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Sammanfattning  
 
Denna uppsats behandlar etniska relationer i Norra Irak eller irakiska Kurdistan. Syftet är att 

studera invånarnas syn på etniska relationer i Erbil och Kirkuk. Tidigare forskningar, som 

gjorts i västvärlden, har visat att interetniska relationer påverkar attityder och beteenden. 

Tidigare forskningar har även visat att det finns skillnad i attityd till interetniska relationer 

beroende på individers etniska tillhörighet, kön, ålder, utbildning, etcetera. Uppsatsens 

huvudfråga är hur är de etniska relationerna i Norra Irak/Kurdistan, vilka attityd har 

respondenterna till varandra och vad påverkar attityder till interetniska relationerna? 

Den teoretiska bakgrunden för undersökningen är nätverksteorier, teorierna om socialt kapital 

och kontakthypotesen som betonar kontakter, relationer och dess effekt på etniska relationer. I 

ljuset av dessa teorier undersöker jag individernas perspektiv på etniska relationer utifrån två 

dimensioner: attityd till etniska relationer och faktiska relationer. Den första dimensionen 

fokuserar på vilken attityd och syn respondenter som tillhör en specifik etnisk grupp har till de 

som tillhör en annan etnisk grupp. Den andra dimensionen mäter hur de faktiska relationerna 

är mellan individer från olika etniska grupper och vad som påverkar dessa relationer. De 

faktiska relationerna påverkar i sin tur vilken syn individerna har på varandra.  

Denna uppsats har en kvantitativ ansats, en enkätundersökning ligger till grund för 

datainsamlingen. Attityder till etniska relationer har i denna uppsats mätts genom några frågor 

i enkäten, vilka handlar om respondenternas tillit, nätverk, kontakt och samarbete med 

varandra. Ett additivt index skapades sedan med dessa frågor. Därefter har linjär 

regressionsanalys använts för att studera sambandet mellan beroende variabeln attityd till 

etniska relationer och bakgrundsvariabler kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och 

stad; och en logistisk regressionsanalys har använts för att studera sambandet mellan 

respondenternas faktiska relationer och bakgrundsvariabler. Slutligen har sambandsanalys 

använts för att undersöka sambandet mellan respondenternas attityd till etniska relationer och 

deras faktiska relationer. 

Resultaten från denna undersökning har visat att respondenternas attityd och perspektiv till 

etniska relationer skiljer sig signifikant från varandra beroende på deras faktiska relationer, i 

vilken stad de bor, vad de har för etnisk tillhörighet och hur gamla de är. 

Nyckelord 

Attityd, etniska relationer.  
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1. Inledning 

Människors handlingar, åsikter och attityder är olika beroende på bakgrund, tillhörighet, kön, 

miljö, ålder, etcetera. Man har forskat om skillnader i etniska relationer utifrån olika 

perspektiv. En del forskning betonar effekten av interetniska kontakter på reduceringen av 

fördomar (Allport 1954), gemensamma preferenser (Floyd & Shinew 1999), samtycke till 

interniskt äktenskap (Johnson och Jacobson 2005), positiva attityder mot varandra (jfr 

Cameron m.fl. 2007). Andra forskare har fokuserat på t ex utbildningens, arbetsplatsens, 

grannskapet, interetniska relationer/tolerans (Sandefur & McKinnel 1986; Kalmijin & Flap 

2001; Yancey 1999; Jean och Parker 1995: Wilson och Jacobson 1995) effekt på interetniska 

kontakter och attityder. Det vill säga huruvida typ och kvalitén av kontakt har betydelse för 

typ av interetniska relationer och attityder (Liebkind m.fl. 2000). 

Det finns även en del forskning om etniska relationer ur ett könsperspektiv: man har visat att 

kön har en genomgående effekt på rasattityder över tid; kvinnor har mer positiva attityder på 

interpersonell nivå än män, och denna skillnad är tydligare bland vita än bland svarta i USA 

(Johanson & Marini 1998; jfr Baxter & Lansing 1983).
1
 Kvinnor är mer benägna att ha vänner 

från andra etniska grupper, att bo nära dem och att jobba med dem än män, denna skillnad är 

tydligare bland vita än bland svarta i USA (Johanson & Marini 1998). Samtidigt visar 

forskning att individer är mer benägna att forma en utvecklad relation med de som har lika ras 

eller kön som sig själva (Turban m.fl. 2002; Tsui m.fl.1995). Attityd till interetniska relationer 

förväntas, alltså, skilja sig beroende på vilken etnisk grupp man tillhör och vilken kön 

individen har. 

Ovan beskrivna forskningar har gjorts i västvärlden, om specifika grupper (t ex doktorander 

och handledare, läkare och sjuksköteskor), i specifika organisationer och hänsyn har tagits till 

olika bakgrundsfaktorer. Det vore intressant, och motiverat, att studera etniska relationer som 

inte är begränsade till en specifik grupp och organisation, samt i en annan miljö än den 

västerländska. Därför fokuserar denna uppsats på etniska relationer allmänt sett, inte på en 

specifik grupp och organisation, och i en österländsk kontext. Det är sociologiskt relevant att 

                                                      

1 Begreppet ras har använts bara för att beskriva tidigare forskningar, annars utgår jag i denna 

undersökning från etnicitetsbegreppet som diskuteras i teoriavsnittet.  
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undersöka individers syn och attityder till etniska relationer, vilken typ av kontakt och 

mötesplatser som påverkar denna syn, vilka andra bakgrundsvariabler som är avgörande för 

uppkomsten av positiva respektive negativa interetniska attityder. Studien syftar till ökad 

förståelse av interetniska relationer och attityder till andra etniska grupper än den man själv 

tillhör. 

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställning 

Dana Sofi (2009a), som är sociologiforskare vid Stockholms universitet, har studerat etniska 

relationer i Kurdistan/Norra Irak allmänt sett med fokus på etnopolitiska aspekten, men det 

som är av stort intresse för mig är att studera attityder till etniska relationer och studera vad 

som påverkar attityderna. Sofi beskriver att etniska relationer fungerar olika mellan etniska 

grupper i Iraks olika regioner och städer som är multietniska. Skillnaderna i Iraks olika 

regioner brukar förklaras i etniska termer, eftersom området är etniskt delat. I varje region bor 

olika etniska grupper, med makten hos majoritetsgruppen. De senaste förändringarna, t ex 

regimen Saddam Husseins fall 2003, har skapat ett nytt politiskt system och nya sociala och 

ekonomiska förhållanden för landets olika grupper. Sofi fokuserar på den norra regionen 

(Kurdistan), där bor olika etniska grupper: Kurder (majoriteten), turkmaner, araber och 

Kristna. I sin studie jämför Sofi två städer, nämligen Erbil och Kirkuk, där alla ovan nämnda 

grupper bor i olika proportioner. Sofi menar att etniska relationer i Kirkuk är konfliktfylld 

medan den präglas av relativt samförstånd i Erbil. Detta kan enligt Sofi bero på att de sociala 

och politiska relationerna mellan olika etniska grupper i Erbil präglas av tillit och samarbete, 

medan dessa relationer kännetecknas av misstänksamhet och brist på tillit mellan olika 

grupper i Kirkuk. Skillnaderna relaterar han till miljöspecifika faktorer: sociala relationer och 

graden av integration samt politiska händelser. Sofi söker alltså svar till frågan varför etniska 

relationer, allmänt sett, fungerar olika i olika miljöer. Därmed kan man utifrån Sofis forskning 

anta att individer som bor i Kirkuk tenderar att vara mer negativa till etniska relationer än 

individer som bor i Erbil. 

Det som intresserar mig är, som sagt, att studera attityder till etniska relationerna i Norra 

Irak/Kurdistan. Mitt syfte är därmed att studera individers perspektiv på ”de andra” i norra 

Irak/Kurdistan, för att uppfylla syftet ställer jag frågan: hur ser interetniska relationer ut och 

vilka bakgrundsfaktorer (kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad) påverkar 

attityder till de andra i Erbil och Kirkuk (två norra irakiska städer). Med ”de andra” menas 

här vilken syn har medlemmar från ingruppen (medlemmar tillhörande en specifik etnisk 
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grupp) på medlemmar från utgruppen (medlemmar tillhörande en annan etnisk grupp). Med 

attityd menas här utsträckningen av tillit och samarbete mellan medlemmar från olika etniska 

grupper, vilken uppfattning de har av varandra. Bakgrundsfaktorerna ska definieras och 

diskuteras i följande kapitel. Studien begränsas till de nämnda bakgrundsfaktorer och etniska 

relationer i Erbil och Kirkuk. I följande presenteras teorier och tidigare forskning om etniska 

relationer, sedan följer undersökningens genomförande och resultat. 

2. Teori och tidigare forskning 

Syftet i denna uppsats kräver en kombination av nätverksteorier, teorier om kontakt relaterad 

till etnicitet; etnicitet handlar om att klassificera människor och grupp relationer, med andra 

ord relationer mellan ”vi” och ”de andra” (Eriksen 1993) och hur medlemmar från en grupp 

uppfattar och tillskriver medlemmar från andra grupper olika egenskaper (Barth 1969). 

Kontakthypotesen, socialt kapital och nätverksteori har nätverkskaraktär eftersom alla dessa 

teorier handlar om relationer mellan individer, i detta fall mellan olika etniska grupper. 

Följande kommer en diskussion om tidigare forskning och teorier inom området.  

2.1 Intergrupp kontakthypotes 

Kontakt mellan medlemmar från olika etniska grupper kan ledda till positiva och toleranta 

attityder till varandra (Pettigrew 1998). Med andra ord kan befintliga negativa attityder mellan 

olika etniska grupper minimeras genom att föra grupperna i kontakter med varandra (Allpot 

1954; Brown 1995). Senare forskning inom fältet har handlat om att beskriva under vilka 

förutsättningar kontakt kan ha en sådan positiv effekt. Det finns vissa villkor för att kontakter 

skall kunna minimera negativa attityder: de skall vara socialt och institutionellt understödda 

(de som har makt t. ex politiker som implementerar nya lagstiftningar, domstol och polis), 

kontakter ska vara varaktigt och intimt eller nära kontakter, de skall ha jämlik status mellan 

medlemmarna (om status är ojämlikt, speciellt om medlemmarna från utgruppen har lägre 

status, kan fördomar ökas), samt bland de som har gemensamma mål (Brown 1995; Aronson, 

Fried & Good 2002). Men uppfattad diskriminering påverkar interetniska relationer och 

attityder på ett negativt sätt (Tropp 2007:80). Enligt Pettigrew (1997) reducerar mellanetnisk 

vänskap fördomar eftersom detta innebär mer kunskap om utgrupper och omvärdering av 
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ingruppen i mer relativa termer. Fördomar kan minskas även genom kvalitén av kontakter. 

