% 3 0,3% 0,2%
Växjö 16 1,1% 16 1,5% 1,1%
Karlskrona 29 2,0% 29 2,8% 2,0%
Malmö 171 11,7% 86 8,2% 11,7%
Lund 14 1,0% 14 1,3% 0,9%
Landskrona 32 2,2% 32 3,1% 2,2%
Helsingborg 17 1,2% 17 1,6% 1,2%
Kristianstad 18 1,2% 18 1,7% 1,2%
Halmstad 27 1,9% 27 2,6% 1,8%
Göteborg 208 14,3% 104 9,9% 14,2%
Mölndal 14 1,0% 9 0,9% 0,6%
Uddevalla 28 1,9% 28 2,7% 1,9%
Borås 37 2,5% 37 3,5% 2,5%
Karlstad 22 1,5% 22 2,1% 1,5%
Örebro 45 3,1% 45 4,3% 3,0%
Västerås 63 4,3% 32 3,1% 4,4%
Gävle 32 2,2% 32 3,1% 2,2%
Sundsvall 19 1,3% 19 1,8% 1,3%
Umeå 28 1,9% 28 2,7% 1,9%
Luleå 19 1,3% 19 1,8% 1,3%
Totalt 1458   1048    
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bland barn justerats genom att de kommuner (Göteborg, 
Malmö och Stockholm) som var underrepresenterade i urvalet 
fick vikten 1,59 och övriga kommuner fick vikten 0,79. Nedan 
följer en detaljerad tabell över den totala populationen, urvalet 
och viktningsvärdet.

Bortfall
Vuxenenkäten
Av de totalt 1 048 enkäterna som skickades ut besvarades 938. 
Detta ger en svarsfrekvens på 90 procent, vilket är 9 procent 

Tabell 2
Viktning av resultat, barn.

  Totala  Del av totala  Urval Del av urval Viktade svar 
 populationen populationen

Huddinge 19 2,6% 19 3,3% 2,6%
Botkyrka 11 1,5% 11 1,9% 1,5%
Stockholm 143 19,4% 72 12,5% 19,9%
Södertälje 36 4,9% 36 6,3% 5,0%
Nacka 4 0,5% 4 0,7% 0,6%
Uppsala 38 5,2% 38 6,6% 5,2%
Eskilstuna 35 4,8% 35 6,1% 4,8%
Linköping 13 1,8% 13 2,3% 1,8%
Norrköping 15 2,0% 15 2,6% 2,1%
Jönköping 13 1,8% 13 2,3% 1,8%
Växjö 3 0,4% 3 0,5% 0,4%
Karlskrona 15 2,0% 15 2,6% 2,1%
Malmö 84 11,4% 42 7,3% 11,6%
Lund 12 1,6% 12 2,1% 1,7%
Landskrona 16 2,2% 16 2,8% 2,2%
Helsingborg 5 0,7% 5 0,9% 0,7%
Kristianstad 10 1,4% 10 1,7% 1,4%
Halmstad 10 1,4% 10 1,7% 1,4%
Göteborg 98 13,3% 49 8,5% 13,6%
Mölndal 6 0,8% 6 1,0% 0,8%
Uddevalla 28 3,8% 28 4,9% 3,9%
Borås 18 2,4% 18 3,1% 2,5%
Karlstad 6 0,8% 6 1,0% 0,8%
Örebro 25 3,4% 25 4,4% 3,4%
Västerås 30 4,1% 30 5,2% 4,1%
Gävle 13 1,8% 13 2,3% 1,8%
Sundsvall 14 1,9% 14 2,4% 1,9%
Umeå 10 1,4% 10 1,7% 1,4%
Luleå 6 0,8% 6 1,0% 0,8%
Totalt 736  574 
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högre än den tidigare undersökningen. Som framgår av tabel-
len nedan är det framförallt Eskilstuna kommun som har en 
mycket låg svarsfrekvens. Även Mölndal, Södertälje och Upp-
sala har en svarsfrekvens under 70 procent. Att dessa kommu-
ner har en låg svarsfrekvens beror enligt kommunerna själva 
bl.a. på att de inte hann/kunde besvara enkäterna p.g.a. tjänst-
ledighet och/eller semester. 

