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1. UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE 

1.1 Syften 

Flera syften har legat till grund för föreliggande undersökning. Det kanske 
viktigaste är att studien ingår i en serie riksrepresentativa undersökningar av 
den svenska befolkningens förhållningssätt till invandrare och invandring som 
påbörjades redan 1969 av dåvarande Invandrarutredningen (se Trankell 1975). 
1981, dvs 12 år senare, genomfördes en betydligt mera omfattande undersök
ning på uppdrag av Diskrimineringsutredningen (se Westin 1982; 1984; Lange 
1983/92; 1984/92). Därvidlag utkristalliserades ett önskemål att i fortsätt
ningen genomföra liknande studier med sex års intervall, varvid en "kärn
grupp" av identiska frågor skulle ställas vid varje mättillfälle. Detta skulle 
möjliggöra värdefulla analyser av förändringar i opinionsklimatet över tid. I 
enlighet med detta gjordes nästa riksrepresentativa survey år 1987, varvid det 
visade sig att den yngsta åldersgruppen - 18-23 år - blivit något mera negativ 
(alternativt mindre positiv) till invandrare och invandring än motsvarande 
åldersgrupp i 1981 års undersökning (se Westin 1987). Mot denna bakgrund 
gjordes 1990/91 en speciell studie av ungdomar i åldrarna 16-21 år i fyra 
kommuner (se Lange & Westin 1992). Trots olikheter i urval och datainsam-
hngsmetod mellan 1987 års studie och "ungdomsundersökningen" kunde vi dra 
slutsatsen att ungdomarnas inställning till invandrare och invandring i vissa 
avseenden blivit ännu mer negativ än 1987. 1993 års undersökning är således 
den senaste i denna vid det här laget 24-åriga serie. 

På en viktig punkt anknyter årets undersökning till den allra första i serien. 
1969 års studie var egentligen planerad av Expertgruppen för utredningsverk
samhet i arbetsmarknadsfrågor (EFA) och vände sig i första hand till invand
rare från Tyskland, Italien, Jugoslavien och Finland, vilkas ekonomiska förhål
landen den skulle belysa. En svensk "kontrollgrupp" ingick i undersökningen. 
Denna omständighet togs tillvara av Invandrarutredningen, som inkluderade ett 
antal frågor för att kartlägga svenskarnas attityder till invandrare, invandring 
och invandringspolitik. I de efterföljande undersökningarna - 1981, 1987 och 
1990/91 - lyste emellertid invandrama med sin frånvaro, självfallet med undan
tag av de naturaliserade utrikes födda vilkas svenska medborgarskap renderat 
dem plats i urvalen. Inriktningen hos dessa undersökningar sammanfattas 
därför väl av titeln på Westins huvudapport från 1981 års studie: Majoritet om 
minoritet. Den svenska befolkningen omfattar i dag ett ansenligt antal män
niskor med varierande grader av "icke svenskt" ursprung, av vilka de flesta 
flyttat till Sverige under de senaste 30 åren. I dagens svenska samhälle är det 
därför lika viktigt att veta vad "minoriteterna" anser om "majoriteten" och om 



det svenska samhället (inklusive dess invandringspolitik), som att fråga vad 
"majoriteten" anser om "minoriteterna". Vi ansåg det därför oundgängligt att i 
årets undersökning inkludera åtminstone några av dessa "minoriteter". Följakt
ligen utgörs 47 procent av det totala bruttourvalet om 3.400 personer i vår 
studie av människor födda i fyra länder: Chile, Finland, Iran och Polen. 

Ytterligare ett par syften styrde planeringen och uppläggningen av årets un
dersökning. I ett samarbetsprojekt mellan Centrum för invandringsforskning 
och Brottsförebyggande rådet studeras den lika känsliga som viktiga problema
tiken kring invandring och brottslighet. Inom detta projekt planerades en un
dersökning av såväl utsatthet för brott som egen (självdeklarerad) brottslighet 
hos några invandrargrupper i Sverige samt en jämförelsegrupp från majoritets
befolkningen. Samarbetsprojektets budget tillät emellertid inte genomförandet 
av en mera omfattande undersökning. När regeringen beslutade att en riksrep
resentativ attitydundersökning skulle genomföras 1993, beslöt vi att införliva 
den planerade empiriska "brottsstudien" med den sistnämnda. Ungefär samti
digt fick vi en förfrågan från våldsskildringsrådet vid kulturdepartementet om 
vi kunde göra en undersökning av befolkningens inställning till våldsskildring
ar i massmedia samt till filmcensur. Även här var de disponibla medlen otill
räckliga för en större studie, med påföljden att frågor rörande dessa teman in
kluderades i den stora attitydundersöknigen. Det förtjänar även att påpekas att 
ett av de mera intressanta fynden i 1990/91 års ungdomsstudie var sambandet 
mellan konsumtion av videofilmer med våldsskildringar och inställning till in
vandring och invandrare - ju större konsumtion desto mera negativ inställning 
(eller tvärtom). Införlivandet av frågor rörande våldsskildringar i massmedia i 
årets undersökning har därför även en tematisk länk till en av de föregående 
studierna i serien. 

1.2 Urval och bortfallsanalys 

Urvalet drogs av Statistiska Centralbyrån i Örebro och består av två delar -
svenska medborgare och utrikes födda från fyra länder. I delen "svenska med
borgare" valdes 1.800 personer brutto, fördelade på två delurval: 1.500 person
er i åldrarna 17-70 år (per 1992-12-31, dvs födda 1922-1975) samt ett till-
läggsurval om 300 ungdomar i åldrarna 18-23 år (per 1992-12-31, dvs födda 
1970-1975). Urvalet av svenska medborgare är ett riksrepresentativt obundet 
slumpmässigt urval. I delen "utrikes födda" valdes 1.600 personer brutto, födda 
i Chile, Finland, Iran och Polen, 400 från vardera gruppen. En närmare presen
tation av detta urval kommer att ges i en separat rapport, som behandlar denna 
del av undersökningen. I föreliggande skrift presenteras endast den del av 
undersökningen som avser urvalet "svenska medborgare". 



Bruttourvalet, nettourvalet samt bortfallet i procent inom kategorin "svenska 
medborgare" beskrivs med avseende på åldersgrupper och kön i tabell 1 nedan 
samt med avseende på län i tabell 2 på nästa sida. 

Tabell 1.1 Bruttourval, nettourval samt bortfall i procent i kategorin "svenska 
medborgare" per åldersgrupp och kön. Åldersintervallet är framskjutet ett år 
jämfört med urvalsramen ovan, eftersom individerna blir ett år äldre under 
1993. 

Ålder/kön 

Bruttourval 
(antal) 

Genomförda 
Intervjuer 

(antal) 

Bortfall i procent 
av bruttourvalet 
inom subkategorin ' 

män 313 244 22, ,0 
18-25 

kvinnor 255 198 22, .3 

män 143 110 23, .1 
26-35 

kvinnor 159 123 22, .6 

män 154 121 21, ,4 
36-45 

kvinnor 142 107 24. ,6 

män 164 126 23, ,1 
46-55 

kvinnor 159 115 27. ,6 

män 154 116 24, ,7 
56-71 

kvinnor 157 102 35. ,0 

Totalt: 
Genomsnittligt 
bortfall 

1.800" 1.362 
23. ,2 

1. Vid beräkningen av nedanstående procenttal har ingen hänsyn tagits till den s k övertäck
ningen, dvs  de individer som tillhör bortfallskategorin "emigrerade eller avlidna" och som 
egentligen inte skall inräknas i bortfallet. På grund av frånvaron av registeruppgifter o m  
bortfallet är det omöjligt att allokera dessa individer (22  personer) till de olika ålder/kön-
kategorierna. 

2. Först när data från undersökningen började analyseras upptäcktes ett tekniskt fel som med
förde att fyra individer föll bort. Bruttourvalet uppgår således till 1.796 personer. 

Bortfall av svarande i en stickprovsundersökning innebär alltid problem när det 
gäller att generalisera. Slutsatserna från undersökningen kan vara missvisande 
för den population som stickprovet ska representera. Bortfallet kan vara syste
matiskt relaterat till undersökningens frågeställningar. Man får en snedvriden 
bild av de verkliga förhållandena. Därför är det viktigt att analysera bortfallet 



Tabell 1.2 Bruttourval, nettourval samt bortfall i procent i kategorin "svenska 
medborgare"per län. 

Bruttourval 
(antal) 

Län 

Genomförda 
intervjuer 
(antal) 

Bortfall i procent 
av bruttourvalet 
inom länet 

Stockholm 322 225 30.1 
Uppsala 45 33 26.6 
Södezmanland 58 39 32.7 
Östergötland 80 66 17.5 
Jönköping 80 63 21.5 
Kronoberg 37 30 18.9 
Kalmar 46 31 32.6 
Gotland 10 8 20.0 
Blekinge 34 25 26.4 
Kristianstad 51 37 27.4 

Halmöhus 160 119 25.6 

Halland 56 41 26.8 

Göteborg/Bohuslän 163 122 25.1 

Xlvsborg 83 68 18.1 
Skaraborgs 59 44 25 . 4 
Värmland 50 37 26.0 
Örebro 62 49 21.0 

Västmanland 59 45 23 .7 

Kopparberg 68 56 17.6 

Gävleborg 57 46 19.3 
Västernorrland 66 55 16.6 

Jämtland 27 22 18.5 

Västerbotten 55 45 18.2 

Norrbotten 72 56 22.2 

Totalt 

Genomsnittligt 
bortfall 

1.800^' 1.362 

23.2 

1. S e  fotnot till tabell 1. 
2 .  S e  fotnot till tabell 1. 

så långt detta är möjligt. Problemet är uppenbart. Det är svårt att analysera 
bortfallet just därför att det är ett bortfall. Datalagen vars syfte är att skydda 
individers integritet tillåter oss inte att få  tillgång till registerinformation om 
bortfallet. Vi har därför ytterst lite information om de personer som blivit ut
valda till undersökningen men som av olika skäl inte medverkar. 

Det beställda urvalet var 1800 personer. Genom ett tekniskt fel har fyra indi
vider fallit bort. Bruttourvalet var därför 1796 personer. Däri ingår emellertid 



den s k övertäckningen, personer som avlidit eller emigrerat efter det att urva
let drogs men innan intervjuerna genomfördes. Dessa tjugo personer hör egent
ligen inte heller till urvalet. Det faktiska urvalet måste därför reduceras till 
1776 personer. SCB:s intervjuare sökte kontakt med alla dessa personer och 
genomförde sammanlagt 1362 intervjuer. Skillnaden, 410 personer, motsvarar 
ett bortfall på 23.2% vilket får anses som ett tillfredsställande resultat. 

Bortfallet består av två huvudkategorier: de som inte varit anträffbara plus de 
som varit sjuka (118 personer) och de som vägrat att medverka i undersökning
en trots flera kontakter från olika intervjuare (290 personer). De som inte varit 
anträffbara utgör 6.6% av urvalet. Vägrama utgör 16.6% av urvalet. Det finns 
anledning att misstänka att vissa uppfattningar blir underrepresenterade i stick
provet på grund av bortfall av såväl vägrare som oanträffbara. 

Det genomsnittliga bortfallet är något större för kvinnor (26.0%) än för män 
(22.7%). Särskilt stort är bortfallet för kvinnor i åldern 56-71 år (35%). För 
män är bortfallet över ålderskategorier i stort sett jämnt fördelat. Äldre kvinnor 
i urvalet står för en mera kritisk inställning till invandring och en mera negativ 
inställning till invandrare än yngre kvinnor. Det är alltså möjligt att invand
ringskritiska uppfattningar är underrepresenterade i urvalet av svarande. 

Något klart mönster för bortfall när det gäller regional fördelning är svårt att 
upptäcka. Bortfallet är störst i Södermanlands, Kalmar och Stockholms län. 
Det är över genomsnittet även i Skånelandskapen och Västsverige. I skogs
länen, Bergslagen, Östergötland och Småland (utom Kalmar) är det under 
genomsnittet. 

Bortfallet är något större för storstadsregionerna än för det övriga landet. För 
de intervjuade i storstadslänen framkommer ett något lägre medelvärde (2.5) 
på den variabel som mäter xenofobi och främlingsfientlighet än för respondent-
er i det övriga landet (2.7). För de människor som bor inom storstadsregioner
na är en xenofob inställning inte fullt lika vanlig som den är för människor från 
landet i övrigt. Detta skulle kunna tyda på att mindre xenofoba uppfattningar är 
något underrepresenterade genom det större bortfallet i storstadsregionerna. 
För den variabel som mäter inställning till invandring är skillnaden mellan 
storstadslänen och det övriga landet mindre. Storstadslänen noteras för medel
värdet 3.9 mot 3.8 för det övriga landet. Här måste vi emellertid understryka 
att vi inte vet något om benägenheten att delta hos xenofoba/invandringskritis-
ka personer jämfört med de icke xenofoba/invandringspositiva. Vår försiktiga 
bedömning är att bortfallet troligen innebär en viss underrepresentation i net
tourvalet av åsikter som är xenofoba och kritiska till invandringen. 



Ett annat försök att bedöma effekterna av bortfallet totalt bygger på antagandet 
att en sorts mellanläge existerar mellan principiell vägran att medverka och en 
omedelbar villighet att delta i undersökningen då intervjuaren tar den första 
kontakten. Mellanläget motsvaras alltså av personer som deltar efter någon 
tvekan. Det går att undersöka hur fördelningsskillnaderna ser ut i fråga om ett 
par centrala mått (xenofobi respektive inställning till invandring) mellan tidigt 
genomförda intervjuer (930319-930509) och sent genomförda intervjuer 
(930510-930616). Antagandet är att en större andel personer som har varit 
svåranträffbara och kanske tveksamma till att ställa upp finns inom den senare 
gruppen än inom den förra. Vårt antagande innebär alltså att den senare grup
pen mera liknar bortfallet i ett antal väsentliga avseenden än den förra gruppen. 

Utfallet av den här analysen är klar. De som intervjuades sent skiljer sig från 
de som intervjuades tidigt i följande avseenden. Flera yngre män än yngre 
kvinnor intervjuades sent. Flera äldre kvinnor än äldre män intervjuades sent. 
Flera män ur socialgrupp 4 intervjuades sent. När det gäller utbildning, bostads
förhållanden, boendeortens karakteristika i olika avseenden, ekonomi och ar
betslöshet föreligger inga skillnader mellan de båda kategorierna. För flera 
mått på värderingar och förhållningssätt föreligger heller ingen skillnad. 

Signifikanta skillnader mellan de svarande i tidigt respektive sent genomförda 
intervjuer finns för fyra viktiga mått - xenofobi/främlingsfientlighet, inställ
ning till invandring, social distans och solidaritet med invandrare. De som 
intervjuats tidigare står för en lägre grad av xenofobi, en positivare inställning 
till invandring, lägre social distans och en högre grad av solidaritet med invan
drare. Om bortfallet enligt vårt antagande i större utsträckning liknar den grupp 
som intervjuades sent under insamlingsperioden tyder det här utfallet på att 
xenofoba uppfattningar och de som är kritiska till invandringen är underrepre-
senterade i stickprovet. 

Vid stickprovsundersökningar av en population måste effekterna av ett syste
matiskt fel i bortfallet relateras till undersökningens syfte. Om syftet är att 
uppskatta hur vissa åsikter är fördelade i populationen kan ett systematiskt fel 
genom bortfall vara fatalt. Detta sammanhänger med att det är en variabel som 
redovisas och att intresset fokuseras på hur just denna variabel fördelar sig. 
Om syftet emellertid är att undersöka sambanden mellan flera variabler finns 
skäl att anta att bortfallsfelen inte får så allvarliga konsekvenser. Varje variabel 
som ingår i en sådan komplex analys anger en begränsning i hur bortfallet mås
te vara beskaffat för att det ska falsifiera de samband mellan variablerna som 
kommit fram i data. Ju fler samband mellan variabler man undersöker, desto 
mindre är sannolikheten att bortfallet definitivt kan återverka på de slutsatser 



man drar. De systematiska fel som ett stort bortfall kan innebära slår hårdast i de 
fall där fördelningen av en variabel ligger till grund för slutsatser. Effekterna 
av bortfalisfelen är mindre när tolkningar och slutsatser bygger på analyser av 
sambanden mellan flera variabler. 

I denna undersökning är risken förmodligen störst att felaktiga slutsatser dra
gits på grund av bortfallsfel vid en jämförelse mellan inställningen till invand
rare och invandring 1987 och 1993. Här jämförs svarsfördelningar för enskilda 
påståenden. För att bestämma den effekt som bortfallsfelet kan f å  kan man 
räkna på de hypotetiska fall att hela bortfallet konsekvent skulle ha svarat än på 
det ena, än på det andra sättet. Hela bortfallet (alternativt vägrama) adderas i 
dessa hypotetiska exempel till de svarande. 

Låt oss exemplifiera. En av undersökningens slutsatser är att opinionen har en 
betydligt mera kritisk syn på skälen till invandring än i den föregående under
sökningen 1987. Om vi nu antar att hela bortfallet har svarat i enlighet med det 
invandringspositiva svarsalternativet ändras svarsfördelningarna, signifikan-
serna och resultatet. Men för ett påstående är förändringen så stor sedan 1987 
att även om vi antar att det totala bortfallet skulle ha svarat på det mest invand
ringspositiva sättet blir det ändå fråga om en förändring i invandringsnegativ 
riktning sedan undersökningen 1987. Med tanke på att vi befarar att invand
ringsnegativa uppfattningar möjligen kan vara underrepresenterade i nettour
valet kan slutsatsen om en opinionsförändring i invandringskritisk riktning 
knappast vara problematisk. En annan slutsats av jämförelsen med 1987 års 
undersökning är att främlingsfientligheten/xenofobin inte har ökat sedan 1987. 
Om det är, som vi befarar, att xenofoba uppfattningar är underrepresenterade 
är den slutsatsen mera diskutabel. Nu är det så att flera av de item som ingår i 
det här måttet tyder på en positiv utveckling sedan 1987. Om vi väger in att 
xenofoba uppfattningar kan vara underrepresenterade hamnar vi rimligtvis 
någonstans i närheten av sanningen när vi säger att materialet inte tyder på 
någon förändring i främlingsfientlig riktning. 

1.3 Datainsamlingen 

Intervjuformuläret konstruerades vid CEIFO och testades dels av SCBs mättek-
niska laboratorium i Stockholm, dels medelst drygt 40  provintervjuer med 
"riktiga" intervjupersoner. Arbetet med konstruktion och utprovning av formu
läret pågick mellan oktober 1992 och februari 1993, dvs ca fem månader. Trots 
flerfaldiga nedbantningar av formuläret blev slutversionen mycket omfattande, 
vilket avspeglades i intervjuernas längd, som varierade mellan en knapp timme 
och drygt två timmar. 