Med kvalitén av kontakter menas graden av bekantskap och kännedom om medlemmar från 

utgruppen.  Forskningen har visat att de som har känt åtminstone en utgruppmedlem bra har 

mer positiv attityd mot hela utgruppen än de som känt en utgruppmedlem ytligt. Detta resultat 

gäller både män och kvinnor (Liebkind m.fl. 2000:171,179,180). Tropp poängterar att kontakt 

i form av interetnisk vänskap kan leda till positiva attityder mellan medlemmar från olika 

etniska grupper. Men kontakters effekt är svagare bland minoritetsgrupper än bland 

majoriteters. Detta eftersom medlemmar från minoritetsgrupper är mer benägna att ta kontakt 

med medlemmar från majoritetsgruppen, vilket ger en starkare effekt för majoritetsgruppen 

(2007:70-80). 

2.2 Mötesplatser och relationer 

Feld (1982) skriver att socialt strukturerade aktiviteter tenderar att föra in lika individer i 

kontakter med varandra, därigenom uppmuntras att en relation utvecklas bland dessa 

individer. Fischer m.fl. (1977) har visat att socialt ursprung av associering (t ex. arbete och 

grannskap) är relaterade till karaktärer och i vilken utsträckning homofili förekommer i 

vänskapsnätverk. Sociala stukturer i form av olika lokus ”foci” för aktiviteter organiserar 

möjligheter och begränsningar av individerna. 

Lokus eller mötesplatser kan vara formell som skol eller icke-formell som hushåll och 

grannskap. Det finns flera faktorer som kan förklara varför ”foci” leder till homogenitet: 

intresse för organisering och individer för lika folk i samma plats och i samma tid; effektivitet 

uppmuntrar folk som är lika i särskilda avseende att arbeta tillsammans. Folk väljer sina 

vänner från ”foci”, vilket leder till homogenitet av människor. De flesta relationerna 

härstammar från upprepandet av interaktioner som sker i ”foci”, individer som interagerar i en 

”foci” är lika varandra i flera avseende, därmed uppstår relationerna mellan individer som är 

lika varandra i olika hänseenden (Feld 1982:797,798). Ålder är en viktig egenskap som 

segregerar och stratifierar individer i flera samhällen. Forskning har visat att på arbetsplatsen 

jobbar individer i samma eller näraliggande ålder och de brukar välja sina vänner därifrån: de 

som har samma jobb som en själv och som är i ungefär samma ålder. Feld skriver att 

homogena ”focused sets” är en viktig faktor som bidrar till homogenitet av ålder, beteende, 

attityder och social status (1982:798-801). Etnisk tillhörighet kan även vara en grund för 

uppkomsten av homogena mötesplatser. Existensen av etniskt heterogena mötesplatser blir 

följaktligen en nödvändighet för uppkomsten av goda och varaktiga social relationer, eftersom 
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heterogena mötesplatser innebär länkar mellan olika etniska grupper som är en bra kanal för 

informationsöverföring och skapandet av tillit och ansvarkänsla till varandra. Viktiga 

mötesplatser för organiseringen och formandet av människors beteende och attityder är 

grannskapet, arbetsplatser och organisationer, där varaktiga relationer kan skaps (Sofi 2009b; 

jfr Varsney 2002). Kontakt kan, enligt Yancy (1999), uppstå i grannskapet. Individer med lika 

socioekonomiska bakgrunder bor nära varandra, därmed en egalitär relation skapas bland 

grannarna. Arbetsplats påverkar även interetniska attityder (Kalmijin & Flap 2001). 

Arbetsplats liksom grannskapet ger en möjlighet till medlemmar från olika etniska grupper att 

träffas och att bilda kontakt med varandra, trots att dessa kontakter ofta är hierarkisk, svag 

eller är opersonligt (Johnson & Jacobson 2005:389). 

2.3 Socialt kapital och nätverksteori 

Coleman (1988) beskriver socialt kapital som aspekter av den sociala strukturen som utgör 

resurser för individerna, alltså sociostrukturella resurser som underlättar vissa handlingar för 

individer inom strukturen. Denna resurs finns i varaktiga relationer mellan människor. Socialt 

kapital är ett svårdefinierat begrepp men i denna studie handlar det om de relationer som 

länkar samman människor inom och mellan olika grupper och är en förutsättning för 

uppkomsten av tillit och positiva attityder mellan människor, med andra ord sociala relationer 

präglade av ömsesidig tillit och positiva attityder (jfr Putnam 1996; 2001; Herreros 2004; 

Portes 1998; Varshney 2002; Sofi 2009a). 

Coleman ger exempel på det sociala kapitalets funktion på lägre strukturnivåer i kontinuerliga 

relationer. Individer och grupper kunde, i närvaron av socialt kapital, åstadkomma saker och 

ting och samarbeta resultatrikt. Ett exempel på detta är inom en politisk studentgrupp i 

Sydkorea; Studenterna skapade olika studiecirklar, dessa studiecirklar tjänade som 

grundläggande organisatorisk enhet för demonstrationer och andra protester. Medlemmarna 

inom dessa grupper kom från antingen samma gymnasium, samma hemstad eller från samma 

kyrka. Grunderna för organisationen av denna aktivism illustrerar det sociala kapitalet av två 

slag: Samma gymnasium eller hemstad eller kyrka erbjuder sociala relationer där studiecirklar 

har senare byggts. Studiecirklar utgör i sig en form av socialt kapital. Detta kan innebära att 

miljöspecifika faktorer (samma gymnasium eller hemstad eller kyrka) leder till att sociala 

relationer skapas mellan individerna. Men dessa relationer är begränsade i den mening att 

information överförs mellan individer med samma ”miljöbakgrund”, individer som har andra 

”miljöbakgrunder” ligger utanför. Därmed blir information och kännedom om individer med 
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”andra miljöbakgrunder” eller kulturer begränsade, vilket kan leda till negativa attityder 

gentemot de andra. Med andra ord kan det sägas att socialt kapital inte alltid leder till positiva 

attityder, det kan ibland leda till negativa attityder.  

”Familjen och grannskapet i Jerusalem” är ett annat exempel som Coleman ger om socialt 

kapitalets funktion på lägre strukturnivåer. Han skriver om en kvinna som flyttat från Detroit 

till Jerusalem. Kvinnans enda orsak till flytning är att hon vill ha trygghet för sina barn. 

Kvinnan känner sig tryggt i att låta sitt åttaåriga barn ta det sexåriga barnet till skolan med 

buss, hon känner även sig tryggt när hon låter sina barn spela i en stadspark utan tillsyn. Inga 

av dessa känslor upplevde hon sig där hon bodde innan. Coleman skriver att orsaken till dessa 

skillnader kan förklaras genom skillnader i det tillgängliga sociala kapitlet i Jerusalem och i 

Suburban Detroit. I Jerusalem säkerställer den normativa strukturen att obevakade barn 

kommer att vara "omhändertagen" av vuxna i närheten, medan ingen sådana normativa 

strukturer finns i de flesta storstäder i USA. Därmed kan det sägas att familjer har tillgång till 

socialt kapital i Jerusalem, meden familjer som bor i USA:s stora städer inte har tillgång till 

socialt kapital i samma utsträckning som i Jerusalem. I detta exempel kan man se att sociala 

relationer mellan individerna (socialt kapital) kan uppstå genom grannskapet, samt tillit 

skapas mellan grannarna, vilket i sin tur kan leda till positiva attityder om varandra.  

Närvaron av socialt kapital gjorde det möjligt för individerna inom dessa strukturer att lita på 

varandra, skapa en samarbetsform och därmed även skydda relationerna. Det är just det, att 

socialt kapital skapas i relationen mellan individerna, som skiljer socialt kapital från andra 

sorts kapital, nämligen humant kapital och fysiskt kapital som finns hos individerna 

respektive i produktionsmedlen (Coleman 1988:98-99). Det som är intressant här är den 

kollektiva nivån, det vill säga relationerna mellan människor. Sociala stukturer som möjliggör 

sociala normer och sanktioner gynnar inte bara vissa personer utan de gynnar alla individer 

som tar del av den sociala strukturen, vilket innebär att socialt kapital skapar kollektiv nytta. 

Socialt kapital skapar tillit och förtroende mellan individerna, vilket i sin tur underlättar det 

sociala livet, att förståelse mellan individerna skapas, att individerna kan lära känna varandra, 

hindrar fördomar, och därmed blir individernas attityder positiva mot varandra. (s.116). 

Granovetter går djupare in i ämnet och skiljer mellan ”starka” och ”svaga” länkar (relationer 

mellan individerna) i det sociala nätverket. Granovetter (1973) skriver att styrkan av länkar är 

kopplade och är en kombination av tid, intensitet, intimitet och ömsessigt band. Genom svaga 

länkar kan man få sådana informationer som vi saknar i våra starka, och närmaste, länkar. 

Svaga länkar blir viktiga då man kan få viktig information. Han menar att kvinnor har fler 
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starka stabila länkar till familjen och slutna relationer överlag. Men män får mer information 

från olika håll vilket ger dem ett bredare nätverk och mer information. De som har starka 

länkar har ofta samma information, en så kallad sluten cirkel, vilket beror på att egos vänner i 

hög utsträckning är vänner med varandra. Detta kan relateras till Lins teorier om det sociala 

kapitalet. Lin (2000) skriver att socialt kapital är ojämlikt fördelad över samhällshierarkin, 

vilket kan bidra till att generera ojämlikhet. Tillgång av socialt kapital är alltså olika bland 

olika sociala grupper. Lin skriver om socialt kapital som ojämlik fördelat utifrån ett köns- och 

ett etniskt perspektiv. Socialt kapital är alltså ojämlikt fördelade mellan män och kvinnor. 

Detta eftersom män i större utsträckning har bredare nätverk än kvinnor. Barnuppfostran är 

ofta kvinnans uppgift, mäns uppgift är att arbeta. Därmed har kvinnor mer nära relationer till 

sin familj (homogena nätverk) och släktingar. Medan män har sina kontakter i större 

utsträckning utanför familjen (heterogena nätverk).  

Kontakthypotesteorin, teorin om socialt kapital och andra ovan beskrivna teorier och studier 

betonar kontakters betydelse i formandet av positiva attityder mellan olika etniska grupper 

och i minimering av fördomar. Mötesplatser såsom arbetsplatser, grannskapet och 

organisationer är viktiga för skapandet av interetniska relationer, och därmed kan man anta att 

individer som inte har kontakter med medlemmar från andra etniska grupper (inte har 

vänner, grannar och kollegor från ”andra grupper”) tenderar att ha en mer negativ attityd 

än de som har sådana kontakter. Tidigare beskrivna teorier indikerar även att typ av nätverk 

är viktiga för informations överföring mellan individerna. Att ha ”rätt” information om 

individer från andra grupper minskar fördomar och negativa attityder mot de andra. Men 

nätverksteorier visar att kvinnor tenderar att ha slutna nätverk, som består av 

familjemedlemmar och nära släkter, medan mäns nätverk är mer öppna (arbetsplatser) (Lin 

2000; Granovetter 1973). Därmed kan man anta att kvinnor har i större utsträckning en mer 

negativ syn på etniska relationer än män. 