Barn och ungdomsenkäten
För barn och ungdomar är svarsfrekvensen något lägre, 78 
procent, än för vuxenenkäten. Detta orsakas av att flertal kom-

Tabell 3
Svarsfrekvens, vuxna

Kommun Urvals- Inkomna Svars-
 storlek  svar frekvens, %
Borås 37 37 100 
Botkyrka 24 24 100 
Eskilstuna 53 6 11 
Gävle 32 32 100 
Göteborg 104 92 88 
Halmstad 27 28 104 
Helsingborg 17 18 106 
Huddinge 22 20 91 
Jönköping 24 24 100 
Karlskrona 29 28 97 
Karlstad 22 24 109 
Kristianstad 18 18 100 
Landskrona 32 31 97 
Linköping 39 33 85 
Luleå 19 20 105 
Lund 14 14 100 
Malmö 86 81 94 
Mölndal 9 6 67 
Nacka 8 9 113 
Norrköping 25 25 100 
Nässjö 3 3 100 
Stockholm 140 139 99 
Sundsvall 19 18 95 
Södertälje 46 28 61 
Uddevalla 28 28 100 
Umeå 28 28 100 
Uppsala 50 32 64 
Västerås 32 32 100 
Växjö 16 16 100 
Örebro 45 44 98 
Totalt 1048 938 90 
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muner, däribland Eskilstuna, Linköping, Malmö, Södertälje 
och Uppsala har en svarsfrekvens på under 60 procent (i vissa 
fall betydligt lägre). Dessa kommuner är bland de kommuner 
som tar emot flest barn och ungdomar varför den totala svars-
frekvensen sjunker. I vissa fall framkommer det att orsaken till 
den låga svarsfrekvensen är att handläggaren saknar kännedom 
om personen pga. att tidigare handläggare har slutat. Dessutom 
inföll undersökningen under skolornas sommaruppehåll vilket 
bidrog till att fler enkäter blev obesvarade, framförallt i Malmö.

Tabell 3
Svarsfrekvens, vuxna

Kommun Urvals- Inkomna Svars-
 storlek  svar frekvens, %
Borås 18 18 100 
Botkyrka 11 11 100 
Eskilstuna 35 16 46 
Gävle 13 13 100 
Göteborg 49 36 73 
Halmstad 10 9 90 
Helsingborg 5 5 100 
Huddinge 19 18 95 
Jönköping 13 13 100 
Karlskrona 15 15 100 
Karlstad 6 6 100 
Kristianstad 10 9 90 
Landskrona 16 16 100 
Linköping 13 5 38 
Luleå 6 5 83 
Lund 12 11 92 
Malmö 42 8 19 
Mölndal 6 6 100 
Nacka 4 4 100 
Norrköping 15 15 100 
Stockholm 72 72 100 
Sundsvall 14 14 100 
Södertälje 36 16 44 
Uddevalla 28 28 100 
Umeå 10 10 100 
Uppsala 38 10 26 
Västerås 30 30 100 
Växjö 3 2 67 
Örebro 25 25 100 
Barn och ungdomar för 
vilka information om 
kommun saknas  3 
Totalt 574 449 78 
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Mätfel
Mätinstrumentet
Enkäten rör specifika individers introduktion och ska visa vilka 
insatser individen genomfört under introduktionen. Enkäterna 
fylls i av handläggare i kommunerna.
 Frågeformuläret behandlar följande: 
Bakgrund: allmänt, utbildning förvärvad utomlands, yrkeserfa-
renhet förvärvad utomlands. 
Introduktion: allmänt, samverkan av aktörer i introduktio-
nen, dokumentation, planering, svenskinlärning, utbildning, 
försörjning under introduktionsperioden, arbetsmarknads-
kontakter, praktik, sysselsättning, introduktionens mål, samt 
Utvärdering om introduktionen ledde till uppsatta mål samt 
uppföljning av introduktionen.
 Utredarna har inte tagit emot några särskilda synpunkter 
från handläggarna avseende eventuella problem med enkäten, 
hur den uppfattas eller annat som kan påverka tillförlitligheten 
i materialet. Den tidigare undersökningen pekade dock på ett 
antal problem kopplat till enkätens tillförlitlighet. Detta gällde 
dels svårigheten för handläggaren att tydligt kunna definiera 
olika begrepp, t.ex. när introduktionen startar och slutar, vad 
som ska betraktas som introduktion etc. Slutsatsen från den 
förra undersökningen var dock att »det i frågeformuläret ställ-
des många frågor där svaren inte borde påverkas nämnvärt av 
hur man definierar introduktion« (sid 85).
 Genom att undersökningen baseras på pappersenkät (jäm-
fört med elektronisk enkät) kan man inte garantera att samtliga 
frågor fylls i. Detta kan i vissa fall skapa problem. Ett exempel 
på detta är att det bara finns 926 män och kvinnor registrerade 
men att det totalt finns 938 enkäter. Med andra ord har 12 per-
soner inte fyllt i uppgifter om personens kön. Denna typ av fel 
är dock relativt marginella i undersökningen, men kan förbätt-
ras om man i framtiden använder sig av elektroniska enkäter, 
alternativt telefonintervjuer. 