Intervjupersonerna fick ett introduktionsbrev (se bilaga 2), varefter de kontak
tades av intervjuarna per telefon. I de flesta fall genomfördes sedan de "dato
riserade" intervjuerna i respondenternas hem. "Datoriseringen" innebar att 
SCB använde sig av sitt relativt nyligen utvecklade system (DATI), som består 
i att intervjuformuläret läggs in i bärbara persondatorer som intervjuarna an
vänder under fältarbetet. Det program som hanterar intervjuformuläret i datorn 
matar fram en fråga i taget som intervjuaren läser upp från skärmen. För de 
flesta frågor användes svarskort med svarsalternativ som överräcktes till res-
pondenten, vars svar skrevs in av intervjuaren direkt i datorn, med undantag av 
de frågor och uppgifter där intervjupersonen själv fick fylla i svaren på speciel
la svarsblad. I det sistnämnda fallet skrev intervjuaren in svaren från svars
bladen efter avslutad intervju. De speciellt känsliga frågorna rörande självdekla-
rerad brottslighet överlämnades till intervjupersonen som ett svarsblad tillsam
mans med ett kuvert. Respondenten fyllde i svaren och lämnade tillbaka svars
bladet i förseglat kuvert, som intervjuaren öppnade först när han/hon skilts från 
intervjupersonen. Varje intervjuare hade dessutom med sig ett tryckt exemplar 
av formuläret som kunde användas om datorn skulle strejka eller om intervju
personen skulle ha invändningar mot att hans/hennes svar knackades in på da
torn. Med jämna mellanrum överfördes datafiler med svaren från intervjuamas 
bärbara datorer med hjälp av modem till SCBs stordator, där de underkastades 
efterarbete med kodning av fria svar mm. 
Datainsamlingen påbörjades den 19 mars och avslutades den 16 juni. Den 5 
maj,  dvs knappt sju veckor efter starten, var 90 procent av intervjuerna ge
nomförda. Den sk bortfallsuppföljningen, där de personer som vägrat att delta 
vid första kontakten respektive inte kunnat nås vid första försöket kontaktades 
igen, ägde rum mellan den 24 maj och den 6 juni. På det hela taget genom
fördes fältarbetet utan nämnvärda störningar. Våra farhågor att frågorna röran
de självdeklarerad brottslighet skulle orsaka invändningar från respondenterna 
besannades inte. Intervjupersonerna fick två Trisslotter efter intervjun som tack 
för deltagandet. 

Efter avslutad intervju besvarade intervjuarna några frågor för att beskriva hur 
intervjun förlöpt. I 85.6 procent av fallen bedömde intervjuarna respondentens 
sätt att vara som "öppen, avspänd"; i 1.9 procent av fallen var deras bedömning 
"misstrogen, spänd" och i 12.3 procent av fallen "ingetdera". I 11.5 procent av 
fallen var ytterligare en person förutom respondenten närvarande under inter
vjun; i 5.7 procent av dessa intervjuer ingrep denna tredje person ofta, samt i 
17.3 procent av intervjuerna sällan, i besvarandet av frågorna. 



1.4 Intervjuformuläret 

Frågeformuläret med inskrivna svarsfrekvenser återfinns i bilaga 1. Nedan pre
senterar vi en översikt över de teman som intervjun täckte, strukturerad efter 
de teoretiska klassifikationsprinciper som styrde konstruktionen av formuläret. 
Begreppet handlingsförmedling, som används i översikten, kräver en förkla
ring. I enlighet med teoretiska och metodologiska resonemang vi utvecklat 
tidigare (se Lange 1983/92; Westin 1984; Lange & Westin 1985/92; Lange 
1991) betraktar vi människors kännetecken och livsomständigheter som i va
rierande grad frambringade av deras egna målinriktade handlingar. Man kan 
även uttrycka det så att dessa kännetecken och livsomständigheter är i varieran
de grad förmedlade av individemas handlingar. Därav begreppet "handlingsför
medling". Vi avser att anlägga detta perspektiv i de mera fördjupade analyser 
som kommer att följa på denna första rapport. 

De variabelnummer som anges i översikten kan hjälpa den intresserade läsaren 
att i formuläret i bilaga 1 identifiera de frågor som ingår i olika teman. 

Initialt givna, ej handlingsförmedlade bakgrundskännetecken 
Kön VI 
Ålder V2 
Födelseland V5, vilket land V5001 

(om ej Sverige: invandringsår V5002; år för svenskt medb. V5016) 
Föräldrarnas yrken V10, VI1 
Föräldrarnas födelseland V12, V13. 
Uppväxtförhållanden (objektiva) 

Växte upp med en ensamstående förälder V258 svarsalternativ 5 
Växte upp med ensamstående far V259 svarsalternativ 5 
Växte upp med ensamstående mor V260 svarsalternativ 5 
Växte inte upp med sina föräldrar V258, V259, V260 svarsalternativ 6 

Aktuella livsomständigheter (mer eller mindre handlingsförmedlade) 
Familjesituation: 

Civilstånd V3, V4, V4002 
Partnems födelseland V3001, V4001, V4003 
Antal barn V4004, V4005 

Yrke och sysselsättning V7 
Statlig, privat mm anställning, egen företagare V7005 
Varsel om uppsägning från arbetet V7006 
Oro för att förlora jobbet V7007 
Om ej arbete, skäl V8 



Tid utan arbete V8003 
Utbildning V9 
Hushållets inkomst V14 
Boendeförhållanden V1401 (kommunal-privat hyresvärd mm) 

Livsstil (erfarenhetsskapande tiandlingar, händelser och omständigheter, mer 
eller mindre handlingsförmedlade) 

Hur ofta man går ut och roar sig på stan V351, V352 
Kontakt med utrikes födda V18, V1800-V1806, V19, V1900-V1906, V21, 

V2101-V2104 (även under partners födelseland ovan V3001, V4001, V4003) 
Utlandsresor V22 - V37 
Konsumtion av nyheter, kulturartiklar och -program, samhällsprogram mm 

V38-V41 
Videokonsumtion V42 
TV-konsumtion totalt V57 
Filmpreferenser våld/skräck V43, V44, V48, V51, V54, V55 
Utsatthet för brott V353-V38201 
Självdeklarerad brottslighet V384 - V390 

Mentala kännetecken 
Hypotetiskt primära psykologiska kännetecken 

Perception av emotionellt klimat under uppväxttiden V258 - V260 svarsalt. 1-4 
Självbild, aktuell V181-V237 
Självbild, ideal V182-V238 
Självkänsla V242-V245 
Tillbakahållen aggressivitet V256, V257 
Irrationella trosföreställningar V261-V265 

Perception av livsomständigheter 

Relativ deprivation (hur man har det i fyra avseenden jämfört med andra i ens ål
der i Sverige) V241 

Upplevd handlingsförmedling av fyra livsomständigheter V249-V252 
Tillfredsställelse med livssituationen i fyra avseenden V2638-V2641 

Värderingar 
Värderingar ej explicit relaterade till invandring 

Värderingar av personliga egenskaper och förhållningssätt V267-V281 
Värdering av livsmål V2617-V26132 
Moraliska ställningstaganden (bl a till brottsliga handlingar) V310-V316 
Politiska-sociala värderingar (individualism-kollektivism) V282-V287 
Politiska sympatier V383 



Subjektiv klassidentifiikation V58 
Uppfattningar om våldsskildringar i massmedia V322-V335 
Inställning till censur av TV och film V337, V338, V340 
Inställning till kvinnans roll i familjen V153 
Auktoritarianism (starka politiska ledare) V294 
Solidaritet med de svaga V149 
Inställning till stigmatiserade grupper (HIV-smittade och homosexuella) V145, 

V151, V152 
Värderingar relaterade till föreställningar om "ras" 

Oro för "rasblandning" som konsekvens av invandringen V106 
Inställning till människor med "osvenskt" utseende V146 
Inställning till huruvida vissa "raser" passar att leva i modernt samhälle V147 
Inställning till förbud mot rasistiska organisationer V127 

Värderingar knutna till nationalism: 

Upplevelse av EG som ett hot mot Sveriges särart som nation V150 
Identifikation med Sverige V155 
Invandringen som hot mot den svenska kulturen V103 

Perception av samhället 
Förtroende för politiker, institutioner, massmedia mm V296-V309 
Optimism-pessimism rörande Sveriges ekonomi 5 år framåt V2950 
Perception av våldet i samhället: 

Bedömning av risken för att bli utsatt för brott V342 
Uppfattning om mellan vilka personer dödligt våld förekommer V343 

Perception av invandrares brottslighet V344-V3502 

Förhållningssätt till invandrare och invandring (inkl. värderingar) 

Upplevd social distans till 13 grupper V85-V100 
Upplevd likhet till 19 etniska/nationella grupper V156-V180 
Perception av samma gruppers status i Sverige V1561 - V18001 
Inställning till invandring och invandrare 

Ställningstaganden till 6 olika skäl för invandring V70-V75, 
Ställningstaganden till invandring i stort V84, VI34 
Ställningstaganden till bestämmelser för invandring V129, V131, V135, V1442 
Ekonomisk egoism/rättvisa V128, V136, V139, V1441, V1444, V149 
Fientlighet mot invandrare V135, V138 
Inställning till kulturbevarande/assimilation V133, V140, V141, V142, V143 



Oro för olika konsekvenser av invandringen V101-V107 
Värdering av invandringens konsekvenser V130, V108-V111, V1443 
Ställningstagande till "gamla arbetskraftsinvandrare" V2657 
Ställningstagande till "rasistdiskursen" (stämpling som rasist) V137 
Perception av invandrarnas situation jämfört med svenskar VI23-V126 
Perception av relationer invandrare-svenskar VII 2-V121 

Kunskap om invandringspolitik och invandring V59, V61, V61 
Vilka man tänker på när man hör ordet "invandrare" V154 
Perception av invandrares brottslighet V344-V3502 

En ansenlig del av dessa teman (med identiska frågor) återkom i formulären 
för den andra delen av urvalet, dvs respondenter födda i Chile, Finland, Iran 
och Polen. Detta möjliggör mycket värdefulla jämförelser, till vilka vi återkom
mer i en kommande rapport. 

Som framgår av ovanstående översikt är antalet teman i intervjun stort. En vik
tig målsättning vid konstruktionen av formuläret var att i undersökningen in
kludera ett större antal av det som i samhällsvetenskaplig jargong brukar kallas 
"mellankommande variabler". Uttrycket, som i själva verket är förtöjt i en 
något antikverad syn på orsakssammanhang i det psyko-sociala livet, syftar på 
sådana faktorer som enligt denna syn ligger "mellan" de traditionella bak
grundsvariablerna, som t ex kön eller ålder, och de företeelser man vill förkla
ra, t ex attityder till invandring och invandrare. Bortsett från den problematiska 
benämningen var tanken att ju fler psykologiska kännetecken vi inkluderar i 
undersökningen, desto större blir möjligheten att förstå de förhållningssätt till 
invandring och invandrare som studien kartlägger. 

Det mesta av kodningsarbetet, där man ger de olika svarsalternativen i frågorna 
(kvasi)numeriska värden, gjordes i förväg, givetvis med undantag av de fåta
liga frågor som var avsedda att ge helt öppna svar. Några sådana frågor syftade 
på ursprungsländer, vare sig det nu gällde respondentens eller hans/hennes för
äldrars födelseland (om ej Sverige) eller de länder från vilka respondentens 
vänner och bekanta eventuellt kom. För dessa frågor iordningsställdes en kod
ningslista som omfattade i stort sett alla världens länder. Länderna fick tresiff-
riga koder som valdes dels på ett sådant sätt att man kunde sammanfatta grup
per av länder som världsdelar, dels så att kodnumrens ordningsföljd grovt sett 
avspeglade ökande geografiskt och kulturellt avstånd från Sverige. Detta kod
ningsförfarande möjliggjorde bl a konstruktionen av ett komplext flerstegsmått 
på respondentemas kontakter med människor födda utanför Sverige. 



1.5 Databearbetningen 

Två grupper av frågor med fria svar kodades om av SCB i Örebro. Det gällde 
dels de detaljerade frågor (SCBs standardfrågor) som ligger till grund för klas-
sifikation av respondentemas yrken, dels de ovannämnda frågorna rörande ur
sprungsländer. Den frågegrupp som bildar underlaget för yrkesbestämningen 
kodas i två steg. Först ges respondenten en femsiffrig yrkeskod enligt SCBs 
lista över sådana koder, sedan ges yrket en tvåsiffrig s k SEI-kod som avser en 
socioekonomisk indelning. 

Datafilen från SCBs stordator konverterades sedan till en datafil för personda
torer formatterad för det välkända statistikprogrammet SAS (Windows-ver
sionen). Filen skickades sedan till CEIFO på disketter uppdelad på sex delfiler. 
Den första versionen av datafilen levererades från SCB kring den 10 juli. Den 
visade sig emellertid vara behäftad med ett stort antal fel, som successivt åt
gärdades av SCB under de efterföljande två månaderna. En - så långt vi vet -
felfri version av datafilen förelåg först i slutet av september. 

All databearbetning vid CEIFO genomfördes på persondator med hjälp av 
"statistikpaketen" SAS för Windows och SPSS för Windows samt ett nyutveck-
lat program med namnet CHAID för Windows (mer om detta längre fram). För 
att ekonomisera analyserna skapades flera varianter av datafilen: den ursprung
liga filen med alla 1.796 respondentema i bruttourvalet samt alla variabler (in
klusive "textvariabler" för fria svar); vidare en fil där både bortfallet och text
variablerna tagits bort samtidigt som en lång rad omkodningar och nya mått 
lagts till; samt, till sist, en nedbantad version av den sistnämnda filen där alla 
omkodningar och mellansteg i indexkonstruktionen tagits bort och endast 
ursprungsvariablema och de nya indexen behållits. 

2. INTERVJUPERSONERNA 

Som framgår av tabellerna 1.1 och 1.2 i det föregående intervjuades 1.362 per
soner. Respondentemas fördelning på åldersgrupper, kön och län framgår av 
dessa tabeller. För att läsaren skall kunna få  en bättre bild av de båda könens 
och de olika åldersgruppemas fördelning i materialet presenterar tabell 2.1 ne
dan den procentuella fördelningen av dessa kategorier i materialet tillsammans 
med motsvarande fördelningar dels i bruttourvalet, dels i urvalsramen, dvs det 
segment av befolkningen ur vilket urvalet dragits. 



Tabell 2.1 Den procentuella fördelningen av kombinerade ålders- och köns
kategorier bland respondenterna, i bruttourvalet samt i det segment av befolk
ningen ur vilket urvalet dragits. 

Subkategorins Subkatagorins Hotsvarande kategoris 
andel i netto- (mdel i brutto- procentuella andel i 
urvalet (igenom- urvalet i det undersökta segmentet 
fSrda Intervjuer) procent av befolkningen''' 
i procent 

Alder/kön (n - 1.362) (n - 1.796) (N - 5.489.391) 

nUUi 17, .9̂ ' 17. ,4 8, .0 
18-25 18-25 

kvinnor 14, .5̂ ' 14. ,2 7. .6 

män 8, ,1 8. ,0 10. ,4 
26-35 26-35 

kvinnor 9, .0 8. .9 9, .8 

mtn 8 .9 8 , ,6 10, .3 
36-45 36-45 

kvinnor 7 .9 7 , .9 9, .9 

män 9 .3 9, .1 10, ,3 
46-55 46-55 

kvinnor 8, .4 8, .9 9, .9 

män 8 .5 8, .6 11, .4 
56-71 56-71 

kvinnor 7 .5 8, .7 12 .3 

Könsfördel
ning utan mSn 52 .6 51, .7 50 .4 
hänsyn 
till kvinnor 47 .4 48, .3 49 .6 
Aider 

1. M e d  "det undersökta segmentet av befolkningen" menas den del av populationen som 
uppfyllde urvalskriteriet "svenska medborgare födda 1922-1975 och bosatta i Sverige per 
1992-12-31". 

2. Att de procentuella andelarna i denna ålderskategori är drygt två gånger större än motsva
rande kategoris andel i befolkningen sammahänger med det tidigare nämnda tilläggsurvalet 
av ungdomar födda 1970-1975. 

2.1 Självdeklarerade bakgrundsdata 

Av tabell 2.1 ovan framgår att det slumpmässiga urvalet lett till en viss underre
presentation av flera kombinerade ålder/kön -kategorier jämfört med deras 
andelar i populationen. Låt oss beskriva våra respondenter i ytterligare några 
avseenden. 59.1 procent bland de intervjuade är ogifta, frånskilda/hemskilda 
eller änkor/änklingar; 40.8 procent är gifta. Om man räknar in samboförhållan
den samt andra stadigvarande parförhållanden visar det sig att 72 procent av 
respondenterna har något slags partner, medan 28 procent är ensamstående. 



Bland dem som har en partner är partnern i 8.6 procent av fallen av utländskt 
ursprung. 55.5 procent av dessa partners är födda i Norden, 34.2 procent i öv
riga Europa samt Nordamerika och Australien och 15.3 procent i övriga världs
delar. Bland de 14 personer som har en partner tillhörande den sistnämnda ka
tegorin är fem själva födda i utomeuropeiska länder. 

64.7 procent av de svarande har (eller, rättare sagt, hade) förvärvsarbete, 2 pro
cent har ungdomspraktikplats och 33.3 procent arbetar inte. Bland dem som 
arbetar är 11.6 procent anställda i statlig tjänst, 22.6 i kommunal tjänst, 7.3 
procent i landstingstjänst, 48.2 procent är anställda av privata arbetsgivare och 
10 procent definierar sig själva som egenföretagare. Bland de arbetande är 6.3 
procent varslade om uppsägning; bland dem som inte är varslade om upp
sägning och som inte är egenföretagare är 26.4 procent ganska eller mycket 
oroade för att bli uppsagda från sitt arbete. Bastalet för beräkningen av andelen 
arbetslösa bör utgöras av summan av kategorierna "arbetar", "arbetslös", "hem
arbete", "militärtjänst", "ungdomspraktikplats" och "föräldraledig/vård av sjukt 
barn". Med detta bastal blir andelen arbetslösa bland våra respondenter 9.6 
procent. De arbetslösa samt de som varslats om uppsägning är "koncentrerade" 
till vissa kategorier: i socialgrupp I är 2.4 procent arbetslösa eller varslade, i 
socialgrupp 4 är andelen 17 procent. Framförallt tycks arbetslöshet och varsel 
drabba yngre män från socialgrupp 4. 

Intervjupersonemas utbildning presenteras i tabell 2.2 nedan. 

Tabell 2.2 Svar i procent på frågan "Vilken är din högsta avslutade utbild
ning?" Fasta svarsalternativ. 

Typ av utbildning Andel i procent 

Folkskola 13.4 

Grundskola, Komvux etapp 1 17.0 

Yrkesskola, fackskola, Komvux etapp 2, 
tvåårigt gymnasium, längre AMU-kurs 32.3 

Folkhögskola 2.1 

Gymnasium 3 år eller längre, Komvux etapp 3 17.5 

Universitet eller högskola 3 år eller mindre 9.1 

Universitet eller högskola längre än 3 år 8.7 

Intervjupersonerna tillfrågades om hur stor årsinkomst före skatt deras hushåll 
har. Fördelningen över de olika inkomstklasserna redovisas i tabell 2.3 nedan 
(se nästa sida). 



Tabell 2.3 Svarsfrekvenser i procent på frågan "Kan du säga hur stor årsin
komst före skatt ditt hushåll har?" Fasta svarsalternativ. Föryngra intervju
personer som bor hemma avser inkomstuppgiften hela hushållets inkomst in
klusive föräldrarna. 

