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Genom ett samarbete mellan Uddevalla kommun och Högskolan Väst genomfördes 2017–2018 
projektet Hälsofrämjande integration under ledning av professor Per Assmo och docent 
Thomas Winman. Projektets övergripande syfte var att studera vilka redskap de kommunala 

verksamheterna behöver för att utföra ett mer jämlikt folkhälsoarbete. Projektets främsta målgrupp var 
nyanlända till Uddevalla kommun.

Denna rapport sammanfattar det statistiska material som under hösten 2017 samlades in som 
underlag till projektet. Kartläggningen syftar till att ge en mer detaljerad bild av målgruppens bak-
grund, socioekonomiska status, boendeform och sysselsättning samt av hur de upplever sin situation i 
Uddevalla och hur de ser på framtiden.

Studiens respondenter återfanns bland SFI-utbildningar och samhällsinformationsträffar i 
Uddevalla  och var därmed huvudsakligen nyanlända invandrare. Med hjälp av studentmedarbetare 
erbjöds de att besvara studiens kombinerade enkät- och intervjuundersökning på sitt hemspråk.

I studien deltog 55 procent män och 45 procent kvinnor. Genomsnittsåldern var 37 år och ålders-
spannet 18–65 år. 84 procent av respondenterna kom till Sverige mellan 2014 och 2017. Majoriteten  
(72 procent) var flyktingar, resterande (23 procent) var anhöriginvandrare. De flesta var syrier 
(70,9 procent).

Flertalet respondenter var i sina hemländer bosatta i storstäder. De allra flesta ägde sina boenden, 
hade någon form av utbildning och var sysselsatta med arbete. Majoriteten ville hitta ett arbete snabbt 
efter att ha avslutat sin SFI-utbildning och många önskade flytta till en ny adress i Uddevalla eller till 

Per Assmo är professor i kulturgeografi vid Högskolan Väst, där han är program
ansvarig för det internationella programmet för politik och ekonomi samt 
mastersprogrammet inom arbetsintegrerade politiska studier. Han är också 
Extraordinary Professor i politiska studier vid University of the Western Cape 
i Sydafrika. Per har stor forskningserfarenhet från såväl Sverige som den 
afrikanska kontinenten. Hans forskningsintressen inkluderar områden som 
hållbar utveckling, migration och integration, internationalisering av högre 
utbildning samt arbetsintegrerat lärande.

Isabelle Nerelius har en kandidatexamen i kriminologi vid Örebro universitet 
och har dessutom studerat statistik och statsvetenskap. Hon har bland annat 
uppmärksammats för sin kandidatuppsats med titeln Lärares attityder och 
interventionsstrategier mot olika former av mobbning. Vid skrivandet av denna 
rapport var Isabelle anställd som forskningsassistent på Högskolan Väst. Idag 
arbetar hon som politisk sekreterare i Örebro kommun.
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en större svensk stad. De flesta var vid intervjutillfället trångbebodda och boende i något av Uddevallas 
socioekonomiskt utsatta områden med hög flyttomsättning. 

Projektets genomförande hade inte varit möjligt utan respondenternas aktiva och positiva med-
verkan. Vi författare vill därför tacka dem, men också Uddevalla kommuns SFI-utbildning samt de 
studentmedarbetare från Högskolan Väst som på ett förtjänstfullt sätt möjliggjorde genomförandet av 
intervjuer med respondenterna på deras respektive hemspråk.
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De resultat som presenteras i denna rapport 
bygger på ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun 

vid namn Hälsofrämjande integration och jämlik folk-
hälsa i Uddevalla. Detta pilotprojekt syftade till att, 
utifrån kommuntjänstemännens och andra deltagande 
aktörers kunskap och erfarenheter, belysa och exempli-
fiera behov av och möjligheter att utveckla och etablera 
integrations verksamheter som en del i kommunens 
arbete. Projektets mål var därmed att, med speciellt 
fokus på nyanlända invandrare, belysa hur kommunala 
verksamheter kan utvecklas för att ytterligare främja ett 
jämlikt folkhälsoarbete.

För att skapa en bild av nyanlända invandrare som 
flyttar till Uddevalla genomfördes under hösten 2017 
en kombinerad enkät- och intervjuundersökning. 
Studien innefattade invandrare som läste SFI (svenska 
för invandrare) eller deltog på kommunens samhälls-
informations träffar (SI). Av intresse var responden-
ternas socioekonomiska bakgrund och deras mönster 
från såväl hemlandet som deras nuvarande situation i 
Uddevalla.