2.4 Aspekter av relationer 

Här presenteras tidigare forskning som har behandlat olika aspekter av etniska relationer, som 

kompletterar den mindre genomgång som gjordes i inledningen. Johanson och Marini (1998) 

har studerat rasattityder ur ett könsperspektiv i USA; skillnader mellan män och kvinnors 

rasattityder.  Deras forskning har visat att kvinnor har en mer positiva och vänligt inställda 

attityder än män. Denna könsskillnad är större och tydligare bland vita än bland svarta. 

Könseffekt förklaras inte genom könsskillnader i interrasiell vänskap, religiositet, politisk 
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åsikt, utan genom kvinnors intresse och omsorg att ta hand om andra människor samt 

kvinnors fokus på att bevara sociala relationerna, vilket leder till positiva rasattityder. Kvinnor 

har generellt mer positiva rasattityder på interpersonell nivå, kvinnor interagerar mest i små 

grupper och fokuserar starkare på intima relationer än män. Mäns relationer karakteriseras 

mer av kamratskap än intima interpersonella relationer. Kvinnor har socialiserats att vara mest 

bekymrad om andras välbefinnande och att vara omhändertagande. Kvinnor är ömsesidigt 

beroende av andra och därför är de orienterade mot interpersonella relationer och mer 

benägna att värdesätta de jobb som reflekterar en orientering mot andra (1998:247,248). 

Genusskillnader har även hittats i politiska åsikter; kvinnor är mer öppna och liberala än män 

när det gäller ”racial policy” som avser åstadkommandet av jämlikhet (Baxter& Lansing 

1983). Kvinnor är mer benägna att ha vänner från andra ”rasgrupper”, att bo nära dem och att 

jobba med dem än vad män är, denna skillnad är tydligare bland vita än bland svarta. Men 

svarta har en mer positiv attityd än vita (etnisk sett) (Johanson & Marini 1998: 254,255). 

I en annan undersökning skriver Turban m.fl. (2002) om att ”percieved similarity” (uppfattad 

likhet som ras och kön) påverkar utvecklingen av relationer. Allmän sett är individer som är 

lika i termer av kön och ras mer socialt integrerade i grupper (Tsui m.fl. 1995). Individer är 

mer benägna att forma en utvecklad relation med individer som har samma ras eller kön som 

de själva (Turban m.fl. 2002:243,255,257). Individer känner sig mer bekväma med dem som 

har näraliggande eller samma demografiska karaktärer och med de som uppfattats som lika 

som en själva. Därmed blir interaktioner enklare bland individer som har lika förtroende och 

attityder.  Man kan följaktligen anta att män utvecklar relationer oftare med män, kvinnor 

med kvinnor, kurder med kurder, araber med araber etcetera, och därmed förvänta sig att 

mäns attityder skiljer sig från kvinnors, och att samma sak gäller etniska grupperna. 

Tidigare forskning har även fokuserat på skillnader och likheter bland vita och svarta 

amerikaner i fritidspreferenser. Man har undersökt relationen mellan interetniska kontakter 

och fritidspreferenser bland afrikanska amerikaner och vita. Studien har visat att vita och 

svarta med högre interetniska relationer har mer lika fritidspreferenser än vita och svarta med 

låga interetniska kontakter.  Allmän sett studien betonar betydelsen av sociala interaktioner, 

speciellt interetniska relationer (Floyd & Shinew 1999:359,378). Direktkontakt uppmuntrar 

positiva attityder mellan olika etniska grupper (Allport 1954; Brown & Hewstone 2005).  

I en annan undersökning studerar Johnson och Jacobson (2005) vitas attityder angående 

äktenskap mellan olika raser (etniska grupper). Resultatet från undersökningen har visat att 

typer av kontakter som alstras genom specifika kontexter är viktiga för att avgöra attityder 



 9 

 

 

 

Respondentern

as faktiska 

relationer 

 

gentemot blandäktenskap. Författarna har hittat ett samband mellan kontext av interrasiella 

kontakter och samtycke till blandäktenskap. Sambandet är kvar även när man har kontrollerat 

för vänskap, ålder, genus, inkomst, politisk parti och religion i analysen. Interetnisk kontakt 

ger en möjlighet till medlemmarna att träffas och att interagera socialt, vilket leder till positiva 

attityder mot varandra. Därmed ger kontakter en chans till blandäktenskap. (Johnson & 

Jacobson 2005:387,388). Faktorer som kan påverka äktenskap mellan olika etniska grupper 

är: gruppstorlek, geografisk separation, segregation inom dessa områden och ”age structure of 

local areas” (Blau m.fl. 1982). 

Många forskare har hittat positiv samband mellan utbildning och interetnisk tolerans 

(Sandefur & McKinnel 1986). Utbildning leder till samtycke till blandäktenskap, eftersom 

utbildning ledder till inlärning av större tolerans och ger möjlighet till medlemmar från olika 

etniska grupper som har lika status att träffas, vilket ger tolerans, erkännande och kännedom 

om andra (Johnson & Jacobson 2005:388,396). Man kan följaktligen anta att ju lägre 

utbildning man har desto mer negativ blir man till etniska relationer. Ålder och genus är även 

relaterade till attityder om olika etniska grupper. Äldre individer tenderar att vara mindre 

toleranta än andra särskild om blandäktenskap (Johnson och Marini 1998; Jean och Parker 

1995: Wilson och Jacobson 1995), varför man kan anta att äldre individer tenderar att ha en 

mer negativt attityd till etniska relationer än yngre. 

2.5 Teoretisk modell 

Nedan presenteras en teoretisk modell om hur respondenternas faktiska relationer påverkas av 

respondenternas kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk bakgrund och stad, vilket i sin tur kan 

påverka attityder till etniska relationer. 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

Attityd till 

etniska relationer 

 

Etnisk tillhörighet 

Yrke  

Utbildning  

Ålder  

Kön  

Stad  



 10 

3. Undersökningens 

genomförande 

I detta avsnitt ges en utförlig beskrivning av hur undersökningen har genomförts; vilka 

metoder som har använts för datainsamling och hur materialet ska analyseras. 

3.1 Metod 

En enkätundersökning har använts i denna studie som metod för insamling av materialet. Mitt 

jobb som forskningsassistent gav mig möjlighet att kunna använda mig av en 

enkätundersökning relaterad till ett forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen/ 

Stockholms universitet, ”socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i Norra Irak”. 

Enkätundersökningen gjordes av Dana Sofi under (vintern 2006), ett fem månaders fältarbete 

i Erbil och Kirkuk; två städer i norra Irak som kallas för Kurdistan/Irak.  

Det finns många fördelar och nackdelar med att använda sig av ett forskningsmaterial som 

någon annan har samlat in. En fördel är att det är ofta enklare, snabbare och billigare att 

använda sig av ett datamaterial som samlats in av andra än att samla ihop själv (Stempel & 

Westley 1981:241). Men en av de största nackdelarna är att man blir bunden till de val den 

första forskaren har gjort, till exempel det kan vara mycket svårt, eller omöjligt ändra en 

klassindelning i materialet (cf; Smeds (u.å.); Alkula, Pöntinen, Ylöstalo 1994:52-53). Men 

eftersom frågorna i enkäten var anpassade till mitt syfte och jag hade tillgång till det 

ursprungliga materialet för att göra klassindelningar, därför övervägdes fördelarna. 

Materialet som består av 2264 enkäter utgör ett unikt datamaterial och bör sannolikt ge en 

representativ bild av etniska relationer i dessa städer trots att det av praktiska skäl var omöjligt 

att använda ett obundet slumpmässigt urval. Detta eftersom Dana Sofi delade ut enkäterna till 

de personer som han mötte på organisationer, arbetsplatser, torg och gator. Därmed ökas 

chansen för att uppsatsens resultat skulle kunna generaliseras till en större population.  

Enkät som metod är ett bra alternativ eftersom man kan på en kort tid och med mindre 

resurser nå ett stort antal individer. Men nackdelar kan till exempel vara en risk för ett stort 

bortfall (Bryman, 2007:146ff). Men eftersom enkäterna delades ut direkt till respondenterna 

och sedan samlades in på plats, var bortfallet väldigt lågt i enkätundersökningen. Därmed 

övervägdes fördelarna med denna metod.   
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3.2 Operationaliseringar 

Här presenteras en utförlig beskrivning av hur variabler och begrepp i undersökningen har 

operationaliserats, d.v.s. ges en tydlig beskrivning av hur undersökningens begrepp har mätts 

och vilka frågor som har ställts och använts för att mäta underliggande begrepp och variabler, 

samt om svaren har bearbetats vidare (vänts eller slagits ihop till ett index). Begreppen som är 

tänkbara att operationaliseras här är uppsatsens beroende och oberoende variabler. 

Attityd till etniska relationer har operationaliserats i denna uppsats genom att välja ett antal 

frågor som finns i enkäten. Frågorna handlar om kontakt, samarbete och tillit mellan 

medlemmar från olika etniska grupper. Frågornas svarsalternativ innefattar en tregradig skala 

som går från 3 ” Ja till stor grad” till 1 ”Nej aldrig” (se fråga 2,3,12,13,21 i bilaga 1). Därefter 

ersattes internbortfallet i dessa frågor med medelvärde för respektive fråga och sedan 

prövades konsistensen mellan dessa frågor (variabler) med en skalanalys. Testet visade att 

Cronbachs alpha = 0,8, vilket är väldigt högt värde eftersom alfa värdet är över 0,7, vilket 

innebär att det finns en mycket stark relation mellan dessa variabler, variablerna hänger br

is 2005:430). Därmed skapades ett enkelt additivt index med dessa frågor för att 

sedan kunna testa uppsatsens hypoteser. Som i diagrammet nedan visas är indexet negativt 

snedfördelat. Indexets lägsta observerade och teoretiska värde är 5 men det högsta teoretiska 

och observerade värde är 15. Indexet klassindelades i tre ungefär lika stora grupper; 0 = 

negativ attityd, 1 = ganska positiv attityd, 2 = mycket positiv attityd, detta för att lättare kunna 

hantera, studera och analysera respondenternas attityd till etniska relationer. Om interetniska 

kontakter finns mellan respondenterna och om de samarbetar innebär det att goda relationer 

och tillit finns dem emellan, vilket kan leda till positiva attityder till varandra, därmed höga 

värden på indexet innebär positiva attityder och låga värden innebär negativa attityder till 

etniska relationer. 