Andel respondenter 
Inkomstklass i procent 

0 - 50. .000 4. .0 

50. .000 - 100. .000 5. .7 

100. .000 - 200. .000 21. .4 

200. .000 - 250. .000 17. .1 

250, .000 - 300. .000 15. .8 

mer än 300. .000 25. .9 

Vet ej. ej svar 10. .0 

Respondentemas fördelning över olika boendeformer framgår av tabell 2.4 ne
dan. 

Tabell 2.4 Svar i procent på frågan "Hur bor du för närvarande? Bor du i... ? 

Boend«£orm Andel i procent 

Hyreslägenhet kommunal/allmännyttig hyresvärd 15.1 

Hyreslägenhet privat hyresvärd 15.3 

Bostadsrätt/andelslägenhet 13.1 

Eget hus 51.6 

Andrahands1ägenhe t 0.9 

Inneboende 3.7 

Ej svar 0.3 

Härnäst vill vi presentera hur våra intervjupersoner fördelar sig på socioeko-
nomiska grupper eller, om man så vill, samhällsklasser. Att klassificera män
niskor i sådana kategorier är i själva verket en långtifrån enkel uppgift, oavsett 
hur "objektivt" det underlag man baserar klassifikationen på är. Sociologer 
arbetar t ex ofta med flera alternativa indelningar av samma material. I vår un
dersökning har vi tillgång till SCBs klassifikation av de s k SEI-kodema, som i 
sin tur utgår från den yrkesklassifikation som genomförs på grundval av de 
detaljerade frågorna i intervjun. Det visade sig emellertid att kodningen av 
SEI-kodema var ofullständig, varför det blev nödvändigt för oss att individu



ellt tilldela var och en av de 1.362 personerna en kod för socialgruppstillhörig
het. Det kanske svåraste problemet var emellertid klassifikationen av ungdom
amas socioekonomiska tillhörighet. I allmänhet brukar man definiera ungdom
ars tillhörighet i detta avseende med föräldrarnas yrken och/eller utbildning 
som kriterium. Man konfronteras här med frågan vid vilken ålder en ung män
niska börjar få  en "egen", dvs av föräldrarna oberoende, tillhörighet till en sam
hällsklass. Om detta finns ingen allmänt accepterad teori. 

I den här undersökningen har vi - åtminstone tills vidare - bestämt att fram till 
25 års ålder definieras en ung persons socioekonomiska tillhörighet huvudsak
ligen av föräldrarnas yrken. Eftersom klassifikationen gjordes individuellt, 
kunde vi emellertid i varje enskilt fall (i åldersintervallet 18-25 år) göra litet 
mera detaljerade bedömningar enligt följande princip: ju  närmare den nedre 
åldersgränsen en ung person befann sig, i desto större utsträckning bestämdes 
hans/hennes socioekonomiska tillhörighet av föräldrarnas yrken; och, omvänt, 
ju närmare 25 års åldern personen befann sig, desto mer "sneglade" vi på ve-
derbörandes utbildning och, i förekommande fall, sysselsättning vid bestäm
ningen av socialgruppstillhörigheten. Eftersom utbildningsvariabeln kan an
vändas oberoende av den socioekonomiska indelningen, är ett sådant förfarings
sätt tills vidare försvarbart. 

Med utgångspunkt i SCBs SEI-koder konstruerade vi följande indelning: 

Socialgrupp 1: högre tjänstemän, ledande befattningar, fria akademiska yrken 
Socialgrupp 2: tjänstemän på mellannivå 
Socialgrupp 3: lägre tjänstemän kategori I och II 
Socialgrupp 4: arbetare tillhörande fyra delkategorier: ej facklärda i varupro

duktion, dito i tjänsteproduktion, facklärda i varuproduktion 
samt dito i tjänsteproduktion. 

Ytterligare två SEI-kategorier - egna företagare exklusive lantbrukare samt 
lantbrukare - blev "hemlösa" i denna indelning. Eftersom deras antal totalt i 
materialet är ganska litet, har vi tills vidare allokerat dem till främst social
grupperna 2, 3 och 4 efter kontroll av vilket slags företag det rörde sig om samt 
av deras utbildning. I en senare fas av analysen kommer vi att urskilja framför
allt egenföretagama som en självständig kategori. 

Den så konstruerade indelningen ger följande fördelning av våra intervjuper
soner över socialgrupperna (se tabell 2.5 nästa sida). 



Tabell 2.5 Klassifikation av respondentema i "forskardefinierade" socialgrup
per. 

Socialgrupp Andel av raspondentarna 
1 procent 

1 12.3 
2 23.6 
3 24.0 

4 40.1 

Det kan i detta sammanhang vara intressant att kontrollera hur denna indelning 
i socialgrupper är relaterad till intervjupersonernas utbildning. I tabell 2.6 ne
dan visas en korstabulering av de två variablerna. 

Tabell 2.6 Relationen mellan socialgruppstillhörighet och utbildning. Tabel
len visar radprocent, dvs man bör läsa den på följande sätt: av dem som har 
utbildningen x finns så och så många procent i socialgrupp 1 osv. 

Socialgrupp 
Utbildning 1 2 3 4 

Folkskola 0 .0 5 .5 12 .1 82 .4 

Ortmdakola, Konnnix etapp 1 8 .7 15 .2 31 .6 44 .6 

Yrkesskola, fackskola, Komrux etapp 2 
2-irigt gymnasium, längre AHD-kurs 3 .4 12 .1 28 .9 55 .7 

Folkhögskola 7 .1 17 .9 21 .4 53 .6 

Symnasium 3 ir eller Iftgre, Komvux 
etapp 3 12 .2 38 .7 36 .1 13 .0 

Universitet eller högskola 3 år eller 
mindre 19 .4 70 .1 8 .9 0 .8 

universitet eller högskola > 3 år 66 .7 32 .5 0 .9 0 .0 

I någon mån kan man säga att tabellen illustrerar vissa sociala mobilitetsmön
ster i det svenska samhället (observera dock att utbildning i viss mån är "indefi
nierad" i de SEI-koder som låg till grund för sociagruppsindelningen). I en av 
intervjufrågorna ombads intervjupersonen att klassificera sig själv med hjälp 
av ett antal givna svarsalternativ avseende samhällsklasser. Även om denna 
"självdefinierade" socialgruppstillhörighet kommer att analyseras mera ingåen
de i kommande rapporter, kan det vara på sin plats att avsluta presentationen 
av klassaspekten på våra respondenter med en korstabulering av "forskardefi-
nierad" och "självdefinierad" tillhörighet. 



Tabell 2.7 Relationen mellan "forskardefinierad" och "självdefinierad"social
gruppstillhörighet. Tabellen visar kolumnprocent och bör läsas vertikalt på 
följande sätt: av dem som fått en viss "forskardefinierad" socialgruppstillhörig
het anser så och så stora andelar i procent att de tillhör de horisontellt givna 
kategorierna. I kolumnen längst ut till höger anges i procent hur stor del av 
våra respondenter som svarat med en viss självdefinierad kategori respektive 
valt något av de två övriga alternativen. 

"Forskardefinierad" Radens 
"Självdefinierad" socialgruppstillhörighet andel i 
klasstillhörighet 1 2  3 4 procent 

av alla 

överklass 0, .6 0, .0 0, .3 0, .0 0. .2 

Övre medelklass 29, .9 14, .8 9, .4 2, .6 10, .6 

Lägre medelklass 20, .4 20. ,8 17, .0 10, .9 15. .9 

Arbetarklass 4 .8 17 , .0 33, .7 50, .0 32 . .6 

Samhällsklasser 
finns inte 2, .4 4, .7 1, .6 4, .0 3. .4 

Jag räknar mig inte 
till någon 41, .9 42, .6 38, ,1 32, .5 37. .4 

Det kan vara intressant att notera att hela 37.4 procent av våra intervjupersoner 
anser att de inte tillhör någon särskild samhällsklass. 

Till sist bör vi säga något om våra intervjupersoners nationella bakgrund. Ur
valskriteriet "svenska medborgare" medför givetvis att även utrikes födda per
soner med svenskt medborgarskap kommer med i urvalet. I intervjun frågade 
vi dels om respondentens födelseland, dels i vilket land hans/hennes föräldrar 
var födda. Detta underlag gör det möjligt att urskilja olika typer av utländsk 
bakgrund. 

94.6 procent av intervjupersonerna är födda i Sverige, och följaktligen är 5.4 
procent födda utanför Sverige. Bland de sistnämnda (74 personer) är 47.4 
procent födda i Norden (de flesta i Finland), 12.2 procent i Västeuropa eller 
Nordamerika, 9.5 procent i Östeuropa, 10.8 procent i Sydamerika, 5.4 procent i 
Afrika, 6.9 procent i Mellanöstern och 5.4 procent i Asien. 

9.4 procent av respondenterna har en mor född utanför Sverige. Av dessa 128 
mödrar är 51.6 procent födda i Norden (de flesta i Finland), 10.9 procent i 
Västeuropa eller Nordamerika, 16.4 procent i Östeuropa, 7.8 procent i Syd-
Europa, 5.5 procent i Sydamerika, 2.3 procent i Afrika, 3.9 procent i Mellan
östern och 1.6 procent i Asien. Även en del av intervjupersonemas fäder - 9.8 
procent - kommer utrikes ifrån. Av dessa 134 fäder är 45.5 procent födda i 



Norden (de flesta i Finland), 12.7 procent i Västeuropa (de flesta i Tyskland), 
18.7 procent i Östeuropa (de flesta i Ungern och Tjeckoslovakien), 9.7 procent 
i Sydeuropa, 5.2 procent i Sydamerika, 2.2 procent i Afrika, 3.7 procent i 
Mellanöstern och 2.2 procent i Asien. 

Dessa data gör det möjligt att definiera olika "grader" och "arter" av utländskt 
ursprung genom att skapa olika kombinationer av respondentens och föräldrar
nas ursprung. Vi har konstruerat mått som fångar dessa olika varianter, men i 
detta sammanhang nöjer vi oss med att endast presentera det mest "inklusiva" 
kriteriet på utländskt ursprung: utländskt ursprung föreligger när minst en av 
de tre "inblandade" personerna, dvs respondenten och hans/hennes föräldrar, är 
född utanför Sverige. Om detta kriterium tillämpas, har 13 procent av våra 
intervjupersoner (177 individer) utländskt ursprung. 

2.2 Socialekologiska registerdata 

Våra data innehåller ett inslag som torde vara unikt för svenska förhållanden 
samt även - så vitt vi vet - i ett internationellt perspektiv. Vår ursprungliga tan
ke var att att skaffa information om intervjupersonernas närmiljö genom in
hämtning av registerinformation för s k nyckelkodsområden. Det visade sig 
emellertid att tillgängligheten av och homogeniteten hos sådan information va
rierar kraftigt mellan olika län och kommuner. SCB utnyttjade då en relativt 
nyutvecklad teknik som innebär att man med hjälp av digitaliserade kartor kan 
ta ut koordinater för den punkt som via intervjupersonens bostadsadress defini
eras med hjälp av fastighetsregistret. Hela landet kan sedan delas in i rutor av 
valfri storlek som läggs runtom varje respondent. Varje intervjuperson blev så
ledes placerad i "hårkorset" av en ruta. I vår undersökning bestämde vi rutor
nas storlek (mätt med rutans sida) till 500 m, 1 km och 10 km. I varje enskilt 
fall bestämdes rutans storlek av kriteriet "lägsta befolkningsmängd = 200 per
soner". Om den minsta rutan inte uppfyllde kriteriet, ökades rutans storlek till 
nästa steg, dvs 1 km sida. Om inte heller denna storlek uppfyllde kriteriet, 
ökades rutans storlek till 10 km sida. Efter preliminära körningar av resultaten 
av denna indelning justerades kriteriet för de största rutorna, där kravet på 
minst 200 personer mjukades upp. Det förhåller sig givetvis så att främst i stor
stadsområden kan rutor för intervjupersoner som bor nära varandra s a s  "över
lappa" varandra. Detta medför att rutinformationen inte kan adderas för närlig
gande rutor, eftersom ett okänt antal invidider som ingår i denna information 
vid addition skulle räknas dubbelt. 

I rutorna har man sedan lagt in en rad olika data hämtade från olika register (se 
sammanställningen på nästa sida). 



Uppgift Källa 

totalt antal personer Demopak 92-12-31 
antal personer i åldrarna 13-20 år " 
antal personer födda i Finland " 
antal personer födda i övriga Norden " 
antal personer födda i Västeuropa " 
antal personer födda i Östeuropa " 
antal personer födda i Sydeuropa 
antal personer födda i Syd- och Mellanamerika " 
antal personer födda i Afrika 
antal personer födda i Mellanöstern 
antal personer födda i Asien 
antal personer födda i Oceanien 
antal personer med inkomst i intervallen 

mindre än 141.000 kr/år 
141.000 - 272.999 kr/år 

över 272.999 kr/år 
antal arbetssökande + antal personer i 

arbetsmarknadsåtgärder 
antal arbetssökande 
antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 
antal personer i åldrarna 18-64 år 
antal boende i allmännyttan 
antal lägenheter i småhus 
antal lägenheter i flerbostadshus 
antal boende totalt 1990-11 

För att garantera anonymiteten avidentifierades data på ett tidigt stadium, var
vid personnummer ersattes med löpnummer. Detta medförde att denna social
ekologiska "rutinformation" inte kunde användas för att identifiera en namn
given person. Rutinformationen sammanfördes med data från attitydundersök
ningen via intervjupersonernas löpnummer. Dessutom lades informationen i en 
separat datafil som kan bearbetas med ett program för digitaliserad kartbehand
ling, MAPINFO. I nästa fas av vår analys av resultaten kommer vi att använda 
oss av detta program. Det måste emellertid understrykas att särskilt i glesbygds
kommunerna är antalet intervjupersoner så litet att några mera "närgångna" 
socialekologiska analyser är omöjliga att genomföra. Rutinformationen har 
även betydelse för bortfallsanalysen - eftersom den inhämtades för hela brutto
urvalet, möjliggör detta även en bättre bortfallsanalys. 

Inkopak 1990 

SCBs arbetssökande
statistik 1993-03 

FoB90 
Fastpak 1991-01 



Genom att bilda kvoter mellan antalsuppgifter och lämpliga bastal omvandla
des data till procentuella andelar, varefter lämpliga indexmått för de olika so
cialekologiska aspekterna konstruerades. Eftersom det återstår mycket arbete 
med finslipning av dessa index, bör de tills vidare betraktas som preliminära. 
Måttet för befolkningstäthet uttrycks som antalet personer per kvadratkilome
ter. Mått för andelen utrikes födda i rutan ("invandrartäthet") konstruerades 
dels separat för födda i varje geografisk kategori enligt ovan, dels som ett totalt 
mått, varvid födda i övriga Norden utom Finland samt födda i Västeuropa ex-
kluderades. Våra intervjupersoners fördelning på de olika socialekologiska 
måtten presenteras i följande grupp av tabeller. 

Tabell 2.8 Intervjupersonernas fördelning på måttet för befolkningstäthet (av
ser rutan kring intervjupersonen). Observera att måttets steg inte avspeglar en 
demografiskt korrekt bild - måttet är avsiktligt konstruerat med någorlunda 
jämna andelar på varje skalsteg. Alternativa och demografiskt mera korrekta 
mått kommer att utvecklas senare. 

Befolkningstäthet Andel av respondentema 
antal personer/km i procent 

mindre än 10 7. ,1 

10 - 77 10, .0 

80 - 1.152 20, .0 

1.160 - 2.140 20, .0 

2.144 - 4.016 20, .0 

4.072 - 7.080 13, ,0 

över 7.080 9, .8 

Tabell 2.9 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen ungdomar 
mellan 13 och 20 år (avser rutan kring intervjupersonen). 

Andel ungdomar 13-20 ir Andel av respondentema 
i procent i procent 

mindre än 6 15.4 
6 - 10.5 41.6 
10.6 - 16.5 33.4 
över 16.5 9.5 



Tabell 2.10 Intervjupersonernas fördelning på måttet för invandrartäthet (av
ser rutan kring intervjupersonen). I detta mått är personer födda i Norden 
(utom Finland) samt i Västeuropa exkluderade. 

Invandrart&thet Andel av raspondentama 
i procant 1 procent 

0.00 0, .99 8, .0 
1.00 1. ,99 11, .2 
2.00 3 , .99 23, .9 
4.00 6, .99 22, .5 
7.00 9, .99 14, .6 
10.00 - 17, .00 12, .9 
över 17 , .00̂ ' 6, .8 

1. Andelen invandrare i rutan med högsta invandrartäthet uppgår till 65.8%. Andelen rutor 
med invandrartäthet större än 30% är dock endast 1.5 %. 

Tabell 2.11 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen boende i 
kommunala/allmännyttiga hyreshus (avser rutan kring intervjupersonen). 

Andel boende 1 allmäimyttiga Andel av respondenterna 
hyreshus i procent i procent 

0.00 58.4 
0.0001 - 17.79 20.0 
17.80 - 34.49 8.1 
34.50 - 59.99 7.6 
över 60.00 5.8 

Tabell 2.12 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen bebodda 
småhus (avser rutan kring respondenten). 

Andel bebodda sm&hus Andel av respondenterna 
i procent 1 procent 

mindre än 2 . .00 19, ,8 
2.00 19, . 99 20 , , 6 
20.00 37, .49 37, .0 
37.5 42, .00 11, .7 
över 42, .00 10, .8 



Tabell 2.13 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen personer 
med årsinkomst mindre än 141.000 kr (avser rutan kring respondenten). 

Andel personår mad Andel av respondenterna 
årsinkOTist < 141.000 kr. 1 procent 
i procent 

mindre än 40. 

O
 
O
 6, ,8 

40.00 49, .99 22, .0 
50.00 59, .99 31, ,6 
60.00 69, ,99 28, .9 
över 70, ,00 10, ,7 

1. Den lägsta andelen inkomsttagare i detta inkomstintervall är 25%. Endast 2.2% av res
pondenterna bor i rutor med andelen låginkomsttagare mindre än 35%. 

Tabell 2.14 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen personer 
med årsinkomst mellan 141.000 kr och 272.999 kr (avser rutan kring respon
denten). 

Andel personer med Andel av respondenterna 
årsinkomst mellan 141.000 kr. i procent 
och 273.999 kr. 1 procent 

mindre än 30, ,00 16, .0 
30.00 39, ,99 46, .5 
40.00 47, ,50 29, ,8 
över 47, ,50̂ ' 7, .7 

1. Den högsta andelen medelinkomsttagare är 75 procent. Endast 2.7 procent av respondent
erna bor i rutor med andelen medelinkomsttagare nögre än 50 procent. 

Tabell 2.15 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen personer 
med årsinkomst över 272.999 kr (avser rutan kring respondenten). 

Andel personer med Andel av respondenterna 
Arsink^nst Över i procent 
272.999 kr. i procent 

mindre än 1, .25 13, ,0 
1.25 4, .39 38, .5 
4.40 9, .99 31, ,2 
10.00 - 15, ,20 9, ,9 
över 15, .20̂ ' 7, ,3 

1. Den högsta andelen höginkomsttagare är 50 procent. Endast 1.3 procent av respondenter
na bor i rutor med andelen höginkomsttagare större än 25 procent. 