Denna rapport presenterar resultat och analys 
från studien. Förutom generell bakgrundsfakta kring 

BAKGRUND

födelse ort, ålder, familjeförhållanden samt tidigare 
boende former, utbildning och arbetserfarenhet 
presenteras  också information om respondenternas 
nuvarande situation och framtidsutsikter.

Enkätundersökningens 
struktur och genomförande 
Studiens resultat baseras på svar från 117 respondenter . 
Att samtliga deltog i SFI-undervisning och/eller fick 
samhällsinformation innebär att de allra flesta var 
för hållandevis nyanlända invandrare som nyligen 
fått uppe hålls tillstånd. En grov uppskattning visar att 
respon den terna utgjorde 15–20 procent av det totala an-
talet nyanlända som bosatte sig i Uddevalla under 2017. 

Frågeformuläret som användes omfattade totalt 70 
frågor indelade i olika teman. Undersökningen genom-
fördes i intervjuform där respondenterna individuellt 
besvarade frågorna som ställdes av studentmedarbetare 
anställda i projektet. Studentmedarbetarna hade full-
goda språkkunskaper i respondenternas hemspråk. På 
så sätt kunde de tydligt förklara alla frågor så att varken 
frågor eller svar feltolkades.

Undersökningen genomfördes i intervju form där 
respondenterna individuellt besvarade frågorna som 
ställdes av student medarbetare anställda i projektet.
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Frågorna i undersökningen var avsedda att ge en 
djupare bild av den komplexa sammansättning 
som en grupp invandrare utgör. Skillnader i 

födelse land, ålder, tidigare boendeort och boendeform, 
familjesammasättning, socioekonomisk bakgrund, 
utbildnings nivå och yrkeserfarenhet visar på den 
diver si tet som finns i en grupp nyanlända invandrare. 
Sådana skillnader påverkar den enskilda individens 
möjligheter, hinder och förutsättningar att integre-
ras i det nya samhället. Kunskap om skillnaderna är 
därmed av stor vikt för att kommunen ska kunna göra 
integrations arbetet så välanpassat och effektivt som 
möjligt.

Demografisk struktur
I studien ingick 64 män (54,7 procent) och 53 kvinnor  
(45,3 procent) mellan 18 och 65 år. Deras genomsnitt-
liga ålder var 37 år. 84 procent av respondenterna 
kom till Sverige mellan 2014 och 2017. Majoriteten 
(72 procent) var flyktingar, resterande (23 procent) var 
anhörig invandrare. De flesta (70,9 procent) kom från 
Syrien och de resterande främst från Irak, Palestina, 
Somalia, Sudan och Eritrea.

Ursprungsland Kvinnor Män Totalt

Syrien 38 45 83

Palestina 1 7 8

Somalia 4 0 4

Eritrea 1 3 4

Irak 2 1 3

Afghanistan 3 0 3

Sudan 0 3 3

Kurdistan 0 1 1

Serbien 1 0 1

Jordanien 1 1 2

Yemen 1 0 1

Annat 1 2 3

Totalt 53 64 117

Tabell 1. Ursprungsland och kön.

Boende och syssel
sättning i hemlandet
I undersökningen efterfrågades i vilken typ av stad eller 
samhälle respondenterna levde i hemlandet. Svaren 
kategoriserades i alternativen storstad (minst en miljon 
invånare), mellanstor stad och landsbygd. De visar att 
67 procent kom från en storstad och 26,5 procent från 
en mellanstor stad. Endast 7 procent uppgav att de levde 
på landsbygden i sitt hemland. 

Vad gäller boendeform uppgav 90 procent att de 
ägde sitt boende, antingen en lägenhet eller ett hus, i 
hemlandet. De resterande hyrde lägenhet eller hus, eller 
var inneboende. När det gäller bostadsstorlek uppgav 
21,4 procent att de bott i en en- eller tvårummare, 
medan resterande 78,6 procent bott i tre rum eller fler.