Mätmetoden
Frågorna i undersökningen är ställda direkt till handläggarna i 
kommunerna. Hur tillförlitliga är då dessa svar? För att få en 
indikation på detta genomfördes en mindre telefonundersök-
ning bland 30 vuxna individer. Dessa identifierades av Integra-
tionsverket utifrån de enkäter som returnerats. Ett antal frågor 
valdes ut och telefonintervjuerna genomfördes på arabiska, 
vilket även var ett av kriterierna vid urvalet. Även om urvalet 
inte är tillräckligt stort för att kunna dra generella slutsatser om 
resultaten är det dock vår bedömning att det går att dra vissa 
metodologiska slutsatser av intervjuerna.
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 De två olika metoderna, enkätundersökning och telefonin-
tervju, att samla kunskap om introduktionen har sina inbördes 
styrkor och svagheter. Vid frågor som handlar om vilka aktörer 
som varit involverade i individens introduktion kan det vara 
svårt att få en tillförlitlig bild vid intervjuer med flyktingarna, 
vilket till stor del kan bero på att det är svårt för nyanlända att 
skilja på de olika aktörerna. (t.ex. uppfattade endast 10 av de 30 
intervjuade att kommunens flyktingmottagning deltog i plane-
ringen av individens introduktion). Svaren från kommunernas 
handläggare bedöms vara mer pålitliga för denna typ av upp-
gifter. 
 Det finns även andra situationer där handläggarna och 
invandrarna har olika uppfattningar (t.ex. om arbetsförmed-
lingens deltagande i olika aktiviteter samt graden av individu-
alisering). I dessa fall handlar det mer om subjektiva uppfatt-
ningar (ur ett brukar- respektive utförareperspektiv) än om 
att det ena eller andra svaret är mer korrekt. Det finns därför 
anledning att inkludera de båda perspektiven i framtida under-
sökningar. 
 Sammanfattningsvis är det vår bedömning att enkätun-
dersökningen i sig har många kvaliteter och samlar in mycket 
information på ett objektivt sätt och ur ett utförareperspektiv. 
Samtidigt vill vi argumentera för att en undersökning riktad 
till målgruppen för introduktionen ger kompletterande och 
relevant information som bidrar till analysen, utvärderingen 
och utvecklingen av kommunernas introduktion. 

Bearbetningsfel
Enkätsvaren har registrerats av RAMBØLL Management som 
också har ansvarat för yrkesklassificeringarna enligt SSYK 96 
(Standard för Svensk YrkesKlassificering). Vissa rimlighetskon-
troller har genomförts av RAMBØLL Management, men någon 
registreringskontroll har inte genomförts. De registreringsfel 
som uppkommit bedöms som slumpmässiga och påverkar inte 
det slutliga resultatet.
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Bilaga 2
Frågeformulär barn och ungdom
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Bilaga 3
Frågeformulär vuxna
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