Tabell 2.16 Intervjupersonernas fördelning på måttet för andelen arbetslösa 
(avser rutan kring respondenten). 

Andel arbetslösa 
1 procent 

Andel av respondentema 
1 procent 

mindre än 
3.30 
5.00 
T .20 

9.60 
över 

3.30 
4.99 
7.19 
9.59 
12.50 
12.50^' 

1 0 . 1  
16.7 
25.8 
23.4 
15.6 
8.5 

1. Den högsta andelen arbetslösa är 50 procent. Endast 0.8 procent av respondentema bor i 
rutor med andelen arbetslösa högre än 20 procent. 

3. ATT BESKRIVA DATA 

Det torde framgå av den tidigare presenterade översikten över de teman som 
intervjun täckte att antalet områden som berördes var mycket stort. I själva 
verket utgör denna översikt redan en viss komprimering av intervjuformuläret, 
som i en tryckt version med litet radavstånd omfattade 30 sidor. Under kod
ningsarbetet omvandlades varje fråga och uppgift, där olika aspekter av ett 
tema skulle bedömas eller olika etniska/nationella grupper skattas, till flera va
riabler. I den första, "orörda" datafilen, där inga omkodningar eller indexkon
struktioner företagits, uppgår antalet variabler till 509. Det säger sig självt att 
en beskrivning av resultaten i termer av intervjupersonernas värden på 509 va
riabler vore helt oöverskådlig och mycket oekonomisk. Bearbetning och analys 
av den här typen av undersökningar innebär nästan alltid en väsentlig reduk
tion av data. Vissa frågor kan visserligen - och bör - behandlas fristående, dvs 
utan att "klistras ihop" med andra frågor och uppgifter. Den beskrivande fasen 
av analysen innebär emellertid främst att man undersöker samvariationsmönst-
ren i data och överväger vilka grupper av frågor och uppgifter, som tenderar att 
"hänga ihop" i materialet. Dessa frågor kan då eventuellt slås ihop till samman
fattande mått på gemensamma teman eller "dimensioner" som omfattar flera 
variabler. De tekniker som används i sådana sammanhang är främst faktorana
lys och klusteranalys, av vilka det finns flera varianter. 

Efter omfattande analyser med hjälp av dessa tekniker har vi konstruerat några 
tiotal sammanfattande mått eller index, som vi använder för beskrivning av 
resultaten. Konstruktion av meningsfulla och någorlunda tillförlitliga index är 
emellertid ett mödosamt och tidskrävande arbete. Särskilt svårt är det att kon
struera index som mäter psykologiska dimensioner, t ex inställning till invand-



ring, inställning till invandrare och dylikt. De matematisk-statistiska metoderna 
ger inte mer än ett underlag för tolkningar av de innebördsdimensioner som 
kan tänkas dölja sig bakom människors tendens att svara i samma riktning på 
ett antal frågor. Underlagen ser olika ut beroende på hur man ändrar förutsätt
ningarna för analysen. I det följande skall vi presentera de index vi konstruerat, 
men vi vill understryka att flera av dem - framförallt de som mäter de centrala 
dimensionerna av intervjupersonernas förhållningssätt till invandrare och in
vandring - måste undergå ytterligare finslipning. Vi tror att de ganska bra be
skriver viktiga tendenser i materialet, men vill trots det betrakta dem som pre
liminära. Eftersom undersökningens huvudmålsättning är att studera befolk
ningens förhållningssätt till invandring och invandrare, börjar vi presentationen 
med de mått som - förhoppningsvis - fångar olika aspekter av dessa förhåll
ningssätt. 

En teknisk anmärkning är på sin plats här. De flesta av indexen är konstruerade 
med hjälp av en formel som egentligen förutsätter att de data som bildar under
laget för  indexet uppfyller villkoren för s k intervallskala, dvs en skala som 
visserligen saknar en fixerad nollpunkt men som samtidigt har lika stora skal
steg. Det är ytterst sällan som dessa villkor uppfylls i samhällsvetenskapliga 
och psykologiska undersökningar. Vi anser emellertid att den formel vi använt 
möjliggör en inblick i en viktig aspekt hos data - när indexen konstrueras på 
detta sätt avspeglar de åtminstone i stora drag svarsfördelningarna hos de ingå
ende variablerna, givetvis förutsatt att man inte avsiktligt manipulerat de pro
centuella andelar av respondenter som "läggs" på varje skalsteg i indexet. 

När de variabler som skulle ingå i ett visst index identifierats, gick indexkon
struktionen i de flesta fall till på följande sätt. Först omkodades alla "missing 
values" till medelvärden för respektive variabel. Detta förändrar inte fördel
ningsformen hos variabeln, men möjliggör att de individer som inte svarat på 
vissa av de frågor som ingår i indexet kan inkluderas i analyserna. I nästa steg 
konstruerades ett "råindex", oftast genom en enkel summering av de ingående 
variablerna. Sedan konstruerades ett "mellanindex" med hjälp av följande for
mel: "råindexets" lägsta värde subtraherades från individens värde på samma 
index och resultatet dividerades med skillnaden mellan det högsta och det 
lägsta värdet på indexet. Resultatet av denna division multiplicerades till sist 
med ett tal som bestämmer antalet skalsteg i indexet och som oftast ligger mel
lan 5 och 7. Eftersom den så uppkomna fördelningen oftast innehåller värden 
med många decimaler, "putsades" till sist skalans "kanter" till heltalsvärden. 
Det är just i detta steg i indexkonstruktionen som det är möjligt att lägga en 
valfri andel av individerna på varje skalsteg. I de flesta fall har vi undvikit så
dan manipulation och tillgripit den endast när den uppkomna skalan varit 
mycket "hoptryckt" i någon av sina ändar. 



3.1 Mått på förhållningssätt till invandring och invandrare 

"Xenofobimåttet". I detta mått ingår följande påståenden: 

1. "Människor från andra länder vilkas utseende skiljer sig mycket från svensk
amas är obehagliga att ha att göra med" 

2. "Att HIV och AIDS i så stor utsträckning drabbar homosexuella män är nog 
naturens straff för ett perverst levnadssätt" 

3. "Vissa raser bland jordens befolkning passar inte att leva i ett modernt sam
hälle" 

4. "Ju mindre man märker av alla utlänningar desto bättre är det" 

5. "Om det blir ökad arbetslöshet i Sverige bör en del av utlänningarna tving
as att lämna landet" 

6. "Människor som är HIV-smittade bör inte tillåtas att besöka Sverige " 

7. "Det är inte mer än rättvist att svenskarna som har byggt det här landet i 
första hand får dra nytta av vår höga produktion" 

8. "Vi har fått ökad arbetslöshet i Sverige därför att invandrarna har tagit 
svenskamas arbeten" 

9. "Endast invandrare som talar svenska i sina familjer och uppfostrar sina 
barn på svenska borde få bli svenska medborgare" 

10. "Det gäller framför allt att se till att landets egen befolkning har arbete" 

11. "Svenskarna känner ett större ansvar för sitt arbete än de utlänningar som 
har kommit till Sverige" 

samt följande svarsalternativ i en fråga rörande oro för olika konsekvenser av 
invandringen: 

12. "Den svenska befolkningen blandas för mycket med andra raser" 

Måttet har sju skalsteg. Höga poäng (5-7) innebär att man (oftast) helt eller 
delvis instämmer i de flesta av ovanstående påståenden samt är ganska eller 
mycket oroad för den sistnämnda konsekvensen av invandringen. Låga poäng 
innebär att man (oftast) helt eller delvis tar avstånd från påståendena samt är 
inte alls eller endast något oroad för ovannämnda konsekvens av invandringen. 
Att vi tolkar höga värden på detta mått som uttryck för xenofobi eller främ
lingsfientlighet (i de mest extrema fallen med klart rasistisk anstrykning) sam
manhänger med att påståendena 1-4 och 6 ovan s a s  anger riktningen i de 
samband som ligger till grund för konstruktionen av måttet. Intolerant och 
rentav fientlig inställning till stigmatiserade grupper (HIV-smittade och homo
sexuella) sammanhänger tydligt med avvisande, intolerant och egoistisk inställ
ning till invandrare. Att det något anakronistiska uttrycket "utlänningar" an



vänds i flera av påståendena sammanhänger med att de tillhör den "äldsta" ge
nerationen av frågor som hängt med sedan 1969. 

Någon skulle kunna invända att det ovan beskrivna måttet fungerar enligt den 
välkända principen "som man frågar får man svar" samt - kanske - att vi ge
nom att formulera så pass drastiska påståenden i intervjun förstärker eller till 
och med "legitimerar" xenofoba eller rasistiska förhållningssätt. En sådan 
eventuell invändning vill vi bemöta på följande sätt: i dag används tillmålet 
"rasist" på ett ytterst onyanserat och "inflaterat" sätt för att beskriva ett helt 
spektrum av uppfattningar och ställningstaganden hos människor (se Lange 
1992 för en kritisk diskussion av detta). Vi förnekar inte att xenofoba och, i en 
del fall, rasistiska förhållningssätt existerar i det svenska samhället. Vi anser 
emellertid att man för att identifiera sådana förhållningssätt måste ställa ade
kvata frågor som "lockar fram" känslorna och tankarna i fråga. Att någon är kri
tisk mot flyktingpolitiken eller anser att vi haft för stor flyktinginvandring i 
Sverige behöver inte - men kan - innebära att personen i fråga är starkt xenofob 
och/eller rasist. 

Detta får stöd i ett av våra resultat: 69.5 procent av våra respondenter instäm
mer helt eller delvis i påståendet "Numera kan man inte säga ett kritiskt ord 
om flyktingmottagandet utan att bli kallad rasist". O m  m a n  kors tabulerar  s v a 
ren på detta påstående med xenofobimåttet och måttet på inställning till invand
ring visar det sig å ena sidan att det finns en positiv korrelation mellan påståen
det och de två måtten. Å andra sidan instämmer drygt 56 procent av dem som 
har värdet 1 på xenofobimåttet och 70 procent av dem som har värdet 2 på sam
ma mått helt eller delvis i påståendet. Ungefär samma procenttal gäller för rela
tionen mellan påståendet och måttet på inställning till invandring. Således an
ser ca två tredjedelar av de respondenter som är mycket positiva till invandring 
och samtidigt extremt litet främlingsfientliga att kritisk inställning till flykting
mottagandet inte bör sammanblandas med rasism. 

Mått på inställning till invandring. I detta mått ingår först variablerna nr 70, 
71, 72 ,73 ,74  och 75 (se intervjuformuläret i bilaga 1 för frågornas exakta or
dalydelse). Frågorna handlar om intervjupersonens inställning till olika skäl till 
att människor kommer till Sverige: politiska skäl, för att de fått arbete i Sveri
ge, därför att de har nära anhöriga i Sverige, för att undkomma svält och fat
tigdom, för att undkomma krig och för att de adopterats av svenskar. F ö r  v a r j e  
skäl har intervjupersonerna markerat något av svarsalternativen fler, som nu, 
färre e l ler  inga alls s o m  svar  p å  f r ågan  "Anser du att vi bör tillåta fler... osv att 
komma hit på sådana grunder?" 



Vidare ingår följande fråga: "Anser du att bestämmelserna om invandring till 
Sverige borde bli strängare, vara oförändrade eller lättas upp?" 

Dessutom ingår följande påståenden; 

1. "Vi bör inte släppa in fler invandrare i Sverige" 

2. "Det har varit fel att släppa in så många invandrare till Sverige som man 
har gjort" 

3. "Många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala 
förmåner" 

4. "Alla utlänningar som begår brott i Sverige bör tvingas att lämna landet" 

5. "Det gäller framför allt att se till att landets egen befolkning har arbete" 

samt följande svarsalternativ i en fråga rörande oro för olika konsekvenser av 
invandringen: 

6. "Den svenska kulturen hotas" 

7. "Alltför stora kostnader för samhället" 

Även detta mått har sju skalsteg. Höga poäng (6-7) innebär att intervjuperson
en för alla sex ovan uppräknade skälen till invandring angett svarsalternativen 
färre eller inga alls, att han/hon delvis eller (oftast) helt instämmer i påstå
endena 1 - 5  ovan samt är ganska eller (oftast) mycket oroad för de konsekven
ser av invandring som anges under punkterna 6 - 7  ovan. Låga poäng (1-2) in
nebär att intervjupersonen angett som nu eller fler på frågorna om invandrings
skälen, att han/hon (oftast) helt eller delvis tagit avstånd från påståendena 1 - 5  
samt angett inte alls oroad eller något oroad med avseende på konsekvenserna 
under punkt 6 och 7. 

Det ovan beskrivna indexet kan sägas vara ett slags globalt mått på inställning 
till invandring som sammanfattar flera olika aspekter på människors förhåll
ningssätt till denna företeelse. En närmare analys av de sex frågor i indexet 
som handlar om ställningstaganden till olika skäl till invandring (variablerna nr 
70-75 ovan) ger vid handen att intervjupersonemas uppfattningar tycks sönder
falla i två grupper. Våra respondenter tycks vara markant mera restriktiva när 
det gäller politiska skäl, att man fått arbete i Sverige samt att man har nära an
höriga som bor här än vad fallet är med de återstående invandringsskälen, näm
ligen att man vill undkomma svält, fattigdom och krig samt invandring genom 
adoption. Det visade sig vara möjligt att konstruera två mera begränsade mått 
som specifikt fångar intervjupersonernas inställning till dessa två grupper av 
invandringsskäl. I brist på bättre namn kallar vi dem tills vidare restriktivitet 1 
(politiska skäl, anhöriga och arbete) o c h  restriktivitet 2 (svält/fattigdom, krig 
och adoption). 



Måttet på assimilativ inställning. I detta mått, som har fem skalsteg, ingår föl
jande påståenden: 

1. "Samhället bör skapa möjligheter för invandrare, som själva önskar det, att 
bevara sitt språk och sina kulturella traditioner" 

2. "Det är bra om invandrama som kommit till Sverige behåller sitt modersmål 
och lär sina barn det" 

3. "Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt eget intresse försöka bli 
s å  lika svenskarna som möjligt" 

4. "Alla invandrarbarn i Sverige borde från början få lära sig att svenska är 
deras modersmål" 

5. "Endast invandrare som talar svenska i sina familjer och uppfostrar sina 
barn på svenska borde få bli svenska medborgare" 

Den uppmärksamme läsare märker att påstående nr 5 även återfinns i "xeno-
fobimåttet". Anledningen till detta är att detta påstående uppvisar ett nästan 
lika starkt samband med de frågor som ingår i detta mått som med de ovan an
givna frågorna (eller snarare påståendena) i indexet för assimilativ inställning. 
Det finns inga vägande skäl varför ett och samma item (=fråga, påstående eller 
uppgift i intervjun) inte skall kunna ingå i två sammansatta mått. Dessutom 
gäller det att ju fler med varandra korrelerade variabler ett sammansatt mått in
nehåller, desto större blir tillförlitligheten hos måttet. Av detta skäl har vi låtit 
detta påstående ingå i två olika mått. Skalvärdet 1 på måttet för assimilativ 
inställning innebär att man delvis eller (oftast) helt tar avstånd från ovannämn
da påståenden. Skalvärdet 5 betyder att ip delvis eller (oftast) helt instämmer i 
dem. 

Måttet på värdering av invandringens konsekvenser. Detta mått bygger i 
första hand på följande fråga; 

Om du tänker på den betydelse som invandrama under de senaste 50 åren haft 
för Sverige i olika avseenden, tror du att de blivit sämre eller bättre på grund 
av invandringen när det gäller ekonomin, kulturlivet, bostadssituationen och 
arbetsmarknaden? För varje aspekt kunde intervjupersonen välja något av 
svarsal ternat iven  mycket sämre, något sämre, varken eller, något bättre, myck
et bättre. Indexet väger samman deras bedömningar av alla fyra aspekterna. 
Dessutom ingår följande påstående i indexet: 

"Utan den invandring till Sverige vi har haft hade vi inte kunnat få en så hög 
levnadsstandard som vi nu har" 

Måttet har fem skalsteg. Till skillnad från de föregående tre indexen, hos vilka 



höga poäng uttrycker en negativ inställning till invandrare och invandring, ut
trycker höga poäng på det sistnämnda indexet att intervjupersonen bedömt in
vandringens konsekvenser i alla fyra avseendena som något eller mycket bättre 
samt instämt helt eller delvis i påståendet ovan. Låga poäng innebär att man 
bedömt konsekvenserna som något eller mycket sämre, samt helt eller delvis 
tagit avstånd från påståendet. 

Måttet på sådan oro for konsekvenser av invandringen som kan tolkas som 
uttryck för omsorg om (eller solidaritet med) invandrarna. I detta mått ingår 
ställningstaganden till följande tänkbara konsekvenser av invandringen: 

"Invandrama får de sämsta jobben och blir en underklass" 

"Invandrama drabbas av rasism" 

"Invandrama förlorar sin kultur" 

"Invandramas hemländer blir fattigare" 

Intervjupersonerna tog ställning till varje konsekvens genom att ange om de 
var  inte alls, något, ganska eller  mycket oroade fö r  konsekvensen i f råga.  P å  
samma sätt som föregående mått är detta index så konstruerat att höga poäng 
(indexet har fyra skalsteg) uttrycker en mycket positiv inställning till invand
rare och låga poäng en negativ, i bemärkelsen att man är inte alls eller endast 
något oroad för ovannämnda konsekvenser. 

Perception av relationer mellan svenskar och invandrare. I en fråga ombads 
intervjupersonerna att bedöma relationerna mellan svenskar och ett antal speci
f i c e r a d e  na t ione l l a  g ruppe r :  greker, polacker, finländare, iranier, engelsmän, 
turkar, chilenare, serber, etiopier och kineser. Sva ren  p å  d e n n a  f r å g a  g e r  m ö j -
Hghet till mera detaljerade analyser av intervjupersonernas uppfattning om des
sa relationer, men i detta sammanhang presenterar vi ett globalt mått på respon-
denternas perception av relationer mellan svenskar och alla ovannämnda grup
per, med undantag av engelsmän, där 94 procent av intervjupersonerna bedömt 
relationen som mycket eller ganska bra. Indexet har fem skalsteg och är så 
konstruerat att det högsta värdet (5) innebär att man uppfattar relationen mellan 
svenskar och invandrare som mycket dålig, medan värdet 1 innebär att man 
uppfattar relationen som ganska eller mycket bra. 