Diagram 1: Fördelning inom indexet attityd till etniska relationer 
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Respondenternas faktiska relationer har mäts genom tre frågor ”Har du vänner från andra 

etniska grupper? Har du granne/grannar från andra etniska grupper? Har du på din arbetsplats 

kollegor (medarbetare) som tillhör en annan grupp?”.  Frågornas svars alternativ innefattar en 

tvågradig skala; 0”Nej”, 1 ”ja” (se frågor 6,14,22 i bilaga 1). Internbortfallet i dessa frågor 

ersattes med medelvärde för respektive fråga. Dessa frågor mäter i vilken utsträckning 

respondenternas nätverk är homogena eller heterogena. Med homogenitet menas här 

”sammanbindande socialt kapital” i ljuset av vad jag kallar homogena sociala nätverk; nätverk 

som binder samman individer inom samman grupp. Men med heterogenitet menas här 

överbryggande socialt kapital som överbrygger gruppgränser och binder samman individer 

från olika grupper. När individernas sociala nätverk är homogena så begränsas 

informationsöverföring mellan individer inom samma grupp, inom heterogena sociala nätverk 

däremot gynnar informationsöverföring individerna genom att de skapar sig kännedom om 

andra grupper, vilket kan få fördomar att minska, vilket i sin tur kan ledda till positiva 

attityder till etniska relationer (jfr Sofi 2009a).  

Kön har mätts med rutor där kryssar man för sin kön (se bilaga 1). Sedan kön kodades med: 

1=”kvinna” och 0=”man” som användes sedan som referens kategorin i dataanalysen.  

Ålder har mätts genom att respondenterna har ombetts att fylla i antal fyllda år (se bilaga 1). I 

det insamlade datamaterialet har 2213 av 2264 angett sin ålder som är mellan 18-85 år.  

Yrke har mätts genom att respondenterna i enkäten har ombetts att fylla i sitt yrke. Med 

inspiration av Goldthorpe och Eriksons klassmodell (Breen & Rottman 1995) har yrke i denna 

undersökning klassificerats i 7 klasser: 1 = Högre och mellantjänstemän, 2 = Lägretjänstemän, 

3 = egenföretagare, 4 = Kvalificierade arbetare, 5 = Okvalificierade arbetare, 6 = Student, 7 = 

Pensionärer och 8 = Arbetslösa och hemmafruar. Av dessa yrkeskategorier skapades sedan 

dummyvariabler, där arbetslösa och hemmafruar användes som referenskategori.  

Utbildning har mätts genom att respondenterna i enkäten har ombetts att fylla i sin utbildning. 

Denna variabel har sedan kodats som: 1 = Ingen, 2 = Låg (grundläggande), 3 = Mellan 

(gymnasium), 4 = hög (efter gymnasial). Även av dess kategorier skapades dummyvariabler, 

med kategori 1 som referenskategori.  

Etnisk tillhörighet har mätts genom att respondenterna i enkäten har ombetts att kryssa för sin 

etniska tillhörighet (kurd, arab, turkmen och kaldé-assyrier (”kristna”)). Etnisk tillhörighet 

kodades som; 1 = Kurd, 2 = Arab, 3 = Turkmen och 4 = Kristna. Även dessa variabler 

kodades om till dummyvariabler, med kurd som referenskategori.  
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Stad. Enkäter som delades ut i Kirkuk kodades med 1 och de som delades ut i Erbil kodades 

med 2. Dessa variabler kodades sedan med Erbil =0 och Kirkuk =1.  

3.3 Data och analys 

Datamaterialet innehåller standardfrågor (respondenternas status: kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, utbildning och yrke) och andra frågor som handlar om olika typer av relationer 

mellan individer från olika etniska grupper allmänt sett i städerna Erbil och Kirkuk, 

sammanlagt är det 47 frågor. Men i denna uppsats studeras, genom sambandsanalys och 

regressionsanalys, om det finns samband mellan individers faktiska relationer och deras 

attityd på etniska relationer, samt vilka bakgrundsvariabler som påverkar individernas 

interetniska relationer och deras attityder till de andra. 

3.4 Bortfall  

Detta avsnitt börjar med en mer grundlig diskussion av hur olika typer (internt och externt 

bortfall) kan påverka undersökningsresultaten.  

Externt bortfall: Vid externt bortfall saknas antigen svar från respondenter eller så får man 

aldrig tag på respondenterna som är valda för undersökningen. Man bör ta reda på 

anledningen till bortfallet om bortfallet är högre än 20 procent (Patel & Davidson 1994:110; 

jfr Rosengren & Arvidson 1983:131). Resultat från en undersökning kan sneddrivas om 

bortfallet är stort i undersökningen, detta eftersom det finns risk för avsevärt skillnad mellan 

de som deltagit i undersökning och de som inte deltagit. Därför bör man försöka minimera 

bortfallet så mycket som möjligt. Detta kan göras genom till exempel att skicka ut 

påminnelser till respondenterna (Bell 1995:86), eller genom att utforma enkäten på ett 

attraktivt sätt och att ge tydliga instruktioner (Bryman 2007:149). I denna undersökning är 

datamaterialet befintligt och lånats av Dana Sofis enkätundersökning (2006), därför beskrivs 

här hur Sofi har försökt att minska bortfallet i sin undersökning. Enligt Sofi var externt 

bortfall väldigt lågt eftersom enkäterna delades ut till respondenterna och sedan samlades in 

personligen, han formulerade enkäten på ett attraktivt sätt och gav även tydliga instruktioner 

om ämnet. Därmed bortfallet blev väldigt lågt som var cirka 10 procent.  

Men med internt bortfall menas att respondenter som deltagit i undersökningen har lämnat att 

svara på vissa frågor på en enkät eller på en intervju, orsaken till detta kan vara glömska eller 



 14 

ett misstag av intervjuaren och/eller respondenten (Rosengren & Arvidson 1983:129). Detta 

kan även bero på att vissa frågor är svåra att förstå eller uppfattas som känsliga (Patel & 

Davisson 1994:111). Därför är det viktigt att reflektera över hur frågor kan formuleras på ett 

bra och tydligt sätt (Wallén 1993:57). Bortfallet måste ersättas i datamaterialet för att sedan 

kunna analysera resultaten av enkäten. Bortfall kan ersättas på olika sätt beroende på typ av 

bortfallet. Internt bortfall kan åtgärdas genom substituering (att man ersätter bortfallet med 

individers medelvärde av svaret innan och efter det aktuella bortfallet eller med medelvärdet 

för alla individer i det aktuella påståendet som har använts i denna undersökning). Men om 

bortfallet inte är lämpligt att substitueras då kan bortfallet uteslutas helt ur analysen.  Det 

finns risk med att resultaten från undersökning sneddrivas om bortfallet är stort. I denna 

undersökning ligger bortfallet under 20 procent och därför finns det inte någon risk med detta.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

En förutsättning för att kunna generalisera resultaten från en undersökning är god validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär att mätningen mäter det som avses mätas i en undersökning 

(Bryman 2007:88-90; Rosengren & Arvidson 1983:64-68; Frankfort-Nachmias & Nachmias 

1996:165). Förutom att jag har gjort validitetsprövningar för de huvudvariablerna som jag 

studerar har jag valt de frågor som mäter människors relationer och attityder, vilket jag 

studerar. Reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet. Resultaten från en 

undersökning ska vara, oberoende av vem som utför testet, detsamma vid upprepade 

mätningar. För detta kan jag säga att materialet som jag använder är befintligt och jag har 

beskrivit tillvägagångssättet för operationalisering och analys av materialet, därmed kan man 

mäta samma sak vid två tidpunkter (Bryman 2007:86f; Rosengren & Arvidson 1983:61-63; 

Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996:170-172). 

3.6 Validitetsprövning 

Här presenteras validitetsprövning för uppsatsens två dimensioner: attityd till etniska 

relationer och respondenternas faktiska interetniska relationer, vilka är svårmätta och är 

centrala i uppsatsen. För det mesta använder jag mig av den så kallade multioperationell 

validitetsprövning, vilket genom kan konsistensen mellan olika indikatorer för ett begrepp 

testas.  Detta kan göras till exempel genom Cronbach’s alpha, faktoranalys.  
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Attityd till etniska relationer mäts genom ett additivt index som innehåller ett antal frågor (se 

operationaliseringen av attityd till etniska relationer s. 11). Validitetsprövningen har visat att 

frågorna som mäter attityd till etniska relationer korrelerar med varandra, Cronbachs alpha är 

0,8 som är väldigt högt eftersom alfa värdet ligger över 0,7 vilket innebär att det finns stark 

relation bland dessa frågor som mäter respondenternas attityd till etniska relationer och de 

hänger bra ihop med varandra (Norušis 2005:430), därmed kan dessa frågor användas för att 

ett index skapas och för att sedan kunna testa hypoteserna i uppsatsen.  

Respondenternas faktiska interetniska relationer som mäts genom några frågor i enkäten, 

frågorna är ”Har du vänner från andra etniska grupper? Har du granne/grannar från andra 

etniska grupper? Har du på din arbetsplats kollegor (medarbetare) som tillhör en annan 

grupp?” (se frågor 6,14,22 i bilaga 1). Validitetsprövningen för dessa frågor visar att frågorna 

är relaterade med varandra, Cronbach's alpha är 0,66 som är nära 0,7 (Norušis 2005:430). 

Validitetstestet visar att dessa frågar hänger ihop med varandra, därmed används dessa frågor 

för att mäta individernas faktiska interetniska relationer. 

4. Prövning av uppsatsens 

hypoteser 

Här följer ett antal avsnitt där de hypoteser som ställts upp i den teoretiska bakgrunden 

prövas. Hypotesprövningen sker med hjälp av olika statistiska metoder för sambandsanalys 

(Gamma och rxy) och multivariata analyser (t.ex. regressionsanalys). Hypotesen antingen 

antas eller förkastas efter genomförda hypotesprövningar.  

4.1 Hypotesprövningen för attityd till etniska 

relationer  

I detta avsnitt studeras sambandet mellan ”Attityd till etniska relationer” och 

bakgrundsvariabler kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. Detta för att se 

vilka av dessa variabler påverkar respondenternas attityd till etniska relationer.  
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4.1.1. Hypotesprövningen för kön 

Här undersöks sambandet mellan kön och attityd till etniska relationer. Hypotesen som ska 

prövas är: Kvinnor tenderar att ha en mer negativ attityd till etniska relationer än män. 

Sambandet har undersökts genom sambandsmåttet gamma eftersom beroende variabeln 

”attityd till etniska relationer” ligger på ordinal skalnivån (Walsh & Ollenburger 2001:174-

177). Gammavärdet är -0,02 som betyder att det finns ett svagt negativt samband mellan 

respondenternas kön och deras attityd till etniska relationer (a.a. 170). Av de som har mycket 

positiv attityd är 34,3 män men 33,5 procent är kvinnor, skillnaden ligger på 0,8 

procentenheter. När det gäller ganska positiv attityder är också skillnaden 0,8 procentenheter 

mellan män och kvinnors attityd. Men 31,1 procent av män har negativ attityd medan av 

kvinnorna är det 32,7 har negativ attityd till etniska relationerna, skillnaden ligger på 1,6. Man 

kan därmed säga att kvinnor har en mer negativ attityd än män till etniska relationer. P= 0,56 

som är större än 0,05 visar att sambandet inte är signifikant därmed hypotesen förkastas. 