Stad Frekvens Procent

Storstad 78 66,7

Mellanstor stad 31 26,5

Landsbygd 8 6,8

Totalt 117 100

Boende Frekvens Procent

Hus (egenägt) 53 45,3

Bostadsrätt (egenägd) 52 44,4

Hyreslägenhet 6 5,1

Hus (hyrt) 4 3,4

Inneboende (släkt) 1 0,9

Annat 1 0,9

Totalt 117 100

Boendestorlek Frekvens Procent

Ett rum 5 4,3

Två rum 20 17,1

Tre rum 29 24,8

Fyra rum eller mer 63 53,8

Totalt 117 100

Tabell 2. Typ av stad och boende i hemlandet.

RESULTAT
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En majoritet (69,2 procent) av respondenterna arbe-
tade innan flytten till Sverige, medan 10,3 procent var 
hemma varande. Bland de totalt tolv personer som 
uppgav att de var hemmavarande fanns elva kvinnor av 
vilka sex hade minst fyra barn. 8,5 procent av respon-
denterna uppgav att de studerade och 6 procent att de 
var arbetslösa.

Sysselsättning Frekvens Procent

Arbetande 81 69,2

Hemmavarande 12 10,3

Studerande 10 8,5

Arbetslös 7 6,0

Information saknas 7 6,0

Totalt 117 100

Tabell 3. Sysselsättning i hemlandet.

Utbildning i hemlandet
Majoriteten (95,7 procent) av respondenterna hade 
genomgått någon form av skolgång i sitt hemland. 
En tredjedel hade motsvarande gymnasieutbildning 
och cirka 20 procent hade någon form av universitets-
utbildning. Några, under kategorin annat i tabell 4, 
uppgav att de inte hann göra klart sin universitets-
utbildning, medan någon uppgav sig ha en doktors-
examen.

Utbildning Frekvens Procent

Ingen skolgång 5 4,3

Grundskola 1–6 år 9 7,7

Grundskola 1–9 år 31 26,5

Gymnasieutbildning 39 33,3

Universitetsexamen 23 19,7

Praktisk yrkesutbildning 6 5,1

Annat 4 3,4

Totalt 117 100

Tabell 4. Högsta slutförda utbildning i hemlandet.

Yrkeserfarenhet i hemlandet
Förutom utbildningsbakgrund efterfrågades tidigare 
yrkeserfarenhet från hemlandet. Svaren visade på en 
stor spridning med yrken som lärare, hantverkare, 
industri arbetare, frisör, egenföretagare, butikspersonal, 
säljare och transportör.

Intressant att notera är att ett flertal hade tidigare 
utbildning i/erfarenhet av yrken som i Sverige vanligen 
ses som bristyrken. Det gäller såväl yrken som kräver 
högskoleutbildning som mer praktiska yrkesområden.

Sysselsättning/yrke Frekvens Procent

Hantverkare 15 12,8

Lärare 11 9,4

Egenföretagare 6 5,1

Industriarbete 6 5,1

Frisör 4 3,4

Transport/taxi 3 2,6

Restaurang 3 2,6

Butikspersonal 3 2,6

Ittekniker 3 2,6

Ingenjör 3 2,6

Ekonom 3 2,6

Sjuksköterska 2 1,7

Säljare 2 1,7

Jurist 1 0,9

Tandläkare 1 0,9

Akademiker 1 0,9

Jordbrukare 1 0,9

Städarbete 1 0,9

Veterinär 1 0,9

Mäklare 1 0,9

Hemmavarande 12 10,3

Studerande 10 8,5

Arbetslös 7 6,0

Annat 10 8,5

Information saknas 7 6,0

Totalt 117 100

Tabell 5. Sysselsättning/yrke i hemlandet.
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Efter ankomst till Sverige 
Efter ankomsten till Sverige placerades 41 procent av 
respon denterna på ett asylboende och 20,5 procent 
på ett anvisat boende. Av de 36 procent som ordnade 
boende på egen hand kom 38 procent till Sverige som 
anhörig. För resterande 2,5 procent saknas information 
om hur de bodde under sin första tid i Sverige. 

Respondenterna tillfrågades även om vem eller vilka 
de bodde tillsammans med på sitt första boende. Cirka 
21,5 procent uppgav att de bodde ensamma, 12 pro-
cent att de bodde med sin partner och 17 procent att 
de bodde med partner och barn. Vidare uppgav drygt 
10 procent att de bodde ensamma med barn och drygt 
22 procent att de bodde med släktingar. Resterande 
drygt 17 procent uppgav annat eller att de bodde med 
en kombination av familj, släktingar, vänner eller andra 
asylsökanden.