Mått på upplevd social distans till etniska/nationella grupper. I en uppgift 
ombads intervjupersonerna att ange om de skulle acceptera en person från vart 
och ett av 12 namngivna länder (samt en etnisk grupp, zigenare) i mer eller 
mindre nära relation. Uppgiften är en variant på den numera klassiska Bogar
dus-skalan för mätning av social distans. Följande "relationssteg" utgjorde 



svarsal ternat iven:  (Skulle du acceptera en person från... ) att ha barn med, som 
partner i en parrelation, som bästa vän, som granne, i samma bostadsområde, 
inte ens i samma bostadsområde. Data från denna uppgift kan behandlas på 
minst två sätt. I det ena fallet kan man göra de etniska/nationella grupperna till 
"studieobjekt" och jämföra medelvärden för distansmåttet över alla respon-
denter och mellan de olika grupperna. I det andra fallet är det intervjuperson
erna som står i fokus och man undersöker om olika kategorier bland respon-
denterna har olika höga värden på ett totalt mått på upplevd social distans. Gi
vetvis kan man även studera hur olika kategorier av respondenter skattat de 
olika etniska/nationella grupperna. Eftersom vi på grundval av våra tidigare 
undersökningar betraktar upplevd social distans som en av de viktigaste aspek
tema på förhållningssätt till invandring och invandrare, kommer vi i ett senare 
skede att underkasta dessa data för mera närgångna analyser. I det här sam
manhanget nöjer vi oss med ett sammanfattande mått på total upplevd social 
distans till samtliga 13 specificerade grupper (se variablerna V85-V100 i 
intervjuformuläret i bilaga 1). Indexet är ett enkelt additivt index transformerat 
till en skala från 1 (liten total distans) till 6 (stor total distans). 

Mått på upplevd likhet/olikhet till etniska/nationella grupper. I en annan 
uppgift ombads respondenterna att på en skala från 1 till 7 skatta den likhet 
eller olikhet (utan specificerad innebörd) som de upplever mellan sig själva 
och 19 specificerade etniska/nationella grupper (se variablerna V156-V180 i 
intervjuformuläret i bilaga I). Vi bör påpeka här att de etniska/nationella grup
per som används i andra uppgifter och frågor i intervjun alltid utgör en del
mängd av denna "huvuduppsättning". På samma sätt som fallet var med upp
levd social distans kan data från likhetsskattningar användas på minst två sätt 
- i det ena fallet är det de etniska/nationella grupperna som jämförs, i det 
andra är det de skattande individerna som jämförs. I det här sammanhanget 
använder vi ett mått på total upplevd olikhet, baserat på summering för varje 
individ av skattningarna för alla 19 grupperna och transformerad till en skala 
från 1 (stor likhet) till 6 (stor olikhet). 

Mått på perception av invandrargruppernas prestige eller status i det svenska 
samhället. I anslutning till skattningar av upplevd likhet/olikhet gentemot 19 
grupper ombads intervjupersonerna att på en skala från 1 (låg prestige) till 5 
(hög prestige) ange vilken status/prestige respektive grupp enligt deras upp
fattning åtnjuter i det svenska samhället. Ett additivt mått på total perception av 
invandrargruppernas status konstruerades och transformerades till en skala från 
1 (låg status) och 5 (hög status). 



Mått på perception av invandrarnas situation i Sverige jämfört med sven
skarna. En av frågorna i intervjun hade följande lydelse: "Hur tror du att 
invandrare i allmänhet har det jämfört med svenskar när det gäller ekonomi, 
bostäder, jobb och kulturliv? För varje aspekt fick intervjupersonerna välja ett 
a v  svarsa l t e rna t iven  mycket sämre, något sämre, likadant, något bättre s a m t  
mycket bättre. En inspektion av korrelationer mellan bedönmingama av dessa 
fyra  aspekter samt en faktoranalys gav vid handen att endast två av dem, 
ekonomi och bostäder, meningsfullt kunde användas i ett index. Indexet har 
fem skalsteg och är så konstruerat att I innebär att man anser att invandrarna 
har det något eller (oftast) mycket sämre i dessa avseenden jämfört med sven
skarna, medan 5 innebär att man anser att deras situation är något eller (oftast) 
mycket bättre än svenskamas. 

Mått på perception av invandrarnas brottslighet jämfört med svenskarna. 
Här användes en fråga med följande lydelse: "Vad tror du om olika invandrar
gruppers brottslighet i Sverige? Tror du att följande grupper begår jämförelse
vis sett fler, färre eller ungefär lika många brott som svenskar? I n t e r v j u p e r 
sonerna kunde välja mellan svarsalternativen mycket färre, något färre, lika 
många, något fler samt  många fler. 10 etniska/nationella grupper specificera
des (se variablerna V344-V3502 i intervjuformuläret i bilaga 1). Återigen nöjer 
vi oss i detta sammanhang med ett sammanfattande mått på perception av in
vandrares brottslighet, varvid intervjupersonernas bedömningar summerades 
över de 10 grupperna, dividerades med 10 och transformerades till en skala 
från 1 (låg relativ upplevd brottslighet) till 5 (hög relativ upplevd brottslighet). 

Mått på kunskap om invandring och invandringspolitik. Det är nästan ogör
ligt att i en undersökning av den här typen konstruera tillförlitiiga och nyansera
de mått på intervjupersonernas kunskaper om så komplexa företeelser, efter
som sådana uppgifter måste av nödvändighet bli ganska tidskrävande. Vi har 
gjort en kompromiss och inkluderat tre kunskapsrelaterade frågor. I en fråga 
(variabel nr V60) ombads intervjupersonen att ange hur många asylsökande 
han/hon trodde kommit till Sverige under 1992. Svarsalternativen omfattade 
sex antalsintervall samt "vet ej". Endast ett alternativ var korrekt. I en annan 
fråga (V61) ombads ip att på motsvarande sätt ange hur många utlänningar fått 
uppehållstillstånd i Sverige under 1992. Återigen gavs svarsalternativ med sex 
antalsintervall (varav ett var rätt) och "vet ej". Den tredje frågan handlade om 
regeringsbeslutet från december 1989 då kriterierna för beviljande av asyl 
skärptes. Fyra svarsalternativ rörande innehållet i detta beslut angavs, varav ett 
var rätt. Efter vägning av de olika svarsalternativen konstruerades ett samman
fattande mått med fem skalsteg på så definierad kunskap om invandring och 
invandringspolitik, där 1 betyder mycket dålig kunskap och 5 mycket bra (i 
stort sätt rätt på alla tre frågorna). 



3.2 Mått på olika aspekter hos livsstilen 

I detta avsnitt presenterar vi de mått som vi hunnit utveckla fram till i dag. I 
presentationen av intervjuformulärets teman i det föregående har vi under den
n a  r u b r i k  l is tat  a s p e k t e m a  hur ofta man går ut och roar sig, utsatthet för brott 
samt självdeklarerad brottslighet. Eftersom dessa aspekter kommer i första 
hand att analyseras av våra forskarvänner vid Brottsförebyggande rådet, berör 
vi dem inte i denna framställning. Kontakt med människor från andra länder 
både konstituerar och uttrycker en viktig aspekt hos individens livsstil och är 
dessutom av särskilt stor vikt i denna undersökning. Vi börjar därför med måt
tet på sådana kontakter. 

Mått på kontakt med personer av utländskt ursprung. Detaljerade frågor i in
tervjun kartlade respondenternas kontakter med människor från andra länder. 
Fyra slag av kontakter undersöktes: partner (äktenskap eller annat parförhållan
de), nära vänner, bekanta och släkt. För varje slag av kontakt ombads ip att 
ange från vilket land/vilka länder personen/personerna i fråga kommer. När det 
gäller nära vänner och bekanta frågade vi även om antalet. Som nämnts tidiga
re kodades de av ip angivna länderna om till tresiffriga koder, som kan sam
manfattas i världsdelar eller regioner och är konsekutivt ordnade enligt geo
grafiskt och, om uttrycket tillätes, kulturellt avstånd från Sverige. För varje 
slag av kontakt konstruerades ett separat index, i vilket kontaktemas ursprungs
länder vägdes in så att man utifrån indexvärdet kan se kontakternas ursprung. 
På grundval av dessa fyra delindex konstruerades så ett mått på total kontakt 
med människor från andra länder, varvid de olika delindexen vägdes in i total
måttet efter vissa kriterier. Till exempel gavs nära vänner och släkt större vikt 
än bekanta. Måttet på total kontakt har fem skalsteg där 1 betyder ingen kon
takt alls och 5 innebär många och mångfasetterade kontakter med nära vänner 
och/eller släkt från flera länder utanför Europa. Eftersom de fyra delindexen 
finns kvar, kan vi göra detaljerade studier av arten och graden av kontakter hos 
olika kategorier av intervjupersoner. 

Utlandsresor. Detta mått borde egentligen heta "beresenhet". I intervjun ställ
des detaljerade frågor rörande dels till vilka världsdelar ip företagit resor, dels 
vilket syfte dessa resor haft och hur lång vistelsen varit (se variablerna V22-
V37 i intervjuformuläret i bilaga 1). Först konstruerades tre delindex för vart 
och ett av de tre "reseområdena" Norden, övriga Europa och utanför Europa, 
varvid resomas art och vistelsens längd vägdes in med olika vikter. Sedan kon-
stmerades ett sammanfattande mått på total "beresenhet", varvid resor utanför 



Europa med arbete i ett annat land och vistelse längre än tre månader gavs 
störst vikt och semesterresor i Norden samt inga resor alls lägst. Det så kon
struerade måttet har fem skalsteg, där det högsta respektive lägsta skalsteget har 
de innebörder som angavs ovan. 

Mått på konsumtion av information i massmedia. I en fråga ombads ip att 
ange hur ofta han/hon brukar lyssna på ekoredaktionens nyheter, titta på nyhet
er i TV, läsa inrikes/utrikes/kultursidor i en dagstidning samt titta på samhälls-
program eller politiska program på TV. Korrelationsanalyser gav vid handen 
att lyssnandet på ekonyheter differentierar litet mellan olika subkategorier av 
respondenter (de flesta lyssnar oavsett hur de är beskaffade i övrigt), varför ett 
index för konsumtion av information i massmedia konstruerades på grundval 
av de tre övriga variablerna. Måttet har fem skalsteg, där 5 innebär att man tar 
del av de tre informationsslagen 3-4 dagar i veckan (i förekommande fall näs
tan varje dag), och 1 innebär att man gör det nästan aldrig. 

Mått på preferenser för våldsskildringar i filmer. Intervjupersonen tillfråga
des vilka filmer han/hon brukar se på video, i TV samt på bio. Svarsalternativ
en var aldrig, ibland och ofta och följande typer av filmer specificerades: 
gangster- och polisfilmer, actionfilmer, skräckfilmer, kampsportsfilmer (t ex 
karatefilmer), komedier samt porrfdmer (av utrymmesskäl kunde vi inte inklu
dera fler filmsorter). Faktoranalyser visade att ett kluster av preferenser kunde 
urskiljas, som omfattade gangster- och polisfilmer, actionfilmer, skräckfilmer 
och kampsportsfilmer. I en annan fråga ombads ip att ange hur ofta han/hon 
tittar på hyrfilmer på video. Korrelationsanalys visade att de som hyr video
filmer ofta (någon till flera gånger i veckan) i något större utsträckning än and
ra väljer filmer av ovan nämnda slag. Ett index för preferenser för våldsskild
ringar i filmer konstruerades genom att summera individernas svar rörande de 
fyra filmsorterna och multiplicera summan med "hyrfrekvensen" rörande vi
deofilmer. Indexet har fyra skalsteg, där 1 betyder låg preferens för våld och 
låg konsumtion och 4 hög preferens och hög konsumtion. 

3.3 Mått på psykologiska (mentala) kännetecken 

Vi vill påpeka här att de avgränsningar vi gör genom rubriksättning givetvis in
te är knivskarpa - preferenser för filmvåld är t ex lika mycket ett psykologiskt 
kännetecken som de aspekter vi listar nedan. Men dels underlättar avgränsning-
arna presentationen, dels kan man hävda att filmpreferenser i större utsträck
ning än t ex självuppfattning anknyter till något människor gör och kan därför 



försvara sin plats under rubriken "livsstil". Ytterligare en avsiktlig inkonse
kvens föreligger i fråga om rubriken för detta avsnitt. I presentationen av inter
vjuformulärets teman i det föregående har vi sorterat alla teman som har att 
göra med invandring och invandrare (med undantag av kontakt med invand
rare) under rubriken "mentala kännetecken". I den här genomgången av sam
mansatta mått har vi tagit upp dem allra först under egen rubrik. Anledningen 
till denna omplacering är att förhållningssätt till invandrare och invandring står 
i fokus för denna undersökning - det är dessa förhållningssätt som skall belysas 
och om möjligt förklaras med hjälp av undersökningens övriga innehåll. 

3.3.1 Självbild, självvärdering och perception av livssituationen 

Självbild. Undersökningen innehåller ett instrument för självbeskrivning som åt
minstone vad omfattningen beträffar torde sakna motstycke i någon annan riks-
representativ undersökning. Intervjupersonerna ombads att beskriva sig själva 
med hjälp av 29 specificerade uttryck (de flesta av dem adjektiv; se variablerna 
V181-V238 i intervjuformuläret i bilaga 1) från två olika infallsvinklar - hur man 
tycker att man är i varje avseende och hur man skulle vilja vara i samma avseen
de. Bedömningarna gjordes på femgradiga grafiska skalor från inte alls (1) till 
mycket (5). Analysen av detta omfattande och innehållsrika material är mycket 
tidskrävande och de mått vi utvecklat hittills får anses vara ytterst preliminära. 
Genom att studera vilka kännetecken de flesta intervjupersonerna ville ha mera 
respektive mindre av kunde vi preliminärt bestämma valören hos kännetecknen, 
dvs om de anses vara positiva/eftersträvansvärda eller negativa. De två första 
delmåtten konstruerades genom att gruppera de tydligast positiva och negativa 
kännetecknen, varefter summan för respektive grupp räknades ut för varje ip. 
Därefter subtraherades summan för negativa kännetecken från summan av positi
va och resultatet multiplicerades med värdet på det kompletterande mått på själv
värdering som presenteras nedan. Det på så sätt erhållna måttet på självbild i 
termer av positiva/negativa egenskaper transformerades till en skala från 1 till 5, 
där 1 betyder övervikt av negativa egenskaper och 5 övervikt av positiva. 

Faktor- och klusteranalyser av materialet visade dessutom att fem "dimensioner" i 
självbeskrivningarna kunde urskiljas. De fem dimensionerna identifieras av fem 
mest framträdande kännetecken i respektive kluster: snäll, öppen/utåtriktad, ärlig, 
psykiskt stark och avundsjuk. Enkla additiva mått konstruerades för varje kluster. 

Självvärdering. I en fråga som använts i tidigare undersökningar ombads intervju
personerna att ange hur ofta de har följande känslor: jag känner mig underlägsen 



människor i min omgivning, jag är rädd för att göra bort mig, jag känner att det 
är mycket hos mig själv som jag skulle vilja ändra på s amt  jag tycker om mig 
själv. Svarsalternativen va r  aldrig, då och då, ofta s a m t / ö r  det mesta. Faktorana
lys visade att de fyra aspektema kunde läggas på en "dimension" och ett additivt 
mått med fyra skalsteg konstruerades. Detta mått användes även som multiplika-
tor i det ovan beskrivna självbildsindexet. 

Mått på upplevd handlings förmedling. I inledningen till presentationen av inter
vjuformulärets teman gav vi en kort förklaring till begreppet "handlingsförmed
ling". Begreppet konkretiserades i följande fråga: Kan du bedöma i vilken ut
sträckning dina olika livsomständigheter är resultat av dina egna ansträngningar 
och strävanden (till skillnad från att de "bara hänt dig")? Sedan  speci f icerades  
f y r a  aspekter:  din bostadssituation, ditt jobb, din ekonomiska situation samt  dina 
studieresultat. Varje aspekt bedömdes med följande alternativ: nästan inte alls, i 
ganska liten utsträckning, i ganska stor utsträckning, i mycket stor utsträckning 
samt gäller inte mig. Ett additivt mått med fyra skalsteg bildades på grundval av 
dessa bedömningar. Skalsteget 1 innebär att man anser att ens livsomständigheter 
nästan inte alls eller i liten utsträckning är resultat av egna ansträngningar. Skal
steget 5 innebär att man upplever dessa omständigheter som i ganska eller stor 
utsträckning upnådda genom egna strävanden. 

Mått på tillfredsställelse med livssituationen. Måttet konstruerades på grundval 
a v  fö l jande  f råga:  Hur upplever du din situation i olika avseenden? Är du mycket 
nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd när det gäller din bo
stad, din ekonomi, ditt arbete samt ditt umgänge och vänner? Var je  aspek t  b e 
dömdes med ovannnämda alternativ samt gäller inte mig. Ett additivt mått med 
fyra skalsteg konstruerades. Det förtjänar att påpekas att de flesta av våra respon-
denter är ganska eller mycket nöjda med alla fyra aspekterna på sin livssituation. 
Detta leder till vad man i mättekniska sammanhang brukar kalla "dålig differen
tieringsförmåga" hos indexet. De med indexvärdet 1 är ganska (i få fall mycket) 
missnöjda, de med indexvärdet 5 ganska eller (oftast) mycket nöjda. 

3.3.2 Värderingar, livsmål och världsbild 

Underlaget för studium av våra intervjupersoners värderingar är ganska omfat
tande. I en grupp av frågor (V267-V281 i intervjuformuläret) ombads ip att ange 
hur lågt eller högt de värderar 15 olika egenskaper hos sig själva och hos andra 
människor. I en annan uppsättning (V282-V287 i formuläret) ombads de att på 
sjugradiga grafiska skalor ange i vilken utsträckning de omfattar sju polariserade 



åsikter formulerade kring dimensionen individualism-kollektivism. I ytterligare 
en grupp av variabler (V2617-V26232 i formuläret) bad vi dem att ange hur vik
tiga eller oviktiga nio olika mål är (eller varit) i deras liv. De moraliska ställnings
taganden till sju olika handlingar som intervjupersonerna ombads att göra i variab
lerna V310-V316 har vi tills vidare lämnat därhän, eftersom de i första hand hör 
samman med "brottsdelen" av undersökningen. 

I explorativa faktor- och klusteranalyser har vi först inkluderat alla ovan nämnda 
värderingsrelaterade variabler med tillägg av några påståenden från det stora 
"sjoket" av påståenden i formuläret (V128-V294). Analyserna visade att den mest 
fruktbara vägen var att skärskåda varje uppsättning för sig, med ett undantag. 
Påståendet  Det är viktigt att man i Sverige för fram några starka politiska ledare 
som kan leda landet med fast hand" samvarierade tydligt med några av de person
liga egenskaperna i den först nämnda gruppen ovan, varför denna variabel inklud
erades i vidare analyser av denna grupp. 

Faktor- och klusteranalyser av variabelgruppen V267-V282 gav vid handen att tre 
"värderingsdimensioner" kan urskiljas. Index för de tre dimensionerna bildades 
enligt nedan. 

Mått på "auktoritära" värderingar. Ett index med en femgradig skala konstruera
des för denna värderingsdimension. 5 på skalan innebär att intervjupersonen gan
ska eller (för det mesta) mycket högt värderar egenskaperna respekt för överord
nade, disciplin, fysisk styrka, patriotism och  pliktkänsla samt  delvis eller  (oftast)  
helt instämmer i det ovan citerade påståendet rörande "starka politiska ledare". 1 
på skalan innebär att egenskaperna i fråga värderas ganska eller mycket lågt 
samt att man helt eller delvis tar avstånd från påståendet ovan. I och för sig kan 
man säga att om var och en av dessa egenskaper samt påståendet betraktas iso
lerat från de övriga, behöver inte hög värdering av egenskapen eller instämman
det i påståendet innebära auktoritarianism. Men de inbördes korrelationer som 
denna grupp av variabler uppvisar är markant högre än deras korrelationer med 
andra värderingsvariabler (samt med vissa andra mått). Vi är även medvetna om 
att varje egenskap samt påståendet om behovet av starka ledare kan ha något 
olika innebörder för olika intervjupersoner - i nästa fas av analyserna kommer vi 
att undersöka sådana variationer. Men det är just konstellationen av egenskaper 
och det samtidiga instämmandet i "ledarpåståendet" som får oss att misstänka att 
ett "värdesyndrom" med auktoritära förtecken kan finnas hos de intervjupersoner 
som har höga värden på detta index. 