4.1.2 Hypotesprövningen för ålder 

Här undersöks sambandet mellan attityd till etniska relationer och ålder. Detta med hjälp av 

Rxy eftersom variabeln ålder ligger på kvotskalnivå (Bryman 2007:235f; Walsh & 

Ollenburger 2001:227). Hypotesen som ska prövas är: Äldre individer tenderar att ha en mer 

negativt attityd till etniska relationer än yngre.  Rxy blev 0,004 vilket anger att det finns ett 

väldigt svagt positivt samband mellan beroendevariabeln attityd till etniska relationer och den 

oberoende variabeln ålder, vilket innebär att äldre individer är mer positiva till etniska 

relationer än yngre individer. Men sambandet är inte signifikant eftersom (p=0,43) som är 

större än 0,05. Därmed hypotesen att Äldre individer tenderar att ha en mer negativt attityd 

till etniska relationer än yngre förkastas. 

4.1.3 Hypotesprövningen för utbildning 

Här undersöks sambandet mellan utbildning och attityd till etniska relationer. Hypotesen som 

ska prövas är: Ju lägre utbildning har man desto mer negativ man blir till etniska relationer. 

Sambandet har undersökts genom sambandsmåttet gamma eftersom variabeln attityd till 

etniska relationer och utbildning ligger på ordinalskalnivå (Walsh & Ollenburger 2001:174-

177). Gammavärdet är 0,08 som betyder att det finns ett väldigt svagt positivt samband 

mellan respondenternas utbildning och deras attityd till etniska relationer, vilket är signifikant 

på femprocentsnivå (p=0,02). 
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4.1.4 Prövningen för yrke 

Sambandet mellan attityd till etniska relationer och yrke studeras här för att se om 

respondenternas attityd till etniska relationer påverkas av vilken yrke de har, detta trots att jag 

inte har någon hypotes. Sambandet har studerarts med sambandsmåttet gamma eftersom 

beroende variabeln attityd till etniska relationer ligger på ordinalskalnivå. Resultatet av 

prövningen visar att av yrkesvariablerna har bara högre och mellantjänstemän, egenföretagare 

och studenter ett signifikant samband med attityder till etniska relationer. Gammavärdet för 

sambandet mellan högre och mellantjänstemän= 0,181 som är signifikant på enprocentsnivån, 

vilket innebär att en högre- och mellan tjänsteman är mer positiv till interetniska relationer än 

en arbetslös eller en hemmafru (referenskategori). Men gammavärdet för sambandet mellan 

egenföretagare och attityd till etniska relationer = -0,234, vilket innebär en egenföretagare har 

mer negativ attityd än en arbetslös eller hemmafru. En student är mer positiva till interetniska 

relationer än en arbetslös eller hemmafru (gamma=0,155). 

4.1.6 Prövningen för etnisk tillhörighet 

Utan att ha någon hypotes studeras här sambandet mellan attityd till etniska relationer och 

etnisk tillhörighet, detta för att se om attityderna till interetniska relationer skiljer sig mellan 

etniska grupperna: kurder, araber, turkmener och kristna. Prövningen har visat att det finns ett 

positivt samband mellan att vara turkmen och attityd till etniska relationer (gamma=0,198, 

p=0,000), en turkmen är mer positivt till interetniska relationer än en kurd (referenskategorin). 

Testet visade även att en arab är mer negativt till interetniska relationer än en kurd (gamma=  

-0,345, p=0,000). Men sambandet mellan kristen och attityd var inte signifikant. 

4.1.7 Hypotesprövningen för stad 

Här undersöks sambandet mellan stad och attityd till etniska relationer. Hypotesen som ska 

prövas är: Individer som bor i Kirkuk tenderar att vara mer negativa till etniska relationer än 

individer som bor i Erbil. Sambandet har undersökts genom sambandsmåttet gamma eftersom 

variabeln attityd till etniska relationer ligger på ordinalskalnivån (Walsh & Ollenburger 

2001:174-177).  Gammavärdet är -0,184 (p=0,000) som betyder att det finns ett svagt negativt 

samband mellan respondenternas attityd till etniska relationer och variabeln stad, vilket är 

signifikant på femprocentsnivå. Därmed antas hypotesen. 

Utöver ovan beskrivna tester har en regressionsanalys gjorts för att studera sambandet mellan 

den kontinuerliga beroende variabeln attityd till etniska relationer och bakgrundsvariabler kön 
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(man=0, kvinna=1), ålder, yrke, utbildning, etniskgrupp (kurd, arab, turkmener och kristna) 

och städer (Erbil, Kirkuk). Nedan presenteras resultaten från regressionsanalysen. 

I tabell 1 kan man se att sambandet mellan attityd till etniska relationer och kön inte är 

signifikant, vilket innebär att kön inte har någon effekt på individernas attityder till etniska 

relationer. Med andra ord vilken attityd en individ har är inte beroende på individens kön. Ett 

sådant resultat kan man även se i sambandsanalysen mellan kön och attityd till etniska 

relationer. B-koefficienten för variabeln ålder är 0,011 som är signifikant på 5 procentsnivån 

innebär att ålder har en positiv effekt på attityd till etniska relationer, vilket innebär att ju 

äldre är man desto mer positiv blir man till etniska relationer. Ett sådant resultat överstämmer 

med resultatet från sambandsanalysen mellan ålder och attityd till etniska relationer. 

Hypotesprövningen för sambandet mellan utbildning och attityd till etniska relationer har 

även visat att utbildning har ett väldigt svagt och positiv effekt på attityder. Men i tabellen kan 

man se att b-koefficienten för utbildningsvariablerna inte är signifikanta, vilket innebär att 

individers utbildning inte har någon effekt på deras attityder till etniska relationer. Variablerna 

lägretjänstemän, egenföretagare, kvalificerade arbetare och pensionärer har inga effekter på 

attityderna till etniska relationer. Detta eftersom dessa variabler inte är signifikanta. Men b- 

koefficienten för studentvariabeln är 0,675 som signifikant på femprocentsnivå innebär en 

student har 0,675 mer värde på attityd till etniska relationer (positiv samband mellan att vara 

student och attityd till etniska relationer). En okvalificerad arbetare har 0,756 mer värde på 

attityd indexet än en individ som är arbetslöst, (jfr hypotesprövningen för sambandet mellan 

yrke och attityd till etniska relationer).  

En arab har 0,648 mindre värde på attityd indexet än en kurd (negativ och signifikant 

samband mellan variabler attityd till etniska relationer och variabel etnisk tillhörighet/arab). 

En turkmen har 0,967 mer värde på attityd indexet än en kurd (positiv och signifikant 

samband mellan variabler attityd till etniska relationer och variabel etnisk 

tillhörighet/turkmen). Dessa resultat överensstämmer med resultaten från sambandsanalysen 

av sambandet mellan etnisk tillhörighet turkmen, arab och attityd till etniska relationer. B-

koefficienten för kristna=0,306 som är signifikant. En kristen har 0,306 mer värde på attityd 

indexet än en kurd (positiv och signifikant samband mellan variabler attityd till etniska 

relationer och variabel etnisk tillhörighet/kristen). Detta samband var inte signifikant i 

hypotesprövningen mellan att vara kristen och attityd till etniska relationer. 

B- koefficienten för variabeln stad/Kirkuk är -0,409 som anger ett negativ samband mellan 

stad och beroendevariabeln; individer som är bosatta i Kirkuk har 0,409 mindre värde på 
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beroendevariabeln attityd till etniska relationer än individer som bor i Erbil, vilket innebär att 

de som är bosatta i Kirkuk har mer negativa attityder till etniska relationer än de som är 

bosatta i Erbil. Detta resultat överstämmer med resultatet från hypotesprövningen av 

sambandet mellan stad och attityd till etniska relationer. 

Interceptet=11,159 som är signifikant på enprocentsnivån anger värdet på attityd till etniska 

relationer för en man som är noll år gamal, har ingen utbildning, är arbetslös, är kurd och bor i 

Erbil.  R^2 är 0,081 innebär att 8,1 % varians i beroende variabeln attityd till etniska 

relationer förklaras med variabler kön, ålder, yrke, utbildning, etnisk tillhörighet och stad. 

Tabell 1: regressionsanalys av sambandet mellan attityd till etniska relationer och 

oberoende variabler (kön, ålder, yrke, utbildning, etnisk tillhörighet och stad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler  B-koefficient 

Kön  -0,152 

Ålder 0,011 * 

Utbildning   

  Låg utbildning -0,676 

  Mellan utbildning -0,516 

  Hög utbildning -0,96 

   

Yrke   

Högre och mellantjänstemän 0,598 

  Lägretjänstemän 0,235 

  Egenföretagare -0,141 

  Kvalificerade arbetare 0,389 

  Okvalificerade arbetare 0,756* 

  Student 0,675 * 

  Pensionär 0,46 

  

  Etnisk tillhörighet 

  Arab -0,648** 

  Turkmen  0,967*** 

  Kristna  0,306* 

    

Stad   

  Kirkuk -0,409** 

    

Konstant 11,159*** 

R^2 

  

0,081 

Antal personer i regression 2264 

  

***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05 
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4.2 Hypotesprövningen för faktiska relationer 

Som beskrevs i operationaliseringsavsnittet har respondenternas faktiska relationer mätts 

genom frågorna 6, 14 och 22 (se bilaga 1). Först används en logistisk regressionsanalys 

(predicerar sannolikheten för ett visst tillstånd givet en uppsättning oberoende variabler) för 

att kunna studera sambandet mellan respondenternas faktiska relationer och de oberoende 

variablerna kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och stad. Senare testas separat var 

och en av dessa frågor mot variabeln attityd till etniska relationer för att se hur 

respondenternas attityd till etniska relationer kan påverkas av deras faktiska relationer. I 

följande (tabell2) presenteras resultaten från logistisk regressionsanalys av sambandet mellan 

respondenternas faktiska interetniska relationer och bakgrundsvariabler kön, ålder, utbildning, 

yrke, etnisk tillhörighet och stad. Resultatet presenteras i oddskvoter (Exp. B) för en individ 

att ha vän/vänner, granne/grannar och kollegor/medarbetare från ”andra grupper.”  