Boendekonstellation Frekvens Procent

Ensam 25 21,4

Partner, maka/make 14 12,0

Partner, maka/make och barn 20 17,1

Ensam med barn 12 10,3

Släktningar 26 22,2

Kombination av familj, 
släktingar eller vänner

6 5,1

Annat 14 12,0

Totalt 117 100

Tabell 6. Boendekonstellation efter ankomst till Sverige.

Boende i Uddevalla
Cirka 43 procent av respondentera uppgav att de efter 
ankomst till Uddevalla bodde i en hyreslägenhet med 
förstahandskontrakt. Nära en femtedel bodde i en 
hyres lägenhet med andrahandskontrakt, medan knappt 
7 procent hyrde ett hus. Cirka 16 procent uppgav att de 
var inneboende hos släktingar. 6 procent uppgav att 
de hyrde ett boende på den informella marknaden och 
5 procent att de fortfarande bodde på ett asyl boende. 
Resterande 3,5 procent uppgav svarsalternativet annat, 
vilket ofta innebar att de bodde inneboende hos vänner 
eller hos en familj.

Typ av boende Frekvens Procent

Hyreslägenhet (första hand) 50 42,7

Hyreslägenhet (andra hand) 22 18,8

Inneboende hos släkt 19 16,2

Hus (hyrt) 8 6,8

Hyreslägenhet (svart marknad) 7 6,0

Asylboende 6 5,1

Annat 4 3,4

Information saknas 1 0,9

Totalt 117 100

Tabell 7. Typ av första boende i Uddevalla.

Bostadsområde  
och bostadsstorlek 
Dalaberg är det område där de flesta av studiens 
respon denter (cirka 30 procent) bodde när de först kom 
till Uddevalla. Andra områden som utgjorde respon-
denterna första bostadsområde i Uddevalla är Tureborg 
(knappt 20 procent), Uddevalla centrum (drygt 16 pro-
cent), Hovhult (knappt 14 procent) och Skogslyckan 
(8,5 procent). Närmare 30 procent uppgav att de hade 
flyttat inom och mellan dessa områden efter att de 
kommit till Uddevalla.

Bostadsområde Frekvens Procent

Dalaberg 35 29,9

Tureborg 23 19,7

Centrum 19 16,2

Hovhult 16 13,7

Skogslyckan 10 8,5

Bohusgården 2 1,7

Annat 8 6,8

Information saknas 4 3,4

Totalt 117 100

Tabell 8. Första bostadsområde i Uddevalla.

Den vanligaste bostadsstorleken bland respondenterna 
vid tiden för undersökningen var ett rum och kök 
(34 procent), följt av två rum och kök (30 procent) och 
tre rum och kök (27 procent). 6,1 procent av responden-
terna bodde i fyra rum och kök eller större.
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Analysen visar att släkt och vänners rekommendationer 
samt att ens partner eller familj beslutade om flytten 
var avgörande i valet av kommun.

8
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Varför valet föll på Uddevalla
Frågor om hur avgörande vissa utvalda aspekter var för 
flytten till just Uddevalla fick respondenterna besvara 
med något av alternativen avgörande, mycket viktig, 
mindre viktig eller inte alls viktig. För att se om det fanns 
orsaker som var mer avgörande än andra genomfördes 
en statistisk analys. 

Analysen visar att släkt och vänners rekommen-
dationer samt att ens partner eller familj beslutade om 
flytten var avgörande i valet av kommun. Aspekter 
såsom tillgängliga boenden, möjlighet till utbildning 
och arbetstillfällen hade mindre inverkan på valet. 

Resmönster
Gällande resmönster i kommunen uppgav de allra flesta 
(77,8 procent) att de ofta handlade och eller umgicks 
med vänner i de centrala delarna av staden. Det kan 
jämföras med att 20,5 procent uppgav att de sällan åkte 
utanför sitt bostadsområde.

Resmönster Frekvens Procent

Handlar/umgås ofta med 
vänner i centrala staden

91 77,8

Åker sällan utanför  
sitt bostadsområde

24 20,5

Information saknas 2 1,7

Totalt 117 100

Tabell 9. Lokala resmönster.

Barn i skolan
Av den totala respondentgruppen hade hela 60 procent 
barn i skolåldern. Den absoluta majoriteten av dessa 
(85 procent) hade barn i grundskolan. Gundskole-
barnen var relativt jämnt fördelade över ålders-
grupperna, dock med en något större andel i lågstadiet. 
En mindre andel (knappt 15 procent) hade barn i 
gymnasie åldern.