Mått på värderingar relaterade till oberoende och självständighet. D e n  femgra-
diga skalan för detta index är så konstruerad att 1 innebär att man ganska eller 
(oftast) mycket lågt värderar egenskaperna oberoende, självständighet, beslut
samhet, uthållighet, framåtanda, stolthet, arbetsamhet samt  lojalitet. Skalsteget 5 
innebär att dessa egenskaper värderas ganska eller mycket högt. Indexet tillhör de 
mått som måste analyseras vidare, eftersom alternativa gru])peringar av värdering
arna är möjliga. 

Mått på värderingar relaterade till religiös tro. Högsta skal värdet på detta fem-
gradiga mått innebär att man ganska eller (oftast) mycket högt värderar egenskap
erna religiös tro, ärlighet, sparsamhet och osjälviskhet. Lägsta skalvärdet innebär 
att dessa egenskaper värderas ganska eller (oftast) mycket lågt. Även här är alter
nativa grupperingar möjliga och vi betraktar måttet som preliminärt. 

Variabelgruppen V2617-V26232 handlar om hur viktiga olika livsmål är för res-
pondenterna. Med hjälp av faktor- och klusteranalyser kunde vi urskilja tre "di
mensioner" i dessa ställningstaganden. Vi måste emellertid påpeka att flera av 
dessa variabler uppvisar dålig differentieringsförmåga i bemärkelsen att stora an
delar av våra intervjupersoner har bedömt dem som ganska eller mycket viktiga. 
Variationen i dessa variabler ligger således huvudsakligen mellan bedömningarna 
"ganska oviktigt" och "mycket viktigt". Icke desto mindre har vi konstruerat tre 
mått. 

Mått på livsmål relaterade till trygghet. Måttet har fyra skalsteg. 1 innebär att 
man anser följande saker vara mindre viktiga här i livet: att ha ett lugnt och tryggt 
liv, att ha en stark sammanhållning i familjen och släkten samt  att vara trogen 
den man/kvinna man lever tillsammans med. 4 innebär att dessa saker anses vara 
ganska eller (i de flesta fall) mycket viktiga. 

Mått på livsmål relaterade till hög ekonomisk standard. S kalsteget 1 betyder att 
man anser att följande mål är mindre viktiga: att ha en hög ekonomisk standard, 
att göra karriär samt  att vara mycket skicklig i sitt yrke. Skalsteget 4 innebär att 
dessa mål uppfattas som ganska eller (hos de flesta) mycket viktiga. Yrkesskick
ligheten har oklart samband med de två andra variablerna och dess ställning som 
"medlem" i detta mått bör betraktas som preliminär. 

Mått på livsmål relaterade till risktagande och spänning. Detta fyragradiga mått  
består av endast två variabler. 1 på skalan innebär att målen att ta risker och ha 
ett spännande och omväxlande liv samt  att vara kreativ och förverkliga sig själv 
uppfattas som mindre viktiga. 5 på skalan betyder att de uppfattas som ganska el
ler mycket viktiga. 



Ytterligare en grupp frågor eller snarare uppgifter ingår i underlaget för studiet av 
värderingar, låt vara att de även i viss mån kan ses som aspekter på människors 
världsbild. Det är variabelgruppen V282-V287, där bipolära sjugradiga skalor re
laterade till värderingsdimensionen individualism-kollektivism presenterades för 
intervjupersonerna. Vi har hämtat skalorna från den stora internationella värde
ringsstudien European Value Study och modifierat dem något. Faktoranalyser 
visade att variablerna (bedömningarna) kunde läggas längs en "dimension", vilket 
bekräftar de resultat man fått i andra länder. Vissa av skalorna kodades om så att 
alla s a s  skulle "gå i samma riktning" (den individualistiska) och ett additivt in
dex med fem skalsteg konstruerades. Högt värde på denna skala innebär att man 
anse r  a t t  individuella insatser bör belönas bättre, at t  privat ägande i näringsliv 
och irulustri bör öka, att  människor bör ta större ansvar för sig själva, at t  konkur
rens är bra, at t  på lång sikt ger hårt arbete framgång i livet s amt  att  människor 
kan bli rika utan att andra blir fattigare. Lågt värde på  indexet innebär att man 
bekänner sig till en uppsättning motsatta uppfattningar (för motpolernas exakta 
lydelse se intervjuformuläret i bilaga 1). 

Fyra påståenden (variablerna V261-V265) handlar om ockulta och paranormala 
fenomen, bl a själavandring och astrologi. Sådana "anfäktelser" - om uttrycket ur
säktas - har vunnit allt större spridning under de senaste åren. I vissa forsknings
sammanhang har man tidigare ansett sig kunna visa att ockulta föreställningar kan 
sammanhänga med fascistoida tendenser. Både av detta skäl och på grund av att 
vi även i övrigt ville se om sådana uppfattningar samvarierar med allt annat vi 
undersöker har vi inkluderat dessa påståenden i undersökningen. En faktoranalys 
visade att svaren kunde läggas på en endimensionell skala. Ett additivt index med 
fem skalsteg konstruerades, där skalsteget 5 innebär att man helt instämmer i 
dessa påståenden och skalsteget 1 att man helt tar avstånd från dem (för den exak
ta ordalydelsen se frågeformuläret i bilaga 1). Uppfattningarna i fråga kan sägas 
utgöra en aspekt av människors världsbild. 

I en fråga ombads intervjupersonerna att ange hur stort förtroende de har för 14 
namngivna institutioner mm i det svenska samhället (variablerna V296-V309; se 
formuläret). Faktoranalyser av svaren visade att tre "förtroendekluster" kunde ur
skiljas. De tre klustren utrustades med var sitt index. 

Mått på förtroende för politiker, invandringspolitiken mm. Värdet 1 på detta 
femgradiga mått innebär att man inte hyser något eller (i de flesta fall) inte sär
skilt stort förtroende för följande företeelser: politikerna, fackföreningarna, in
vandrarverket, invandringspolitiken, rättssystemet, skolan o c h  de sociala myn



digheterna. Värdet 5 innebär att man hyser mycket stort eller (i de flesta fall) 
ganska stort förtroende för dessa företeelser. 

Mått på förtroende för massmedia mm. Detta femgradiga mått fångar förtroende 
för Sveriges Radio/P/, tidningarna, forskarna samt - kanske något överraskande -
filmcensuren. Värdet I på skalan innebär att förtroendet är mycket lågt, värdet 5 
att det är ganska högt (endast en instans - glädjande nog forskarna - har lyckats 
samla 25 procent av intervjupersonerna på skalsteget "mycket stort förtroende"). 

Mått på förtroende för försvaret mm. I denna grupp samlades förtroende för 
försvaret, polisen samt bankerna (!!!). Bakom indexet döljer sig emellertid en 
kraftig asymmetri i bedömningar av bankerna och polisen: medan 76 procent av 
respondenterna inte har något eller inte särskilt stort förtroende för bankerna, har 
så många som 80 procent ganska eller mycket stort förtroende för polisen. Vi 
betraktar både detta och det föregående måttet som preliminära, eftersom sådana 
symmetribrister kräver mera ingående analyser. 

Även om tre "förtroendekluster" kunde urskiljas i detta material, har vi för säker
hets skull - bl a på grund av de ovan nämnda "asymmetrierna" hos vissa förtroen
deprofiler - konstruerat ett sammanfattande mått på totalt förtroende för sam
hällsinstitutioner mm. Värdet 1 på detta femgradiga index innebär att man i 
genomsnitt inte hyser något alls, eller inte särskilt stort, förtroende för alla institu
tionerna mm. Värdet 5 betyder analogt att man i genomsnitt har ganska eller (i 
fåtaliga fall, som i fråga om forskare och poliser) mycket stort förtroende för alla 
institutionerna mm. 

Detta får avsluta denna långa genomgång av de sammansatta måtten. Som en tröst 
för läsaren kan vi påpeka att vi med hjälp av dessa mått reducerat ca 450 variabler 
till 34 index. Även 34 index kan dock anses vara mycket. I nästa fas av analyser
na kommer vi att försöka reducera detta antal, men som ett första steg måste en 
fjortonfaldig komprimering av data betraktas som ett hyggligt resultat. I den föl
jande beskrivningen av vissa samband i data kommer både indexen och ett antal 
självständiga frågor som inte inkluderats i något sammansatt mått att användas 
som deskriptiga verktyg. Det förhåller sig givetvis så att indexkontruktionen inte 
innebär att man "gör sig av" med de variabler (frågor och svarsalternativ) som 
indexen består av. De ursprungliga variablerna finns kvar och kan när som helst 
användas för kompletterande analyser där individernas fördelningar på enskilda 
items kan undersökas. I tabell 3.1 (se nästa sida) presenteras frekvenser på de 
olika indexens skalsteg. 



Tabell 3.1 Fördelningar över indexvärden i procent. Talen anger hur många pro
cent av respondenterna som fått ett visst indexvärde. Antalet procenttal i raden 
för ett visst index anger hur många skalsteg indexet har. 

INDEX SKALSTEG 
1 2 3 4 5 6 7 

Xenofobl 26. 7 25. 3 19. 6 13 . 5 8. 8 4, .7 1.3 

Inställning till invandring 5. 1 14. 2 18. 4 25. 7 22. 1 12 , .0 2.6 

Assimilativ inställning 16. 7 27. 4 30. 0 18. 4 7 . 4 

Positiv värdering av invand
ringens konsekvenser 5. 1 20. 3 43. 5 25. 1 5. ,9 

Solidaritet med Invandrama 31. 4 30. 2 30. 0 8. 4 

"Restriktivitet 1" 15. 9 18. 6 38. 0 14. 5 13 . ,1 

"Restriktlvltet 2" 28. 6 40. 7 21. 9 8. 7 

Perception av invandrares 
brottslighet 10. 6 17. 7 34. ,6 26. 8 10. ,3 

Perception av relationen mel
lan svenskar och invandrare 16. ,2 30. ,4 23 . ,0 19. ,5 10. ,9 

Perception av inviuidrargruppers 
prestige 6. 0 36. 9 29. ,6 18. ,6 8. ,9 

Perception av invandramas si
tuation jämfört med svenskar 15. ,5 25. ,3 24. ,9 22. ,3 12. ,0 

Total upplevd social distans 17. ,9 15. ,8 24. .6 24. ,9 8. ,4 8 .4 

Total upplevd olikhet 10, ,3 14. ,0 27. ,2 21. ,3 16, .6 10 .6 

Kunskap om invandring 12. ,6 25. , 0 36. , 6 17. , 1 8, .7 

Total kontakt med invandrare 17, ,8 22. ,3 27. ,3 19. ,0 13 , .5 

Resor ("Bereaenhet") 21, .7 34. .6 26. ,7 9. ,8 7 , .3 

Konsumtion av information i 
massmedia 7, .3 20. ,0 30, .6 31, ,4 10, .7 

Preferenser för fllmvild 46, .1 31. ,6 16, ,2 6, ,1 

S j äwärdering 4, .9 20, .0 44. .0 31. ,1 

Självbild 8, .9 17, .0 24, .5 22, .4 18, ,3 8 .9 

Upplevd handlingsförmedling 2 .8 19, ,8 32, .8 44, .6 

Tillfredsställelse med livs
situationen 3, .4 15, .4 43, .1 38, .1 

Individualistiska värderingar 12 .6 23, .6 32, .4 19, .2 12, .2 

"Auktoritära" värderingar 14 .8 19, .5 28, .6 23, .5 13 .7 

Värderingar relaterade till 
självständighet mm 14 .0 16 .2 32, .4 25, .7 11 .7 

Värderingar relaterade till 
religiös tro 10 .4 29 .0 23 .6 19 ,8 17 .2 

Livsmil "tryggt liv" mm 12 .5 16 .5 25 .7 45 .3 

Livsmål "hög ekon. standard' mm 21 .4 29 .3 25 .7 23 .6 

Livsmål "spännande liv" mm 7 .1 26 .9 31 .5 24 .9 9 .6 

Ockulta trosföreställningar 25 .6 36 .6 19 . 5 11 .7 6 .7 

Förtroende för politiker mm 11 .2 16 .2 27 .4 32 .5 12 .7 

Förtroende för massmedia mm 10 .9 16 .8 26 .7 25 .7 20 .0 

Förtroende för försvaret mm 7 .9 44 .7 26 .7 20 .6 

Totalt förtroende för samhälls
institutioner imn 15 .9 24 .4 30 .3 19 .0 10 .4 



4 JÄMFÖRELSE MELLAN 1987 OCH 1993 

4.1 Inledning 

Inte utan anledning fruktar många människor idag att främlingsfientlighet har 
vuxit sig stark i Sverige under senare år. Somliga menar att rasismen har brett 
ut sig. Sedan början av 1990-talet finns alltför många exempel på hur etniska 
relationer i Sverige har avhandlats med våld. Flyktingförläggningar har attack
erats så många gånger att detta inte längre hör till nyheterna. I allmänhet har 
det inte varit möjligt att få fast förövarna. I andra fall har gärningsmän kunnat 
gripas och bindas vid brotten. Det har visat sig att gärningsmännen oftast varit 
unga pojkar. Några har medgivit att de haft kontakt med och inspirerats av 
högerextremistiska och nynazistiska rörelser. Andra har inga sådana förbin
delser. 

Mycket upprörande var "lasermannens" beskjutning av enskilda personer med 
icke-nordiskt utseende under hösten 1991 och januari 1992. En iransk student 
mördades. Flera andra offer fick allvarliga skador med bestående men. "Laser
mannens" kallblodiga beskjutningar ledde till den mest omfattande polisutred
ningen i svensk kriminalhistoria efter spaningarna efter Olof Palmes mördare. 
Rättegången mot den som utpekas som "lasermannen" är ännu inte slutförd. 

Vid ett par tillfällen hösten 1992 och våren 1993 skändades judiska begrav
ningsplatser, gravstenar vältes och hakkors och anti-semitiska slagord målades 
på dem. I slutet av sommaren 1993 stacks den shiamuslimska moskén i Troll
hättan i brand av tre pojkar som uppgav sig vara kritiska till den nuvarande 
flyktinginvandringen. Med sin handling sade de sig vilja fästa uppmärksamhet 
på  frågan. Till raden av främlingsfientliga aktioner och handlingar måste 
läggas flera fall av grov misshandel av personer med utländsk härkomst. 

Det hör till sakens natur att de här brotten har fått stor uppmärksamhet i mass
media. De måste uppmärksammas och vederbörligen fördömas. Av tidnings
klipp får man intrycket att situationen har förvärrats drastiskt under några år. 
Av allt att döma har antalet grova brott med uppenbart främlingsfientliga och 
rasistiska motiv ökat under senare år. Men har främlingsfientligheten som 
sådan blivit mera utbredd hos allmänheten? Finns det fog för påståendet att 
rasismen har brett ut sig? Det är många som menar att så är fallet. Hur samman
hänger detta i så fall med människans inställning till flyktingpolitiken? 



4.2 Tidigare studier 

Frågan om allmänhetens inställning till invandringspolitik och till invandrare i 
det svenska samhället har varit aktuell flera gånger tidigare. Den första större 
undersökningen på det här området genomfördes 1969 på uppdrag av dåvaran
de Invandrarutredningen. Professor Arne Trankell analyserade resultaten som 
publicerades i Invandrarutredningens huvudbetänkande, bilagedelen, 1974. 
Sven Reinans ansvarade huvudsakligen för konstruktion av frågeformuläret. 
Resultaten från den undersökningen, som genomfördes när arbetskraftsinvand
ringen till Sverige var som allra störst, visade att negativa uppfattningar om in
vandringen och invandrare övervägde bland personer med låg utbildning och 
bland dem som identifierade sig med arbetarklassen. Personer med liten kon
takt med invandrare och liten beresenhet utomlands visade sig också ha en 
mera negativ inställning än de som hade mycket kontakt med invandrare och 
de som hade vistats mycket utomlands. 

Tolv år senare, 1981, genomfördes en ny undersökning, denna gång på upp
drag av Diskrimineringsutredningen. Resultaten från 1969 bekräftades. Men 
samtidigt visade det sig, mot allas förväntan, att den allmänna opinionen såsom 
den mättes med hjälp av ett antal påståenden om invandring och invandrare i 
samhället, inte utvecklat sig i en negativ riktning. Ett tjugotal påståenden från 
undersökningen 1969 fanns med i 1981 års undersökning. Men dessutom 
ställdes ett stort antal nya frågor. 

År 1987 var det dags igen. De påståenden från 1969 som ingick i studien 1981 
plus några utvalda frågor från den senare undersökningen ställdes återigen till 
ett representativt stickprov av svenska medborgare i åldern 18-70 år. Uppdrags
givare var Invandrarverket och Delegationen för invandrarforskning. I stort sett 
bekräftades resultaten från 1981. Undantaget var de yngsta intervjupersonerna 
som uttryckte sig mera kritiskt om invandringen än den yngsta åldersgruppen 
1981. 

Den här iakttagelsen bekymrade den då verksamma Kommittén mot främlings
fientlighet och rasism som stödde en studie av ungdomars attityder. Den 
undersökningen genomfördes hösten 1990. Påståenden och frågor som ingått i 
alla tidigare undersökningar kom till användning. Dessutom nykonstruerades 
frågor avsedda att kasta ljus över ungdomars uppfattningar. Resultaten visade 
att unga människor uttryckte sig kritiskt om invandringen. 



4.3 Jämförelser 

Den undersökning som genomfördes våren 1993 ingår i denna serie av stora 
attitydundersökningar som genomförts med jämna mellanrum. De många asyl
sökande under senare år och den inflammerade debatten om flyktingmottag
ningen har gjort det särskilt angeläget att utreda opinionsläget igen. Mycket har 
hänt i det svenska samhället och i omvärlden sedan den senaste fullt jämför
bara studien gjordes 1987. Vid jämförelse bakåt i tiden är det viktigt att rela
tera studien till den redan befintliga tidsserien. Den här studien förbereddes 
därför i god tid. 

I första hand jämförs data från den här undersökningen med resultaten från 
1987. Men i några analyser är det jämförelser med 1981 som lyfts fram. För de 
yngsta intervjupersonerna kan vi också jämföra svaren från ungdomsundersök
ningen 1990. Här rör vi oss dock på osäkrare mark då urval, åldersgrupper och 
genomförande har gjorts på olika sätt. Resultaten av denna jämförelse presen
teras i en särskild rapport (Ungdomen om invandringen II). Vi har också möj
lighet att jämföra svaren på några av frågorna med resultat från studier som 
gjorts samtidigt eller nästan samtidigt i Danmark, Finland och Norge. 