I tabell2/kolumn ”att ha vän från andra grupper” kan man se att variabeln kön har en 

negativ och signifikant effekt på respondenternas faktiska relationer. Oddskvoten för 

kön=0,670 innebär att sannolikheten för att ha vän/vänner från ”andra grupper” är mindre 

med 0,670 för en kvinna än en man. Men ålder har en positiv och signifikant effekt på att ha 

vän/vänner från andra grupper, om individen är ett år äldre så ökar sannolikheten för att 

individen har vän/vänner från ”andra grupper” med 1,029. Variablerna utbildning, hög och 

mellantjänstemän, egenföretagare och pensionär är inte signifikanta, vilket innebär att dessa 

variabler inte har någon effekt på att ha vän/vänner från ”andra grupper”. Men variabler 

lägretjänstemän, kvalificerade arbetare, okvalificerade arbetare och student har starka, 

positiva och signifikanta effekter på att ha vän/vänner från ”andra grupper”. Med andra ord 

sannolikheten för att ha vän/vänner är större med 3,515 för lägretjänstemän, med 4,742 för 

kvalificerade arbetare, med 4,044 för okvalificerade arbetare och med 3,013 för en student, 

dessa i jämförelse med referenskategorin (arbetslösa och hemmafruar). Oddskvoten för 

variabler etnisk tillhörighet/turkmen = 6,992 och etnisk tillhörighet/kristen = 5,465 vilket 

anger att sannolikheten för att ha vän/vänner från ”andra grupper” är mer med 6,992 för en 

turkman än för en kurd och med 5,465 för en kristen än en kurd. När det gäller variabel etnisk 

tillhörighet/arab har inte någon effekt eftersom den inte är signifikant. Oddskvoten för 

variabeln stad/Kirkuk=1,507 som innebär att sannolikheten för att ha vän/vänner från ”andra 

grupper” är större med 1,507 för en individ som bor i Kirkuk än en individ som bor i Erbil. 
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Tabell 2: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan respondentens faktiska 

relationer (att ha vän/vänner, granne/grannar och kollegor/medarbetare från andra 

grupper) och oberoende variabler kön, ålder, utbildning, yrke, etnisk tillhörighet och 

stad.  

 

 

Oberoende Variabler 

Beroende variabeln faktiska relationer 

Att ha vän 

från andra grupper 

Att ha granne 

från andra grupper 

Att ha kollega 

från andra grupper 

Kön (man,referens) -0,670* 1,164 1,011 

Ålder 1,029*** 1,020*** 1,018** 

Utbildning 

  Ingen utbildning (referens)       

  Låg utbildning -0,363 -0,439 -0,453 

  Mellan utbildning -0,516 -0,54 -0,579 

  Hög utbildning -0,96 -0,641 1,584 

        

Yrke       

  Högre och mellantjänstemän 2,481 -0,888 4,292*** 

  Lägretjänstemän 3,515*** 1,151 7,169*** 

  Egenföretagare 1,731 1,115 3,356*** 

  Kvalificerade arbetare 4,742*** 1,222 20,627*** 

  Okvalificerade arbetare 4,044*** 1,742 10,969*** 

  Student 3,013** 1,702 11,529*** 

  Pensionär 1,242 1,245 1,777 

  Arbetslös (referens)       

Etnisk tillhörighet       

  Arab -0,664 -0,382*** 1,052 

  Turkmen 6,992*** 12,090*** 4,727*** 

  Kristna 5,465*** 3,014*** 3,730*** 

  Kurd (referens)       

Stad       

  Kirkuk 1,507* 3,163*** 1,709*** 

  Erbil (referens)       

Konstant -0,811 -0,563 -0,237* 

Cox & snell R2 0,128 0,170 0,162 

Antal personer i regressioner 2264 2264 2264 

***p≤0,001 **p≤0,01 *p≤0,05       

  

I Tabell2/kolumn ”att ha granne från andra grupper” kan man se att oddskvoten för kön 

inte är signifikant, vilket innebär att kön inte har någon betydelse för att ha granne/grannar 

från ”andra grupper”. Oddskvoter för utbildnings- och yrkesvariabler är inte signifikanta, 

vilket innebär att varken utbildning eller yrke har betydelse för att ha granne/grannar från 

”andra grupper”. Men variablerna etnisk tillhörighet: turkmen och kristna har starka, positiva 
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och signifikanta effekter på beroendevariabeln, med andra ord är sannolikheten för att ha 

granne/grannar från ”andra grupper” större med 12,090 för en turkman, med 3,014 för en 

kristen än en kurd (referenskategorin). Men oddskvoten för variabeln etnisk tillhörighet/arab 

är -0,382, vilket innebär en arab har 0,382 mindre sannolikhet att ha granne/grannar än en 

kurd. Oddskvoten för variabeln stad/Kirkuk är 3,163, vilket innebär att sannolikheten för att 

ha granne/grannar från ”andra grupper” är större med 3,163 för en individ som bor i Kirkuk 

än en individ som bor i Erbil. 

I Tabell2/kolumn ”att ha kollega från andra grupper” kan man utläsa att variabeln kön 

inte har någon betydelse för att ha kollegor/medarbetare från ”andra grupper”, detta eftersom 

oddskvoten för kön inte är signifikant. Men variabeln ålder har en stark, positiv och 

signifikant effekt på beroende variabeln, ju äldre man är desto mer sannolikt att individen har 

kollega/medarbetare från ”andra grupper”. Variabeln utbildning har ingen effekt, men 

yrkesvariablerna förutom ”pensionär” har positiva och signifikanta effekter på beroende 

variabeln. Variabler etnisk tillhörighet, turkmen och kristna har också starka och positiva 

effekter på beroende variabeln. Sannolikheten för en turkmen och en kristen är större än en 

kurd för att ha kollegor/medarbetare från ”andra grupper”. Variabeln stad har även stark, 

positiv och signifikant effekt på beroende variabeln. Sannolikheten att ha 

kollegor/medarbetare från ”andra grupper” är större för en individ som bor i Kirkuk än en 

individ som bor i Erbil.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att kön har en negativ effekt på att ha vän/vänner från 

”andra grupper”. Ålder har en starkt positiv effekt på att ha vän, granne och medarbetare, ju 

äldre man är desto mer sannolikt att individen har vän, granne och kollegor från ”andra 

grupper”, men variabeln utbildning har ingen effekt, alltså individers utbildningsnivå har inte 

någon betydelse för att individen har vän, granne och kollegor från ”andra grupper”. 

Yrkesvariablerna förutom pensionär har positiv effekt på att ha kollegor/medarbetare, d.v.s. 

individers yrke spelar roll i att ha kollegor/medarbetare från ”andra grupper”. Men endast 

variablerna lägre tjänstemän, kvalificerade arbetare, okvalificerade arbetare och student har 

signifikant effekter på att ha vän/vänner från ”andra grupper”, när det gäller att ha 

granne/grannar har yrkesvariablerna inte någon effekt på. Om individen är turkmen eller 

kristen så är det mer sannolikt att individen har vän/vänner från andra etniska grupper, detta i 

jämförelse med referens kategorin (kurd) . Men om individen är arab så är sannolikheten för 

att individen har granne/grannar från ”andra grupper” mindre än en kurd. Stad har en positiv 

och signifikant effekt på att ha vän, granne och kollegor, om individen är från Kirkuk så är det 



 23 

mer sannolikt att individen har vän/vänner, granne/grannar och kollegor/medarbetare, än den 

som bor i Erbil. En sådan resultat är förväntat eftersom den etniska sammansättningen i 

städerna skiljer sig när det gäller gruppernas storlek och proportioner; i Kirkuk bor tre 

jämnstora grupper (kurder, araber och turkmener) och en liten grupp (kristna), medan i Erbil 

bor en stor majoritet (kurder) och två mindre grupper (turkmener och kristna) samt enstaka 

araber (jfr Sofi 2009a). 

4.2.1 Hypotesprövningen för faktiska relationer/vänner  

I tabellen nedan (tabell3) kan man se att sambandet mellan fråga 6 (att ha vän/vänner från 

andra grupper) och attityd till etniska relationer har undersökts genom sambandsmåttet 

gamma. Måttet gamma är lämpligt eftersom beroende variabeln ”attityd till etniska relationer” 

ligger på ordinalskalnivå (Walsh & Ollenburger 2001:174-177). Gammavärdet är 0,52 som 

betyder att det finns ett moderat positiv samband mellan respondenternas attityd till etniska 

relationer och att ha vänner från ”andra grupper” (a.a. 2001: 170). Av individer som har 

mycket positiv attityd har 39% vän/vänner  från ”andra grupper” och 11,2% inte har någon 

vän. Men av individer som har negativ attityd har 52,9% har vän/vänner från ”andragrupper” 

och 26,8% inte har vän/vänner från ”andra grupper”. P-värdet=0,000 som innebär att 

sambandet är signifikant. Dessa innebär att de som har vän/vänner från andra grupper är mer 

positiva till etniska relationer än de som inte har. 

Tabell3: Sambandet mellan attityd till etniska relationer och individers faktiska 

relationer, att ha vänn/vänner från ”andra grupper.” 

Attityd till Vän/vänner från andra grupper 

etniska relationer     

  Nej  Ja  

    %   %   

Mycket positiv 11,2  39,0  

Ganska positiv 35,9  34,1  

Negativ   52,9   26,8   

Totalt  % 100  100  

N   410   1831   

γ = 0,52  p = 0,000     

4.2.2 Hypotesprövningen för faktiska relationer/grannar 

I tabellen nedan (tabell4) kan man se att sambandet mellan fråga 14 (att ha granne/grannar 

från andra grupper) och attityd till etniska relationer har undersökts genom sambandsmåttet 

gamma eftersom beroende variabeln ”attityd till etniska relationer” ligger på ordinalskalnivån 
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(Walsh & Ollenburger 2001:174-177). Gammavärdet är 0,22 som betyder att det finns ett 

svagt positivt samband mellan respondenternas attityd till etniska relationer och att ha 

granne/grannar från ”andra grupper” (a.a.2001:170). Detta innebär att de som har 

granne/grannar från andra grupper har 0,22 mer värde på attityd till etniska relationer än de 

som inte har granne/grannar. Av individer som har mycket positiv attityd har 40,3% 

granne/grannar från ”andra grupper” och 22,4% har det inte. Men av de som har negativ 

attityd har 29,9% granne/grannar från ”andra grupper” och 34,7% har inte någon granne från 

”andra grupper”. Dessa innebär att de som har granne/grannar från andra grupper är mer 

positiva till etniska relationer än de som inte har. 