Barn i skolan Frekvens Procent

Har barn i skolan 70 59,8

Har inte barn i skolan 47 40,2

Totalt 117 100

Barn i del av skolan Frekvens Procent

Har barn på lågstadiet  
(klass 1–3)

28 37,8

Har barn på mellanstadiet  
(klass 4–6)

15 20,3

Har barn på högstadiet  
(klass 7–9)

20 27,0

Har barn på gymnasiet 11 14,9

Totalt 74* 100

Tabell 10. Barn i grundskola och gymnasium.  
*Eftersom många hade fler än ett barn överstiger  
siffran antalet respondenter som hade barn i skolan.

I studien efterfrågades också respondenternas upp-
fattning dels om hur väl skolan var anpassad för deras 
barn, dels om barnen kände sig trygga i skolan. En 
stor del av respondenterna med barn i skolan (nästan 
90 procent) svarade att deras barn inte fick den hjälp 
de behövde för att klara kunskapskraven. Vad gäller 
barnens trygghet i skolan uppfattade nästan en tredje-
del (28,3 procent) att deras barn inte kände sig trygga i 
skolan.

Anpassning Ja Nej

Undervisningen är anpassad  
till barnets sätt att lära sig

46 (65,7 %) 24 (34,3 %)

Barnet får den hjälp 
hen behöver för att nå 
kunskapskraven

8 (11,4 %) 62 (88,6 %)

Barnet behöver mer  
hjälp än den skolan ger

4 (5,7 %) 66 (94,3 %)

Trygghet Ja Nej

Barnet känner sig  
tryggt i skolan

50 (71,4 %) 20 (28,6 %)

Barnet känner rädsla  
för andra elever i skolan

3 (4,3 %) 67 (95,7 %)

Tabell 11. Anpassad skolundervisning  
och barnets trygghet i skolan.

A
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ck/m

arto
sto

p



10

Framtida utbildning 
och arbete 
Huvuddelen av respondenterna hade migrerat till 
Sverige  under de senaste åren och var därmed i en 
etablserings fas. De flesta hade därför olika former av 
studier som huvudsysselsättning, framförallt inom SFI 
och samhällsorientering. Många uppgav också att de 
studerade på komvux (vuxenutbildning), medan några 
läste på gymnasium och/eller hade en praktikplats. 
Några få läste på universitet/högskola.

På frågan om vad de önskade göra efter avslutad 
SFI svarade de allra flesta att de ville börja arbeta. En 
förhållande vis stor andel (knappt 40 procent) ville 
studera  vidare.

Önskad sysselsättning Frekvens Procent

Börja arbeta direkt 62 53,0

Studera vidare 46 39,3

Varken studera eller arbeta 3 2,6

Information saknas 6 5,1

Totalt 117 100

Tabell 12. Önskan om sysselsättning efter avslutad SFI.

Frågan om vilken typ av stöd de ansåg sig behöva för att 
etablera sig på arbetsmarknaden besvarades av 52 per-
soner. Av dem uppgav 15 stycken (knappt 29 procent) 
att de ville genomgå ett ackrediteringsprogram för att 
kunna fortsätta arbeta med det de var utbildade för i 
hemlandet. 

Att vilja studera på universitet eller gå ett kortare 
yrkesprogram var också vanligt förekommande svar. 
En mindre andel uppgav att de ville ha stöd för att starta 
eget företag. Respondenterna som ryms inom gruppen 
annat ville i många fall ha hjälp att få ett jobb.

Önskat stöd Frekvens Procent

Vill ha jobb som matchar 
utbildning (ackrediterings
program)

15 12,8

Vill utbilda mig på universitetet 13 11,1

Vill gå ett kortare yrkesprogram 7 6,0

Är nöjd med nuvarande arbete 6 5,1

Vill ha stöd för att starta eget 4 3,4

Annat 7 6,0

Information saknas 65 55,6

Totalt 117 100

Tabell 13. Önskat stöd för  
etablering på arbets marknaden.

Framtida boende
På frågan om var de ville bo om fem år uppgav 38 pro-
cent att de ville bo kvar på samma adress i Uddevalla. 
32,5 procent uppgav att de ville bo på en annan adress 
i Uddevalla, medan 24 procent ville flytta till en annan 
stad i Sverige. De senare avsåg i de flesta fall en storstad. 
Resterande 4,5 procent uppgav att de om fem år ville ha 
flyttat till ett annat land.