Ytterligare material har vi fått genom ett par av de frågor som ingått i vår 
undersökning ställdes av Sifo i april 1993, och återigen av oss i en mindre upp
följning i september 1993. 

Den jämförelse som vi i första hand gör är alltså med attitydundersökningen 
1987. Samtliga undersökningar bygger på riksrepresentativa stickprov av sven
ska medborgare i åldrar mellan minst 18 och 67 år. 

Tjugotre frågor (både raka frågor och attitydpåståenden av Likerttyp) som ställ
des i undersökningen 1987 ställdes i undersökningen 1993. Alla dessa frågor 
ställdes också i undersökningen 1981. De arton Likertliknande påståendena 
formulerades ursprungligen 1969. Dessutom ingår en uppgift där intervju
personen ombeds skatta likhet mellan den egna svenska kulturen och tolv 
uppräknade minoritetsgrupper och invandrarnationaliteter. Vi har alltså möjlig
het att säga något om förändringar i opinionen. 

I tabell 4.1 och 4.2 redovisas våra jämförelsedata. Signifikansberäkningarna 
som nämns gäller jämförelsen 1987 - 1993. Tabell 4.1 redovisar svaren på fem 
frågor som rör olika skäl till invandring samt en fråga om hur tillämpningen av 
invandringsbestämmelserna uppfattas. Vi finner att fördelningsskillnaderna i 
jämförelsen 1987 och 1993 för alla de här fem frågorna är statistiskt säker
ställda. Det rör sig om stora förändringar. 



Tabell 4.1. Fem frågor om invandring och invandringsbestämmelser. Fördel
ningarna är uttryckta i procent. Signifikant fördelningskillnad markeras med 
pil. 

Ar 1981 1987 1993 
Åldrar 18-70 18-70 18-71 
Intervjuade 1202 1018 1366 

1. Ett antal personer söker sig varje år till Sverige pä grund av politiska skäl. 
Tycker Du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu eller färre att komma hit pä 
sådana grunder? 

Fler 17 18 IS Signifikant fler 
Som nu 44 43 39 tycker "färre" 
Färre 33 32 — >  45 1993 
Vet ej 6 7 2 

2 . Ett antal personer kommer hit varje är för att de fått arbete i Sverige. Tycker 
Du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu eller färre att komma hit pä sädana 
grunder? 

Fler 6 8 10 Signifikant fler 
Som nu 39 46 39 tycker "färre" 
Färre 51 40 > 49 1993 
Vet ej 5 7 2 

3 . Ett antal personer invandrar till Sverige därför att de har nära anhöriga 
(föräldrar eller barn) som bor här. Tycker Du att vi borde tillåta fler, ungefär 
som nu eller färre att komma hit pä sädana grunder? 

Fler 12 22 13 Signifikant fler 
Som nu 41 43 40 tycker "färre" 
Färre 39 28 > 44 1993 
Vet ej 7 7 2 

4. Varje år adopteras ett antal barn från andra länder av svenskar. Tycker Du 
att vi borde tillåta fler, ungefär som nu eller färre att komma hit på sådana 
grunder? 

Fler 32 35 36 Signifikant fler 
Som nu 43 43 > 51 tycker "som nu" 
Färre 19 15 10 1993 
Vet ej 6 8 3 

5. Anser Du att bestämmelserna om invandring till Sverige borde bli strängare, 
vara oförändrade eller lättas upp? 

Lättas upp 7 13 10 Signifikant fler 
Oförändrade 35 38 25 tycker "strängare" 
Strängare 51 42 — >  61 1993 
Vet ej 7 8 4 



Svaren på frågan om hur "invandring" av adoptivbarn uppfattas skiljer sig från 
svaren på de övriga frågorna. Andelen som förespråker en minskning av adop
tivbarnsinvandringen har gått ned sedan 1987. Rimligen ser människor i all
mänhet inte adoption som jämförbar med andra invandringsskäl. En överväldi
gande majoritet, 87 procent, anser att Sverige kan ta emot minst lika många 
adoptivbarn som idag. Nu bör det sägas att adoptivbarnsinvandringen inte är 
stor. Människor i allmänhet uppfattar den förmodligen som begränsad. Efter
som flertalet utländska adoptivbarn kommer från Asien, Afrika och Latin-
Amerika är det rimligt att anta att flertalet svarande inte har haft  rasistiska 
överväganden i åtanke när de på de andra frågorna förespråkar restriktivitet 
och minskad invandring. Svaren på den här frågan ger inte stöd åt hypotesen 
att rasismen har ökat i Sverige. Skulle människor i ökande utsträckning grunda 
sina ställningstaganden på rent rasistiska föreställningar är det rimligt att de då 
också i ökande grad skulle motsätta sig invandring av adoptivbarn som fe-
notypiskt skiljer sig från det nordiska utseendet. 

Vad beträffar de övriga frågorna i tabell 1 framgår det helt klart att allmänhet
ens inställning har ändrats i riktning mot en begränsning av all annan invan
dring. Mer än 40 procent av de svarande menar att invandringen måste minska. 
Mer än 60 procent anser att bestämmelserna gällande invandring bör bli sträng
are. Jämfört med tidigare studier har andelen som inte vet eller inte lämnat 
något svar minskat med fyra till fem procentenheter. Till stor del beror detta på 
att SCB, jämfört med Sifo som gjorde datainsamlingarna 1981 och 1987, varit 
mera ihärdiga i att få fram respondentens ställningstagande. Till någon del kan 
minskningen av andelen osäkra också bero på att invandringsfrågoma disku
teras mera idag, att människor i större utsträckning än tidigare tagit personlig 
ställning och är beredda att redovisa sitt ställningstagande. 

Så till attitydpåståendena som redovisas i tabell 4.2. 

Vi har sjutton påståenden av Likerttyp som ursprungligen formulerades till 
undersökningen 1969.1 den här sammanställningen jämförs svarsfördelning
arna 1993 med motsvarande svar 1987. Fördelningarna från 1969 och 1981 
redovisas också i tabellen men ingår inte i beräkningsgrunderna här. 

När vi finner signifikanta fördelningsskillnader mellan mätningarna i svarsmön
stren för ett visst påstående betyder det att förändringarna är statistiskt säker
ställda. De beror alltså inte på slumpen. Eftersom stickproven 1993 och 1987 
(liksom för de både tidigare undersökningarna) uppfyller villkoren för repre
sentativitet står de förändringar som vi ser i data för faktiska förändringar av 
uppfattningar bland svenska medborgare i åldrarna 18-70 år. 



Tabell 4.2. Likertpåståenden. Svarsfördelningar i procent. Signifikanta fördel
ningsskillnader 1987-93 markeras med pil. Positiv påståendeformulering mar
keras med understrykning av påståendets nummer 

Ar 1969 1981 1987 1993 
Åldrar 16-67 18-70 18-70 18-71 
Intervjuade 905 1202 1018 1366 

K 

1. Utan den invandring till Sverige vi haft hade vi inte kunnat få en så 
hög levnadsstandard som vi nu har! 

Instämmer helt 22 38 29 27 Signifikant fler 
Instämmer delvis 21 31 32 -> 39 instämmer delvis 
Tar avstånd delvis 18 16 16 17 1993. Positiv 
Tar avstånd helt 32 12 17 13 förändring 

B 

2. Vi bör inte släppa in några flera invandrare i Sverige! 

Instämmer helt 24 20 12 -> 16 Signifikant fler 
Instämmer delvis 21 24 21 28 instämmer 1993. 
Tar avstånd delvis 23 26 24 26 Negativ för
Tar avstånd helt 29 29 39 30 ändring 

3. Det har varit fel att släppa in så mänga invandrare till Sverige som 
man har gjort! 

Instämmer helt 31 23 21 -> 30 Signifikant fler 
Instämmer delvis 20 23 20 30 instämmer 1993. 
Tar avstånd delvis 19 24 24 19 Negativ för
Tar avstånd helt 27 27 31 20 ändring 

4. Alla utlänningar som begår brott i Sverige bör tvingas att lämna lan
det ! 

Instämmer helt 49 30 34 -> S3 Signifikant fler 
Instämmer delvis 17 24 21 27 instämmer 1993. 
Tar avstånd delvis 16 23 22 13 Negativ för
Tar avstånd helt 17 22 19 6 ändring 

5.. Alla som vill komma till Sverige och bo och arbeta här bör 
det! 

Instämmer helt 28 10 12 10 Signifikant fler 
Instämmer delvis 26 19 23 17 tar avstånd 
Tar avstånd delvis 20 30 26 -> 34 1993. Negativ 
Tar avstånd helt 25 40 35 38 förändring 



c 
6. Det är inte mer än rättvist att svenskarna som har byggt det här lan 

det i första hand får dra nytta av vår höga produktion! 

Signifikant men 
oklar tendens 

Instämmer helt 60 36 38 -> 27 
Instämmer delvis 20 30 29 <- 36 
Tar avstånd delvis 10 17 16 20 
Tar avstånd helt 9 15 14 17 

7. Vi har fått en ökad arbetslöshet i Sverige därför att invand
rarna har tagit svenskarnas arbeten! 

Instämmer helt 23 9 9 4 
Instämmer delvis 20 21 19 21 
Tar avstånd delvis 19 26 24 25 
Tar avstånd helt 35 42 45 -> 49 

Signifikant fler 
tar avstånd 
1993. Positiv 
förändring 

8. Många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra so
ciala förmåner! 

Instämmer helt 50 21 23 22 
Instämmer delvis 23 29 28 -> 41 
Tar avstånd delvis 17 28 24 21 
Tar avstånd helt 9 20 21 16 

Signifikant fler 
instämmer delvis 
1993. Negativ 
förändring 

9. Ju mindre man märker av alla utlänningar 

Instämmer helt 31 17 15 9 
Instämmer delvis 14 15 14 17 
Tar avstånd delvis 15 23 20 -> 25 
Tar avstånd helt 37 39 45 48 

Signifikant fler 
tar avstånd 
1993. Positiv 
förändring 

10. Om det blir ökad arbetslöshet i Sverige bör en del av utlän
ningarna tvingas att lämna landet! 

Ej signifikant 

Ingen förändring 

Instämmer helt 24 10 8 7 
Instämmer delvis 15 14 12 17 
Tar avstånd delvis 20 25 21 19 
Tar avstånd helt 40 49 54 56 

11. Det gäller framför allt att se till att 
arbete! 

Instämmer helt 78 56 61 27 
Instämmer delvis 12 24 19 26 
Tar avstånd delvis 4 10 9 21 
Tar avstånd helt 5 8 8 -> 25 

12. Svenskarna känner ett större ansvar för i 
som har kommit hit! 

Instämmer helt 31 9 9 8 
Instämmer delvis 20 17 16 20 
Tar avstånd delvis 18 27 23 <- 30 
Tar avstånd helt 25 41 47 -> 37 

Signifikant fler 
tar avstånd 
1993. Positiv 
förändring 

Signifikant men 
oklar tendens 



12. Samhället bör skapa möjligheter för invandrare, som själva önskar det, 
att bevara sitt språk och sina traditioner! 

Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tar avstånd delvis 
Tar avstånd helt 

50 44 35 -> 19 
21 25 25 <- 40 
12 12 19 23 
14 15 17 18 

Signifikant men 
oklar tendens 

14. Det är bra om invandrarna som kommit till Sverige behåller sitt 
modersmål och lär sina barn det! 

Instämmer helt 27 31 34 29 
Instämmer delvis 18 21 23 -> 36 
Tar avstånd delvis 15 21 18 19 
Tar avstånd helt 36 16 19 14 

Signifikant fler 
instämmer delvis 
1993. Svag posi
tiv förändring 

15. Invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt eget intresse bli så 
lika svenskarna som möjligt! 

Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tar avstånd delvis 
Tar avstånd helt 

58 34 35 29 
16 25 28 -> 39 
10 21 18 20 
14 16 14 11 

Signifikant fler 
instämmer delvis 
1993. Svag nega
tiv förändring 

16. Alla invandrarbarn i Sverige borde från början lära sig att svenska är 
deras modersmål! 

Instämmer helt 54 31 34 -> 29 Signifikant men 
Instämmer delvis 18 21 23 <- 29 oklar tendens 
Tar avstånd delvis 12 21 18 21 
Tar avstånd helt 14 22 19 19 

17. Endast invandrare som talar svenska i sina familjer och uppfostrar 
sina barn på svenska borde få bli svenska medborgare! 

Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Tar avstånd delvis 
Tar avstånd helt 

24 13 16 -> 12 
15 16 13 <- 20 
15 18 18 21 
43 47 45 45 

Signifikant men 
oklar tendens 

Endast för ett påstående föreligger frånvaro av förändring. För de återstående 
sexton har vi alltså att göra med statistiskt signifikanta förändringar. Flertalet 
av dessa attitydpåståenden har en i förhållande till invandrare eller invandring 
negativ formulering. Ett instämmande innebär att den svarande ger uttryck åt 
en mot invandrare eller i förhållande till invandring negativ uppfattning. Fyra 
påståenden har dock en positiv formulering. Här betyder ett instämmande att 
den svarande ger uttryck åt en gentemot invandrare eller i förhållande till in
vandring positiv uppfattning. I tabell 4.2 har dessa fyra påståenden markerats 
med en understrykning av påståendets löpnummer. 



Vi finner nu att fördelningsförändringarna har skett både i positiv och negativ 
riktning. För hälften av påståendena har en förändring skett i negativ riktning. 
En positiv förändring visar sig för många av de övriga påståendena. För några 
av påståendena handlar det om signifikanta fördelningsskillnader som huvud
sakligen beror på förändringar inom instämmande- respektive och avstånds
tagande-alternativen. Där är tendensen oklar. 

En slutsats är att de påståenden som pekar på en utveckling i negativ riktning 
och de som pekar i positiv riktning tar ut varandra. Den mest onyanserade sam
manfattningen säger då att strängt taget har opinionen inte ändrats sedan 1987. 
Så enkelt är det dock inte. Viktiga nyanser förloras. Dock har vi här en första 
antydan om att den moraliska panik som de senaste årens turbulens kring flyk
tingmottagningen givit upphov till kanske varit en aning överdriven. 

I tabell 4.2 har de 17 påståendena grupperats i fyra kategorier. Den första kate
gorin består av ett enda påstående. Låt oss kalla denna kategori A. Nästa grup
pering omfattar 4 påståenden (kategori B), den tredje av 7 påståenden (kategori 
C), och den sista kategorin omfattar 5 påståenden (kategori D). Denna indel
ning motiveras av utfallet av en faktoranalys som visar att dessa fyra grupper 
av påståenden tenderar att hänga samman i människors sätt att besvara dem. 
Faktoranalysen som ligger till grund för sorteringen innefattar även andra frå
gor från undersökningen 1993, frågor som alltså inte ställdes i tidigare studier. 
Därför hävdar vi inte att de kategorier som vi fått fram här fungerar som ge
nuina indexmått. Likväl finns tydliga skillnader mellan kategorierna när det 
gäller det sakinnehåll som påståendena uppmärksammar. 

Påståendet i kategori A är har en positiv formulering. Här har vi en förändring 
i positiv riktning jämfört med hur folk besvarade påståendet 1987. Påståendet 
härrörde som redan nämnts från 1969 års studie. Formuleringen syftade då 
givetvis på den arbetskraftsinvandring som rådde under 1960-talet. Trots att 
arbetskraftsinvandringen sedan länge i det närmaste upphört instämmer alltså 
två tredjedelar av de svarande i påståendet. Jämfört med 1987 har en utveck
ling skett i positiv riktning. Svarsfördelningen 1993 har återtagit 1981 års nivå 
så att säga. 

Hur ska detta förstås? 

Möjligen har äldre personer faktiskt haft arbetskraftsinvandringen i åtanke. I så 
fall är detta ett erkännande av att invandrarna har bidragit till att utveckla den 
svenska välfärden. Unga personer, låt oss säga under 30 år, har dock vuxit upp 
med en annan typ av invandringssituation i samhället - flyktinginvandring. 



anknytningsinvandring. De kan naturligtvis också ha haft arbetskraftsinvan-
drama i åtanke. Till någon del måste deras ställningstagande dock ha färgats av 
1970- och 1980-talens flyktinginvandring. Sammanfattningsvis har två tredje
delar av de svarande uppskattat invandringens betydelse för det svenska sam
hällets välfärd. 

Kategori B omfattar fyra påståenden som har med invandring att göra. Tre av 
dem talar direkt om invandring. Det fjärde påstår att utlänningar som begår 
brott bör tvingas att lämna landet. För alla fyra påståenden är svarstendensen 
helt klar. Det rör sig om stora förändringar. Precis som fallet var med fyra av 
de fem frågorna i tabell 1 handlar det om att allt fler är kritiska till invand
ringen. Den tilltagande strömmen av asylsökande, Invandrarverkets allt större 
svårigheter att få  fram kommunplatser, de växande kostnaderna för hantering
en, stölder och snatterier som förekommit runt vissa förläggningar, enskilda 
utvisningsärenden samt attackerna mot förläggningar har varit tacksamt stoff 
för massmedia. Flyktinginvandringen erbjuder all den dramatik som massme
dia önskar. Till detta kommer så den oro för framtiden och för den lokala 
bygden som politiska missnöjespartier exploaterar. Missnöjespartierna hör van 
ligtvis hemma inom kommunalpolitiken. Dock har ledarna för Ny Demokrati 
på ett drivet sätt samtidigt friat till missnöjesopinioner och lyckats i det längsta 
undgå att kopplas samman med främlingsfientlighet. Sammanfattningsvis är 
det helt klart att en sida av opinionsutvecklingen under de senaste sex åren 
handlar om en markant svängning i flykting- och invandringspolitiken. 

Kategori C omfattar sju påståenden. Det är kanske inte omedelbart klart vilka 
dimensioner i människors föreställningar som de här påståendena hänför sig 
till. "Ju mindre man märker av alla utlänningar, desto bättre det!" fångar, tycks 
det, människors motvilja mot människor av utländsk härkomst. Påståendet 
"Många utlänningar kommer till Sverige bara för att utnyttja våra sociala för
måner!" och flera av dem som rör arbete och arbetslöshet fångar populistiska 
argument som vi anser är typiskt fördomsfulla. Vi menar att den här kategorin 
av påståenden avtäcker en xenofobi-dimension i människors föreställningar om 
invandrare i Sverige. Bilden är inte lika entydig som för kategori B. Fyra av de 
sju påståendena visar på en positiv utveckling. Människor har tagit avstånd 
från fördomsfulla påståenden i högre grad än vad fallet var 1987. Om det beror 
på att de faktiskt tycker så eller om de har blivit skickligare på att dölja sin 
verkliga mening vet vi inte. För två av påståendena tyder svarsfördelningarna 
1993 dock på en negativ utveckling. Där ingår påståendet om socialhjälp. För 
ett påstående har ingen förändring ägt rum. Sammanfattningsvis föreligger inte 
stöd för hypotesen att främlingsfientliga uppfattningar har växt i omfattning. 