Tabell4: Sambandet mellan attityd till etniska relationer och individers faktiska 

relationer, att ha granne/grannar från ”andra grupper” 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Hypotesprövningen för faktiska relationer/kollegor  

I tabellen nedan (tabell5) kan man se att sambandet mellan fråga 22 (att ha 

kollegor/medarbetare från andra grupper) och attityd till etniska relationer har undersökts 

genom sambandsmåttet gamma eftersom beroende variabeln ”attityd till etniska relationer” 

ligger på ordinalskalnivån (Walsh & Ollenburger 2001:174-177). Gammavärdet är 0,45 vilket 

betyder att det finns ett svagt positiv samband mellan respondenternas attityd till etniska 

relationer och att ha kollegor/medarbetare från andra grupper, vilket innebär att de som har 

kollegor/medarbetare från andra grupper har 0,45 mer värde på attityd till etniska relationer än 

de som inte har kollegor/medarbetare. Av individer som har mycket positiv attityd har 38,8%  

kollegor/medarbetare från andra grupper och 14,1% inte har någon kollega/medarbetare. Men 

av de som har negativ attityd har 27,4% har kollega/medarbetare och 48,6% inte har någon 

kollega/medarbetare. P-värdet=0,000 anger att sambandet är signifikant. Dessa i sig innebär 

Attityd till Granne/ grannar från andra grupper 

etniska relationer     

  Nej  Ja  

    %   %   

Mycket positiv 22,4  40,3  

Ganska positiv 42,9  29,8  

Negativ   34,7   29,9   

Totalt  % 100  100  

N   833   1408   

γ = 0,22  p = 0,000     
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att de som har kollegor/ medarbetare från andra grupper är mer positiva till etniska relationer 

än de som inte har. 

Tabell5: Sambandet mellan attityd till etniska relationer och individers faktiska 

relationer, att ha kollegor eller medarbetare från ”andra grupper.” 

Attityd till Kollegor/medarbetare från andra grupper 

etniska relationer     

  Nej  Ja  

    %   %   

Mycket positiv 14,1  38,8  

Ganska positiv 37,3  33,8  

Negativ   48,6   27,4   

Totalt  % 100  100  

N   475   1723   

γ = 0,45  p = 0,000     

4.3 Sammanställning av hypotesprövningarnas 

resultat 

I tabellen nedan ges en kort sammanfattande överblick över resultaten av alla 

hypotesprövningar.  

Hypoteser Statistiskt mått Antas/förkastas 

Kön   

Kvinnor tenderar att ha en mer negativ attityd till etniska 

relationer än män. 

γ = -0,02  

p = 0,56  

  Hypotesen 

  förkastas 

Ålder   

Äldre individer tenderar att ha en mer negativ attityd till 

etniska relationer än yngre. 

Rxy = 0,00  

p = 0,43 

  Hypotesen 

  förkastas 

Utbildning    

Ju lägre utbildning har man desto mer negativ man blir till 

etniska relationer. 

γ = 0,08 

p = 0,02 

  Hypotesen 

  förkastas* 

Faktiska relationer   

Individer som inte har vänner, grannar och kollegor från 

”andra grupper” tenderar att ha en mer negativ attityd än 

de som har. 

(vänner)  γ = 0,52 

                p = 0,00  

(grannar) γ = 0,22 

                p = 0,00      

(kollegor) γ =0,45 

                p = 0,00   

  Hypotesen 

  antas 

Stad    

Individer som bor i Kirkuk tenderar att vara mer negativa 

till etniska relationer än individer som bor i Erbil 

 

 

*se sida 27. 

γ = -0,184  

p = 0,00  

  Hypotesen 

  antas 
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6. Diskussion  

I detta avslutande avsnitt diskuteras de viktigaste resultaten av studien relaterad till tidigare 

forskning och teorier; vad säger resultaten om de hypoteser som har väglett undersökningen; 

vilka övergripande slutsatser kan dras utifrån dessa resultat och vad som ligger bakom 

resultaten; avslutningsvis diskuteras kritiska reflektioner kring undersökningen och ges 

förslag till vidare forskning. Syftet med denna uppsats var att studera individers perspektiv på 

”de andra” i Norra Irak/Kurdistan, alltså vilken syn har medlemmar från olika etniska 

grupper till varandra i Kirkuk och Erbil, samt vilka bakgrundsfaktorer (kön, ålder, utbildning, 

yrke, etnisk tillhörighet och stad) kan påverka attityder till dessa relationer. Genom att mätta 

människors attityd och faktiska relationer försökte jag uppfylla syftet och besvara frågan.   

Resultaten från undersökningen har visat att respondenternas attityd och perspektiv till etniska 

relationer skiljer sig från varandra beroende på deras faktiska relationer, i vilken stad de bor, 

vad de har för etnisk tillhörighet och hur gamla de är. Nedan presenteras resultaten från 

undersökningen separat för faktorer som har påverkat och som inte påverkat respondenternas 

attityder till etniska relationer.  

Kön: Materialet stödjer inte hypotesen att kvinnor i större utsträckning har en mer negativ 

syn på etniska relationer än män. Hypotesprövningarna har visat att det inte finns något 

samband mellan variabeln kön och attityd till etniska relationer. Kön har alltså ingen effekt på 

attityder till etniska relationer, det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor när det gäller 

attityd till ”de andra”. Men ett sådant resultat är motsatsen till resultaten från de tidigare 

forskningar som presenterades i teori kapitlet, vilket visade att det finns skillnader mellan män 

och kvinnor när det gäller attityder till interrasiella relationer (Johanson & Marini 1998). En 

möjlig förklaring till detta är att i denna uppsats har hänsyn inte tagits bara till de relationer 

som uppstår på arbetsplatser utan även de relationer som uppstår i grannskapet. En annan 

förklaring är att kvinnors nätverk inte behöver med nödvändighet vara mindre öppen, detta till 

skillnad från vad nätverksteorin pointerar; att det finns skillnad mellan mäns och kvinnors 

nätverk (kvinnor har ett slutennätverk, som består av familjemedlemmar och nära släkter, 

medan mäns nätverk är mer öppen (arbetsplatser)). Skillnader i nätverk innebär skillnader i 

graden av informations överföring mellan individerna (Lin 2000; Granovetter 1973). Att ha 

”rätt” information om individer från andra grupper minskar fördomar och negativa attityder 

mot de andra. Men resultaten i denna undersökning visade att det inte finns någon skillnad i 
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män och kvinnors attityder till etniska relationer. Detta innebär att män och kvinnors nätverk 

inte skiljer sig så mycket från varandra, ingen skillnad i informations överföring som i sin tur 

innebär ingen skillnad i attityderna mellan män och kvinnor. Om kvinnor inte får tillräcklig 

med information från arbetsplatser så denna brist kompenseras i grannskapet och i familjen; 

båda fungerar som bra kanaler för informationsöverföring.  

Ålder: Hypotesen för ålder: Äldre individer tenderar att ha en mer negativ attityd till etniska 

relationer än yngre fick förkastas. Detta eftersom hypotesprövningar har visat att det finns ett 

positiv och signifikant samband mellan variabler ålder och attityd till etniska relationer, ju 

äldre man är desto positivare man blir till etniska relationer. resultatet är exakt motsatsen till 

resultaten från de tidigare studierna som presenterade i teoriavsnittet att äldre individer 

tenderar att vara mindre toleranta än andra (Johnson & Marini 1998; Jean & Parker 1995: 

Wilson & Jacobson 1995). Den möjliga förklaringen kan relateras till den politiska 

utvecklingen de senaste två decennierna i Norra Irak. Kuwaitkriget i början av 1990 talet och 

regimen Saddam Husseins fall 2003 ledde till etnifieringen av politiska frågor i Irak (jfr Sofi 

2009a:kp.3). Av de nybildade etniska partierna mobiliserades mest unga och nya 

generationer. Att politiska konflikter har etnifierats på senare tid kan ha påverkat den nya 

generationen och fått unga att bli mer negativa mot de andra jämfört med de gamla som har en 

annan bild av de andra i minnet. 

Utbildning: Även om gamma testet mellan utbildning och attityd till etniska relationer var 

signifikant fick hypotesen för utbildning förkastas. Detta eftersom regressionsanalyser av 

sambandet mellan utbildning/attityd till etniska relationer och utbildning/faktiska relationer 

visade att det inte finns något samband mellan respondenternas utbildning och deras faktiska 

relationer samt utbildning och deras attityd till etniska relationer, gammavärdet var även 

väldigt lågt, 0,08. Ett sådant resultat överstämmer inte med det som Sandefur & McKinnel 

(1986) och Johnson & Jacobson (2005) hade kommit fram till. De menade att det finns ett 

positiv samband mellan utbildning och interetnisk tolerans. Utbildning ledder till inlärning av 

större tolerans och ger möjlighet till medlemmar från olika etniska grupper som har lika status 

att träffas och ger tolerans, erkännande och kännedom om andra. En förklaring är att under de 

senare decennierna har det i båda städerna bildats separata skolor till gymnasienivå för 

arabiska, kurdiska, turkmenska och syrianska (kristna). Detta innebär att trots att man är 

utbildad saknar man interetniska kontakter för informationsöverföring, sådana utbildningar 

blir följaktligen etniskt homogena och därmed utgör inte överbryggningskanaler, med andra 

ord uppstår inte interetniskt socialt kapital eller närverk.  
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Etnisk tillhörighet: Regressionsanalysen av sambandet mellan variabeln etnisk tillhörighet 

och attityd till etniska relationer har visat att araber har en mer negativ attityd till etniska 

relationer än turkmener, kurder och kristna. Detta eftersom araberna har förlorat makten efter 

Saddam Husseins fall 2003 i Kirkuk. Arabernas mer negativa attityder kan innebära en 

reaktion mot att kurderna har tagit makten särskild i Kirkuk, där araberna utgör en stor grupp.  

Stad: Hypotesen för stad fick antas. Hypotesprövningen visade att det finns ett negativt 

samband mellan variabeln stad och attityd till etniska relationer, individer som är bosatta i 

Kirkuk är mer negativa till etniska relationer än de som bor i Erbil. Detta resultat ligger också 

i linje med det som Dana Sofi (2009a) kom fram till. Sofi menar att etniska relationer i Kirkuk 

är konfliktfylld medan den präglas av relativt samförstånd i Erbil. Detta kan bero på att de 

sociala och politiska relationerna mellan olika etniska grupper i Erbil präglas av tillit och 

samarbete, medan dessa relationer kännetecknas av misstänksamhet och brist på tillit mellan 

olika grupper i Kirkuk. Skillnaderna relaterar han till miljöspecifika faktorer: sociala 

relationer och graden av integration samt politiska händelser.  

En slutsats som kan dras utifrån hypotesprövningar av uppsatsens andra dimension är att 

variablerna vänner, grannar och kollegor har positiva effekter på attityderna till etniska 

relationer. Detta ligger i linjen med tidigare forskning som har visat att arbetsplats och 

grannskap påverkar interetniska attityder (Kalmijin & Flap 2001; Sofi 2009b; jfr Varsney 

2002). Arbetsplats liksom grannskapet ger en möjlighet till medlemmar från olika etniska 

grupper att träffas och att bilda kontakt med varandra (Johnson & Jacobson 2005:389; Yancy 

1999). Detta kan även relateras till det som Feld (1982) menar att olika lokus kanaliserar 

människors beteende och attityder. 