Nästan hälften av respondenterna uppgav att de inte 
ville flytta tillbaka till sitt hemland, även om möjlig-
heten fanns, medan en tredjedel sa att de ville flytta om 
det var möjligt. Knappt 20 procent kunde inte säga hur 
de skulle agera om båda möjligheterna fanns.

Önskan om tillbakaflytt Frekvens Procent

Ja 38 32,5

Nej 55 47,0

Vet inte 23 19,7

Information saknas 1 0,9

Totalt 117 100

Tabell 14. Önskan om att flytta tillbaka till hemlandet.
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tillfället i någon form av hyresrätt i socioekonomiskt 
svagare områden med lägre boendekostnader. 

Vänner och bekantas rekommendationer samt ens 
partners beslut var viktiga aspekter i valet att flytta till 
Uddevalla. Mer praktiska aspekter, såsom goda förut-
sättningar att få arbete och/eller utbildning, verkar ha 
varit mindre viktiga anledningar. Av de respondenter 
som hade barn i skolåldern uppgav dock de flesta att 
barnen behövde mer hjälp för att klara kunskapskraven. 
Det kan troligtvis förklaras av att flertalet respondenter 
var förhållandevis nyanlända. 

Närmare hälften av respondenterna uppgav att de 
ville bo kvar i Sverige även om det fanns möjlighet att 
flytta tillbaka till hemlandet. Flertalet ville bo kvar i 
Uddevalla, men en mindre andel ville flytta till en större 
stad i Sverige. Övriga önskningar om framtiden som 
respondenterna förmedlade innefattar främst möjlig-
heten att få arbete och etablera sig på arbetsmarknaden, 
möjligheter till vidareutbildning samt förbättrat boende 
genom exempelvis större boendeyta och/eller flytt till 
ett annat område.

Syftet med denna rapport var att ge en mer detal-
jerad bild av nyanlända invandrares bakgrund 
i form av exempelvis socioekonomiska status, 

boende form och sysselsättning. Studien undersökte 
också hur respondenterna upplevde sin nuvarande 
situa tion och framtid. Den statistik som redovisas 
i rapporten  kan därmed sägas utgöra underlag för 
Uddevalla  kommuns arbete med att underlätta riktade 
insatser som främjar nyanländas integration i kom-
munen.

En majoritet av respondenterna kom från Syrien 
som en följd av flyktingkrisen 2015. De flesta hade en 
utbildning motsvarande gymnasieutbildning eller 
högre, och många hade väletablerade yrken, såsom 
lärare, hantverkare och ekonom, i sina hemländer. 
Många kom från miljonstäder där de ägde sina boen-
den. Att respondenterna ägde sina tidigare boenden 
kan förklaras av att de hade en förhållandevis hög 
socio ekonomisk status, men också av att hyresrätter 
inte är lika vanligt förekommande i deras hemländer. 
På grund av framförallt tillgången till och prisnivån på 
bostäder bodde flertalet av respondenterna vid intervju-

Närmare hälften av respondenterna uppgav 
att de ville bo kvar i Sverige även om det fanns 
möjlighet att flytta tillbaka till hemlandet. 
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Mångfaldscentrum på Högskolan Väst verkar för ett utökat och lång-
siktigt engagemang för mångfalds-, inkluderings- och hållbarhets-
frågor bland lärare, forskare, studenter, annan personal och sam-

verkanspartners. Arbetet syftar till att vara pådrivande för en levande debatt 
inom området. Centrum främjar kunskapsbildning och kunskapsspridning 
genom att stimulera och stödja forskningsprojekt samt genom att samla och 
synliggöra forskningsresultat. Centralt för arbetet är att skapa och främja nya 
arenor, mötesplatser och nätverk för forskning, utbildning  och samverkan 
inom området. Här spelar Högskolan Västs profil arbets integrerat lärande en 
viktig roll. Mångfaldscentrum bidrar på så sätt aktivt till att Högskolan Väst 
är ett samhällsengagerat lärosäte där inkludering , kreativitet och nytänkande 
präglar såväl forskning och utbildning som relationerna till det omgivande 
samhället.

Mångfaldscentrum, Högskolan Väst
www.hv.se/mangfaldscentrum


