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Hur gör jag praktiskt för att vara med i forskningsstudien?  

Instruktionsbrev 

Människor berättar på olika sätt och i den här forskningsstudien har du möjlighet att välja hur du vill 
berätta din historia om ditt arbetsliv, hur du vill börja berättelsen och hur du vill avsluta den. 

Det främsta skälet till att be dig dela med dig av din berättelse om din arbetslivshistoria är att få veta 
mer om hur integration på den svenska arbetsmarknaden kan se ut och hur den kan utvecklas över tid 
för invandrade personer. Vårt intresse är att utforska integration som en process, vilket innebär att den 
kan ta tid, vara beroende av olika platser och typer av arbete. Du bestämmer själv vad du tar upp i din 
berättelse, men vi ser gärna att du också reflekterar kring följande:  

• Ditt första jobb i Sverige  
• Ditt arbetsliv sedan du invandrade till Sverige fram till nu (t.ex. förändrade uppgifter/roller 

inom arbetsplatser, olika arbetsgivare, olika typer av arbete osv.)  
• Viktiga platser för ditt arbetsliv (t.ex. arbetsplatser, bostadsområden, kommuner och/eller 

regioner men du kan självklart välja att beskriva platser på andra sätt) 
• Framtida arbetslivsplaner  

Du väljer själv vilket språk du vill använda i din berättelse. Det kan vara svenska eller engelska eller 
något annat språk som du känner dig bekväm med. Om vi inte själva behärskar det språk du väljer 
kommer berättelsen att översättas av auktoriserade översättare. 

Du kan också välja om du vill presentera din berättelse muntligt eller skriftligt. 

Steg 1. Du börjar med att via en dator skriva in länken till projekts websida för 
forskningsdeltagande ju.se/integration och där trycka på knappen: ”Klicka här för att delta”. Du 
kommer att bli ombedd att ange ditt unika användarnamn och lösenord som du fick i det här 
brevet (på sidan där ditt namn står). Om du föredrar att svara via mobiltelefon eller en läsplatta kan 
du istället för att skriva in länken, använda QR-koden som också finns på sidan med ditt namn. 

Steg 2. När du öppnar länken för att delta i projektet kommer du först att få två frågor om du 
samtycker till att delta. Läs igenom informationen om projektet noga och markera i kryssrutorna att 
du vill delta. Därefter får du 10 bakgrundsfrågor om dig när du först invandrade till Sverige och nu. 



   

 

Alla frågor besvaras genom att kryssa i det alternativ som stämmer för dig utom i frågorna om 
yrke/arbete där skriver ditt svar med egna ord. Nedan ser du vilka frågor du kommer att möta. 

1. hur gammal är du (30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89)?  
2. vilket är ditt kön (Man, Kvinna, Annat)? 
3. när kom du först till Sverige (1991–95; 1996–2000; 2001–05; 2006–2010)? 
4. varifrån invandrade du (Asien, Afrika, Europa, EU151, Oceania, Nordamerika, Sydamerika, 

Norden)? 
5. vilken kommun bor du i just nu? 
6. vilken kommun bodde du i under din första tid i Sverige? 
7. vilken utbildning hade du när du kom till Sverige (grundskola, gymnasium, 

högskola/universitet; yrkesutbildning; annat)? 
8. vilken utbildning har du nu (grundskola, gymnasium, högskola/universitet; yrkesutbildning; 

annat)? 
9. vilket yrke/arbete hade du innan du kom till Sverige? 
10. vilket yrke/arbete har du just nu? 

 

Steg 3. Efter att du har besvarat grundfrågorna kommer du kunna välja på vilket sätt du vill berätta 
din historia. Det finns två alternativ. Du kan skriva din berättelse i ett öppet skrivfält eller också kan 
du ladda upp din berättelse som en text- eller ljudfil. Din berättelse kan vara så lång eller kort som 
du vill. 

a) Om du väljer att skriva din berättelse i ett öppet skrivfält, behöver du inte skriva hela din 
berättelse på en gång. Genom att klicka på ’SPARA’ kan du återkomma och avsluta den 
vid ett senare tillfälle. Svarsformuläret där du också laddar upp eller skriver din berättelse 
är öppet till 31 oktober. Under den tiden kan du återkomma till formuläret för att lägga till 
eller ändra i din berättelse så ofta som du vill. 
 

b) Om du väljer att skriva din berättelse i ett ordbehandlingsprogram som t.ex. Word och sedan 
ladda upp dokumentet med din historia gör du detta genom att klicka på ’LADDA UPP’ 
och välja filen som innehåller din berättelse. 

 
c) Om du väljer att muntligt berätta din historia och spela in den laddar du på samma plats upp 

din ljudfil. Det enklaste sättet att spela in din historia kan vara att använda din mobiltelefon 
som oftast har en inspelningsfunktion. Du kan behöva överföra ljudfilen till din dator innan 
du kan ladda upp filen på websidan.  

 
Om du väljer ett annat språk än svenska eller engelska för din berättelse är vi tacksamma om du 
anger vilket språk du valt. 
 

 

1 I kategorin EU15 ingår följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike 



Hälsohögskolan 

 

Steg 4. Till sist, kommer du att få frågan om du är intresserad av att delta i en intervju vid ett senare 
tillfälle. Om du är inte intresserad väljer du alternativet ’Nej’ och går vidare till nästa steg för att 
avsluta din medverkan genom att klicka på knappen ”SKICKA NU”. 

OM du vill meddela intresse för att medverka i en intervju anger du kontaktuppgifter såsom för- och 
efternamn, telefonnummer och e-postadress. Du avslutar genom att trycka på knappen ”SKICKA 
NU”. Vi kommer i så fall att eventuellt kontakta dig efter cirka 6–12 månader och upprepar då 
förfrågan om deltagande.  

Om du har några frågor om projektet eller om ditt eventuella deltagande är du varmt välkommen att ta 
kontakt med någon i forskargruppen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Monika Wilińska Pia Bülow 
Docent i Välfärd och socialvetenskap Professor i socialt arbete 
Telefon: +46 (0) 36 10 12 15 Telefon: +46 (0) 36 10 12 27 
E-post: monika.wilinska@ju.se E-post: pia.bulow@ju.se 
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