Existensen av interetnisk vänskap genom att ha granne eller medarbetare innebär att det finns 

förutsättningar för uppkomsten av goda interetniska relationer, vilket i sin tur kan leda till 

positiva interetniska attityder. De som har vänner från andra grupper är alltså mer positiva till 

etniska relationer än de som inte har. Denna slutsats stämmer överens med teorier om socialt 

kapital, särskilt interetniskt socialt kapital som ser vikten av länkar och förbindelser mellan 

olika grupper och olika mötesplatser, grannskap och arbetsplats, för att sammanlänka 

medlemmar från olika grupper för att leda till olika samarbetsformer, ömsesidig tillit och 

positiva attityder (Coleman 1988; Putnam 1996; Varsney 2002; Sofi 2009a) 

Trots att materialet stöder kontakthypotesen, att kontakt har positiv effekt, och trots att 

vänskap kan innebära jämlikstatsus mellan partnerna, men utifrån materialet kan man inte 

veta under vilken förutsättning eller villkor kan kontakt ha positiva effekter. En sådan slutsats 
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ligger i linjen med det som Allport och andra kontakt teoretiker poängterar att befintliga 

fördomar och negativa attityder mellan olika etniska grupper kan minimeras genom att föra 

dem i kontakter med varandra (1954; Brown 1995; Pettigrew 1998, 1997; Tropp 2007).  

Sammanfattningsvis kan man säga att kön saknar effekt på attityder till etniska relationer, det 

finns ingen skillnad mellan män och kvinnors syn på etniska relationer. Men ålder, stad och 

etnisk tillhörighet har effekter på attityderna. Kontakt har även en stark effekt på attityderna 

och var dessa kontakter uppstår (arbetsplatsen och grannskapet) är av stort betydelse. Men 

dessas effekt är kontextbunden eftersom de var relaterade till olika omständigheter, t. ex ålder 

hade effekt eftersom den nya och gamla generationen hade olika erfarenheter och minnen på 

grund av den politiska utvecklingen i området, etnisk tillhörighet har effekt på grund av 

ändrade maktförhållande. Stad hade effekt även på grund av ändrade omständigheterna i 

området och den institutionella utvecklingen i städerna, i Erbil institutionerna är 

funktionsdugliga men inte i Kirkuk och därmed situationen är mer konfliktfylld i Kirkuk. Den 

politiska situationen påverkar följaktligen etniska relationerna i området.  

6.1 Kritiska reflektioner och vidare forskning 

Organisationer som mötesplats har inte studerat i denna uppsats eftersom frågan som mäter 

individers medlemskap i organisationer och föreningar var en ”om fråga” (fråga 31 i enkäten). 

Frågan hade alltså två följd frågor (fråga 32 och 33), dessa följdfrågor var viktiga för 

förståelsen av uppkomsten av interetniska kontakter i dessa organisationer eller föreningar. 

Men internbortfallet var i dessa frågor väldigt högt som ligger på mer än 51%  i fråga 32 och 

över 60% i fråga 33, och eftersom det finns risk med att resultaten från undersökning 

sneddrivas om bortfallet är stort därför denna aspekt har inte studerats här.  

Om grannskaps, vänskaps och kollegors variabler studerades separata och om ett index 

skapades för respektive variabel då kunde man studera kvalitén av kontakter. Man skulle även 

kunna göra några djupa intervjuer för förståelsen av kvalitén av kontakter som kan påverka 

interetniska attityder. Men på grund av utrymme och tid fanns det inte denna möjlighet. 

Vidare kan man studera skillnader i kvalitén av kontakter mellan män och kvinnor, hur 

intensiva och starka är interetniska relationer för män respektive för kvinnor och under vilken 

omständighet har kontakt positiv effekt på attityderna för män respektive kvinnor.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning 

Denna undersökning handlar om etniska relationer i detta område (denna region), den utgör en del av ett 

forskningsarbete i sociologi vid Stockholms universitet. Var god svara på frågorna genom att kryssa i rutorna. 

Dina svar är viktiga för denna undersöknings resultat. Vi är tacksamma för ditt samarbete. 

Ålder 

Kön 

Man Kvinna 

Etnisk 

tillhörighet 

Kurd Arab Turk-

men 

Kaldé-

assyrier 

Utbildning Yrke 

         

 

1- Förutom din etniska grupp, vilka andra etniska grupper bor i din stad? 

Kurder       Araber     Turkmener   Kaldé-assyrier    

 

2- Litar du allmänt sett på medborgarna i din stad, är du beredd att samarbeta med dem?      

       Ja till stor grad              Tveksamt               Nej aldrig 

 

3- Förväntar du dig att medborgarna i din stad samarbetar med dig? 

       Ja till stor grad              Tveksamt               Nej aldrig 

 

4- Hur är allmänt sett din relation till medlemmar från andra grupper? 

            Mycket bra                Sådär                          Dålig 

 

5- Från vilken etnisk grupp brukar dina vänner vara? 

                   Kurder                   Araber             Turkmener      Kaldé-assyrier 

 

6- Har du vänner från andra etniska grupper?  Ja                 Nej 

 

7- Om ja, från vilken grupp (förutom din egen) brukar dina vänner vara? 

                    Kurder                 Araber              Turkmener   Kaldé-assyrier 

 

8- Var träffas ni med dina kompisar som är från andra grupper?  

                 Hemma                   På stan                På jobbet                Andra ställen 

  

9- Kan du umgås och arbeta med medlemmar från andra grupper förutom din egen? Vilken/vilka? 

                  Kurder                    Araber             Turkmener            Kaldé-assyrier 

 

10- Kan du tänka dig att gifta dig med någon som tillhör en annan grupp än din egen?  Ja              Vet ej         Nej 

 

11- Hur vanligt tror du det är med blandäktenskap (mellan olika etniska grupper) i denna stad?              

                 Mycket                      Sådär              Finns inte 

 

12- Litar du allmänt sett på medlemmar från andra etniska grupper, är du beredd att samarbeta med dem?       

        Ja, till stor del           Tveksamt                 Nej, aldrig 

 

13- Förväntar du dig att medlemmar från andra grupper samarbetar med dig?  

        Ja i stort sett               Till viss del             Nej, aldrig 

 

14- Har du granne/grannar från andra grupper?       Ja            Nej 

 

15- Om ja, hur är din relation med dem?  Mycket bra                 Sådär                  Dålig 

 

16- Umgås du med din granne/dina grannar som är från en annan grupp? 

                Ja ofta                       Ibland                          Nej 

 

17- Deltar ni i varandras högtider och sorgceremonier? 

                Ja ofta                     Ibland                             Nej 
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18- Bjuder ni hem varandra? 

                 Ja ofta                     Ibland                     Nej 

 

19- Leker era barn med varandra? 

                 Ja ofta                     Ibland                     Nej 

 

20- Hälsar ni på och pratar med varandra? 

                 Ja ofta                     Ibland                     Nej 

 

21- Litar du allmänt sett på din granne/dina grannar från en annan/andra grupp/er, är du beredd att samarbeta 

med dem?         

                Ja, till stor del               Tveksamt             Nej, aldrig 

 

22- Har du på din arbetsplats kollegor (medarbetare) som tillhör en annan grupp?   Ja  Nej 

 

 23- Om ja, hur är allmänt sett din relation med dem? 

                Mycket bra                   Sådär                        Dålig 

 

24- Brukar du efter jobbet promenera, fika eller göra någonting tillsammans med kollegor som tillhör en annan 

etnisk grupp? 

                        Ja ofta                    Ibland                         Nej 

 

25- Hur ofta har du det senaste året bjudit hem  kollegor som tillhör en annan grupp? 

           Många gånger                     Ibland                       Aldrig 

 

26- Är du medlem i något politiskt parti? Ja                  Nej 

 

27- Om ja, finns det medlemmar i ditt parti som tillhör en annan grupp än din? 

                   Ja många                     Några                     Nej 

 

28- Hur är din relation med partimedlemmar som tillhör en annan grupp?  

               Mycket bra                   Sådär                      Dålig 

 

29- Hur ofta träffar du dessa medlemmar som är från en annan grupp? 

                   Dagligen                  Ibland                    Aldrig 

 

30- Om ni träffas, var träffas ni (av vilken anledning)? 

       Varje dag i partiets lokaler               Vid partiets högtider och ceremonier              På partiets sammanträden 

 

  31- Är du medlem i någon organisation eller förening?   Ja                Nej 

 

32- Om ja, finns det medlemmar från andra grupper än din grupp i dessa organisationer eller föreningar?             

    Ja många                    Några                 Nej 

 

33- Hur är din relation med organisations- eller föreningsmedlemmar som tillhör en annan grupp än din grupp?   

                             Mycket bra                Sådär                Dålig 

 

34- Hur ofta träffar du dessa medlemmar som tillhör en annan grupp? 

                              Dagligen           Ibland                Aldrig 

 

35- Om ni träffas, var träffas ni (av vilken anledning)? 

     Varje dag i organisationens lokaler            Vid organisationens högtider och ceremonier 

         

                                        På organisationens sammanträden 

  

36- Hur är relationerna mellan olika etniska grupper i din stad?   Mycket bra            Sådär                  Dåliga 

                   

37- Om relationerna inte är så bra mellan etniska grupper i din stad, tror du att relationerna kommer att 

förbättras? 

                                       Ja        Vet ej                      Nej 
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38- Hur nöjd är du med makthavarna i din stad? 

                       Mycket nöjd                 Sådär               Missnöjd 

 

39- Tycker du att makthavarna behandlar stadens olika etniska grupper olika? 

        Ja i stor utsträckning             Till viss del                 Nej 

 

40- Tycker du att din stads administration (myndigheter) representerar dig? 

        Ja i stor utsträckning              Till viss del                 Nej 

 

41- Vad är det största problemet mellan etniska grupper i din stad? 

       Brist på förtroende och brist på  samförstånd         Maktlystnad och monopol           Rasism        Annat 

                                                                                                                                                        

42- Vilken etnisk grupp har ansvaret för problemen mellan stadens olika grupper? 

            Kurder               Araber                 Turkmener                   Kaldé-assyrier 

 

43- Är du allmänt sett nöjd med polisens och säkerhetspolisens uppförande i din stad?  

            Ja mycket                     Till viss del                       Nej 

 

44- Litar du på rättssystemet i din stad? 

       Ja i stor utsträckning              Till viss del                       Nej 

 

45- Om du bli utsatt för en kriminell gärning vågar du anmäla den?  Ja Vet ej  Nej 

 

46- Tycker du att kriminella ska ställas inför rätta?       Ja Vet ej  Nej 

 

 47- Vilken av följande listor röstade du på i det senaste valet? 

            555                  730                     618                   731                    667  

               

            561                  630                     740                   668                    752 

 

            800                 562                     649                   779 

 

          Annan lista        (skriv listans nummer)……….. 

 

 

 