Kategori D, slutligen, omfattar fem frågor som pejlar inställning till invan
drares assimilation i det svenska samhället eller deras bevarande av den egna 
kulturella särarten. För tre påståenden föreligger fördelningsförändringar sedan 
1987 som tyder på att kraven på assimilation har minskat något. För två av 
påståendena är förändringarna de motsatta. Förändringarna är inte starka, vare 
sig åt det ena eller andra hållet även om signikansnivåer har uppnåtts. Vi får 
alltså inte heller stöd för hypotesen att kraven på assimilation (att ta seden dit 
man kommer) har blivit starkare. Det bör noteras att opinionen är delad, att 
svaren fördelar sig förhållandevis jämnt. 

En sammanfattande bedömning av svarstendenserna för påståendena i katego
rierna C och D är att det här materialet inte ger stöd åt hypotesen att främlings
fientligheten växer inom den allmänna opinionen. Än mindre ger materialet 
stöd för tanken om en stark utveckling av rasistiska föreställningar i det sven
ska samhället. Däremot är det fullt klart att det finns ett växande missnöje med 
invandringspolitiken och ytterst med invandringen. 

Människor som hyser xenofoba och rasistiska uppfattningar är motståndare till 
invandring. Det ser vi våra data. Särskilt motsätter de sig invandringen av folk
grupper som fenotypiskt skiljer sig stort från svenskar och nordbor. Men dessa 
skikt inom befolkningen kan inte svara för hela det stora missnöje med invand
ringspolitiken som kommer fram i den här undersökningen. I ökande utsträck
ning har människor också börjat kritisera invandringen utan att göra det från 
xenofoba och rasistiska utgångspunkter. Rimligen gör en del det av fruktan för 
att konflikter ska breda ut sig i Sverige. Några gör det kanhända av rädsla att 
demokratin inte ska klara av de spänningar i samhället som integreringen av 
flyktingar kan ge upphov till. Ett fel som den moraliska eliten i Sverige har 
gjort är att jämställa kritik av invandringspolitiken med rasism och främlings
fientlighet. 

4.4 Likhetsskattningarna 

Låt oss jämföra svaren på en fråga som rör människors bedömning av graden 
av likhet mellan sig själva (som svenskar) och ett antal namngivna nationalitet
er och etniska minoriteter. Frågan ställdes ursprungligen 1981. Sedan dess har 
instruktionen ändrats något. Dock påverkar denna modifikation knappast sättet 
att besvara frågan. Svaren från de olika mättillfällena är jämförbara. Nya na
tionaliteter och etniska minoriteter har ersatt några från de tidigare studierna. 
Tolv grupper är med sedan 1981 och 1987. En nyhet är att gruppen "svenskar" 
kommit till. Risk finns att respondentens referensskala ändras om "svenskar" är 



den första gruppen att ta ställning till. För att eliminera den risken lästes "sven
skar" upp som sista grupp. I tabell 4.3 redovisas skattningar endast för grupper 
som är gemensamma för undersökningarna 1987 och 1993. 

Tabell 4.3. Skattning av subjektivt upplevd likhet för nationaliteter och etniska 
minoriteter Medelvärde på 7-gradig skala samt rangordning. 

1981 1987 1993 
n:1202 n;1018 n:1366 

Medel Rang Medel Rang Medel Rang 
värde värde värde 

Norrmän 1. ,37 1 1. 44 1 1. 54 1 

Finnar 1. ,45 2 1. 61 2 2. ,08 2 
Engelsmän 2. ,34 3 2. 54 4 2. 25 3 
Tyskar 2. ,43 4 2. 70 5 2. 52 4 
Samer 2. ,62 5 2. 27 3 2. 57 5 

Judar 3. ,83 6 4. ,22 7 3 . ,77 6 
Polacker 3. ,95 7 4. ,02 6 3 . 90 7 

Greker 5, .10 8 4. ,75 8 4. ,46 8 

Kineser 5, .77 11 5. ,38 9 5. ,22 9 
Turkar 5, .72 10 5. ,64 10 5. ,44 10 
Etiopier 5, .86 12 5. ,65 11 5. ,61 11 
Zigenare 5, .67 9 5, .76 12 5, .68 12 

m 3, .84 3, .83 3, .75 

Som vanligt liknar rangordningarna varandra. Tabellen kan läsas genom att 
utgå från den rangordning som anges för skattningen 1993. Det framgår att 
denna skiljer sig från rangordningen 1987 endast i det att "samer" fallit två 
placeringar och "judar" och "polacker" bytt plats. Rangordningen 1993 skiljer 
sig heller inte nämnvärt från den 1981. Uppenbarligen finns en konstant och 
konsistent bedömning av likheter och olikheter mellan folkgrupper. 

Variationen är större när det gäller medelvärden för skattningarna av respek
tive grupp. Ett mönster föreligger som redan antyddes 1987. Det genomsnittli
ga avståndet till grupper som uppfattas som mycket nära (här "norrmän" och 
"fmnar") har ökat. För alla andra utom "samer" har det genomsnittliga avstån



det minskat sedan 1987. "Samer" får betraktas som något av ett särfall - samti
digt lik och olik. "Svenskar" har fått värdet 1.36. 

Det här utfallet är ytterligare en indikation på att renodlad främlingsfientlighet 
och rasism inte breder ut sig inom den allmänna opinionen. Snarare tyder 
resultaten på den motsatta trenden. Om vi jämför medelvärdena över alla skatt
ningarna vid de tre mättillfällena ser vi att någon större skillnad inte föreligger 
mellan 1981 och 1987. Däremot kan vi konstatera att en rejäl sänkning har ägt 
rum 1993. Samtidigt som människor oroas över flyktinginvandringen, dess 
kostnader och de konflikter som skapas, tycks en tillvänjning ha ägt rum. Syd
europeiska, östeuropeiska och utomeuropeiska folkgrupper är visserligen allt
jämt mycket olika svenskarna men de är inte fullt så exotiska som de tycktes 
vara bara för några år sedan. 

4.5 Kohortanalys 

Under hela livscykeln genomgår varje människa en utveckling som är både bio
logiskt förutbestämd och socialt och kulturellt modellerad. Naturliga för
ändringar under individens liv kan vara helt oberoende av förändringar som 
befolkningen som helhet genomgår. Individens biologiskt förutbestämda och 
socialt formade utveckling behöver inte få några som helst konsekvenser för 
ändringar av befolkningssammansättningen. I traditionellt agrara samhällen 
ändrades befolkningssammansättningen endast långsamt. Det samhälle som 
barnet föddes till var detsamma som det samhälle som förfäderna många gene
rationer bakåt fötts till. 

Från samhällelig synpunkt kan enskilda individers födelse, levnadsbana och 
död betraktas som en befolkningsmässig omsättning. Nya medlemmar kommer 
ständigt till allteftersom gamla faller bort. En stor del av all samhällelig verk
samhet kretsar faktiskt kring konsekvenserna av denna omsättningsprocess. 
Samhället återskapar sig genom fostran av nya medlemmar, utbildning och so
cial kontroll. De nya individerna, som fyller tomrummen efter dem som har 
avancerat längs ålders- och karriärsstegen till nya positioner, och i sista hand 
efter dem som har dött, formas efter de kulturella, politiska och sociala ritning
arna. Hela denna massiva omplaceringsprocess kan utnyttjas - och har utnytt
jats - som ett medel att åstadkomma social förändring. Det är så att säga själva 
maskineriet i den reformistiska till skillnad från den revolutionära samhälls-
omdaningen. 



Mot denna bakgrund ska begreppet ålderskohort förstås. En ålderskohort om
fattar de individer som har fötts vid samma tidpunkt. Det kan röra sig om 
samma artal, samma tioårsperiod eller någon annan avgränsad period som man 
bestämmer sig för. I samhällen som präglas av social förändring - och social 
förändring kännetecknar alla moderna samhällen - intar varje ålderskohort en 
särställning i det att den, och endast den, genomlever en bestämd historisk pe
riod som barn, som familjebildare, som yrkesverksam och som åldring. Enbart 
personer födda låt oss säga mellan 1950 och 1975 var barn under hela eller 
delar av den period som Vietnamkriget pågick 1963-1975. 

I ett oföränderligt samhälle skiljer sig den ena ålderskohorten inte på något 
avgörande sätt från den andra. I ett samhälle i ständig förändring bär varje 
ålderskohort på sina unika erfarenheter och möjligheter. Nytillkomna ålders-
kohorter öppnar möjligheter för social förändring. Om och när social föränd
ring inträffar, som till exempel vid omfattande in- och utvandring, missväxt 
och naturkatastrofer, ekonomiska och politiska kriser, kommer ålderskohort
erna att skilja sig alltmera från varandra. Den successiva särskillnaden av 
kohorter kan vara oavsiktlig (som efter katastrofer, krig) eller planerad (som 
till följd av utbildningsreformer). Att jämföra ålderskohorter i ett antal avseen
den är då ett sätt att studera social förändring. 

Kohortbegreppet har främst använts inom demografi (befolkningsvetenskap) 
men självfallet är det användbart för övriga samhällsvetenskaper. Nu är ålders
kohorten inte den enda möjliga kohortformen eftersom begreppet kohort defi
nieras som den mängd individer som erfar samma händelse under samma tids
intervall. Ålderskohorten är dock den naturligaste och vanligaste kohortav-
gränsningen i den vetenskapliga litteraturen. Den gemensamma erfarenhet som 
länkar individen till sin kohort är födelse. När vi här talar om kohort avser vi 
såldes ålderskohort. 

Invandrarutredningens undersökning år 1969 omfattade de svenska medborga
re som då var mellan 16 och 67 år. Diskrimineringsutredningens undersökning 
1981, liksom Deifos och Invandrarverkets undersökning 1987, omfattade inter
vjupersoner som var mellan 18 och 70 år gamla. Kulturdepartementets studie 
våren 1993 omfattar svenska medborgare i åldrarna 18-71 år. För att underlätta 
beräkningar är det mest praktiskt att låta en kohort omfatta individer som är 
födda inom ett intervall som är lika stort som den tid som förflutit mellan två 
mättillfällen. Vid undersökningen 1981 bestämdes det därför att varje kohort 
skulle omfatta tolv åldersklasser. Vi har behållit denna indelning trots att bara 
sex år har gått sedan Deifos undersökning gjordes 1987. Tekniskt sett går det 
också att laborera med halva ålderskohorter. 



Personer som 1969 var 18-29 år gamla var 30-41 år gamla 1981, 36-47 år gam
la 1987, och 42-53 år gamla 1993. Vi får möjlighet att jämföra hur 18-29-år-
ingama - liksom 30-41 åringarna och 42-53 åringarna - har svarat vid alla fyra 
undersökningstillfällen. Vidare kan vi jämföra hur 18-29 åringarna svarat jäm
fört med 30-41 åringarna och de senare med 42-53 vid alla undersökningstill
fällena. Slutligen kan vi jämföra hur 18-29 åringar 1969 svarade i förhållande 
till hur intervjupersoner från samma kohort svarade 1981 då de blivit 30-41 
åringar, hur de svarade 1987 då de blivit 36-47 åringar och hur de svarade 
1993 då de blivit 42-53 åringar. Samma sak kan också göras med den kohort 
som 1969 var 30-41 år. För de övriga kohorterna blir det ett färre antal jäm
förelsemöjligheter eftersom respondenterna antingen var för gamla att med
verka i senare undersökningar eller för unga för att medverka i tidigare under
sökningar. 

Vid studier av förändring över tid kommer vi oundvikligen in på begreppen 
ålderseffekter, periodeffekter o c h  kohorteffekter. D e n  u p p m ä t t a  f ö r ä n d r i n g e n  
hänför sig i varierande utsträckning och kombinationer till människors åldran
de, till samhälleliga skeenden under perioden i fråga och till det faktum att 
varje ålderskohort bär på sina unika erfarenheter. Analytiskt kan vi förstå de 
tre begreppen men formellt (statistiskt) och teoretiskt kan de egentligen inte 
separeras från varandra. Åldrandeprocesserna är inte desamma för skilda ko
horter. Skeenden i samhället påverkar skilda åldersklasser och skilda kohorter 
mycket olikartat. En komplex växelverkan finns mellan kohorttillhörigheten, 
livsbanan och det historiska skeendet. Av redaktionella skäl diskuteras likväl 
de tre begreppen under skilda rubriker nedan. Det är inte ointressant om för
ändringen huvudsakligen kan antas bero på samhällsförändringar under perio
den i fråga, på kohorttillhörigheten eller på åldrandeprocesser även om vi sam
tidigt vet att den ena eller den andra effekten aldrig kan utgöra hela förkla
ringen. 

I diagram 1 presenteras medelvärden beräknade för fyra åldersgrupper. Det 
handlar om medelvärdena för samma åldersgrupper vid de fyra mättillfällena. 
Det gäller medelvärden för sjutton påståenden graderade från 1 till 4. För de 
negativt formulerade påståendena har svarsalternativet "instämmer helt" kodats 
som fyra. För de positivt formulerade påståendena har svarsalternativet "tar 
avstånd helt" kodats som fyra. Det betyder att högre medelvärden står för en 
mera negativ inställning. Eftersom det handlar om medelvärden över medel
värden rör sig variationen inom tiondelar mellan 2 och 3. Skillnader på ett par 
tiondelar är statistiskt signifikanta. 
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Diagrammet visar tydligt att medelvärdena i 1969 års undersökning var 
avsevärt högre för alla fyra åldersgrupperna än medelvärdena vid de senare 
mätningarna. En trappstegsstruktur uppträder mellan åldersgrupperna 1969. De 
yngsta var de minst negativa, de äldsta de mest negativa. Redan i 1981 års un
dersökning började skillnaden mellan den yngsta och näst yngsta åldersgrup
pen försvinna. I 1987 års undersökning syns tydligt att medelvärdet för den 
yngsta åldersgruppen är högre än för den näst yngsta, samt att skillnaden 
mellan den yngsta och äldsta ålders-gruppen är mindre än vid de två före
gående undersökningarna. Denna ändring ledde till den speciella undersökning 
av ungdomar i fyra kommuner som vi genomförde 1990/91, den som visade att 
ungdomar blivit mera negativt inställda till invandring och invandrare än vad 
fallet var 1987.1 1993 års resultat syns samma tendens även om skillnaden 
mellan den yngsta och näst yngsta åldersgruppen är mindre än 1987. Endast 
för  åldersgruppen 42-53 år är medelvärdet lägre 1993 än i 1987 års under
sökning. 

Diagram 2 ger medelvärden för tolvårskohorterna vid de fyra mätningarna. Det 
rör sig om sex kohorter. De är syntetiska. Samma individer undersöktes inte 
vid de olika tillfällena. I diagrammet saknas värden för några ålderskohorter 
vid vissa mättillfällen. Det beror på att den äldsta kohorten i 1969 års under
sökning (personer som föddes 1904-1915 och som var 54-65 år gamla år 1969) 
passerade åldersstrecket för undersökningspopulationen i 1981 års under
sökning. Deras plats intogs av dem som var födda 1916-1927. 

För den äldsta kohorten finns endast en mätning - den 1969. Analogt hade den 
yngsta ålderskohorten 1993, dvs de som var födda 1964-75 inte hunnit att träda 
in i undersökningspopulationen 1969 eller 1981. För den äldre delen av denna 
kohort finns mätvärden från 1987. Två drag framträder med särskild tydlighet i 
diagrammet. Värdena för 1969 års mätning visar sig stå i en klass för sig. Vi
dare framträder en tydlig stabilitet för kohorterna om vi tittar på mätningarna 
1981, 1987 och 1993. Undantaget är kohorten 1940-51 som 1987 gör en dyk
ning ned till de mest toleranta värden som uppmätts i serien av undersök
ningar. Kohortema skiljer sig alltså åt. Den yngsta står för en något mer nega
tiv hållning än den näst yngsta. Samtidigt framgår det att den äldsta kohorten 
1993 står för de mest negativa synsätten. I de tidigare studierna har äldre ko
horter stått för ännu mera negativa hållningar. 

Vi ska inte gå in på de räkneoperationer som har genomförts för att urskilja 
storleken på period-, ålders- och kohorteffekterna. Skälet är att definitiva 
värden inte går att bestämma. Genom att i tur och ordning anta att respektive 
effekt är noll kan vissa tendenser uppskattas (Palmore 1978). Ett mera kompli
cerat antagande kan också göras för att formellt uppskatta effekternas storlek 
(Westin 1984). 



4.6 Ålderseffekter 

Det fysiologiska åldrandet har förmodligen en inverkan på människors före
ställningar och värderingar. Ålderseffekten innebär att människor tenderar att 
inta allt mer (eller allt mindre) deciderade uppfattningar ju äldre de blir - i det 
här fallet till invandrare och invandring - oavsett när de fötts och under vilken 
period de levt. Åldrandet är en fysiologisk process som vi med åren allt tydli
gare märker spåren av. Men åldrandet är också en social process. Samhälleliga 
rättigheter och skyldigheter är åldersanknutna. 

Att äldre människor vanligen är mera konservativa än yngre är en utbredd var-
dagspsykologisk föreställning. En tilltagande konservatism med stigande ålder 
kan förstås som ett försvar för eller ett hävdande av förhållningssätt som tidi
gare var gångbara, funktionella och riktiga. De förändringar av sociala rela
tioner som följer med samhällsutvecklingen gör att normer och värderingar, 
färdigheter och föreställningar som äldre personer grundlagt för länge sedan 
blir allt mindre relevanta. I traditionella samhällen som inte förändras nämn
värt från generation till generation åtnjuter äldre personer vördnad och respekt. 
Den gamle med sin tillgång till ett livs skiftande erfarenheter äger visdom och 
auktoritet. I moderna samhällen har livscykeln kommit ur fas med samhällsför
ändringarna. Äldre människor hedras med en uppvaktning när de fyller jämnt 
med vad de har att säga tas sällan emot som visdomsord. Det förefaller rimligt 
att uppfatta äldre människors mera avvaktande inställning till invandrare som 
en sida av denna "utveckling" mot konservatism. 

Ett annat sätt att se på samma sak är att alla människor håller fast vid sina 
grunduppfattningar. Äldre människor fortsätter att hålla fast vid sina grundupp
fattningar trots att opinionen genom tillkomsten av nya generationer med åren 
flyttar allt längre bort från de positioner och uppfattningar som den äldre per
sonen håller för  riktiga. Det skulle alltså vara en synvilla att äldre mer eller 
mindre aktivt utvecklas mot konservatism. Snarare är det så att att människor 
håller fast vid vissa grundvärderingar som formar dem i unga år och att de do 
minerande synsätten i samhället gradvis utvecklas bort från dem. 

Generationskonflikter hör det moderna samhället till. Det handlar om ungdom
ens frigörelse och ett erövrande av vuxenställning. I denna process tenderar 
den unga generationen ofta att inta ståndpunkter som uppfattas som mera radi
kala än föräldragenerationens mera erablerade hållningar. Under många decen
nier har högerpolitik betraktats som konservativ och vänsterpolitik som radi
kal. För flera generationer av ungdomar har radikaliseringen inneburit att de in



tagit politiska ståndpunkter som stått något till vänster om den äldre genera
tionens. Men vi måste räkna med att en vänsterpolitik kan stelna i sina former 
och tendera att därigenom bli konservativ. I det perspektivet kan en höger
politik, särskilt med nyliberala förtecken, kanhända te sig radikal. Nu attrahe
ras ungdomen i större utsträckning än för några decennier sedan av det konser
vativa riksdagspartiets politik. Ny demokrati lockade också många ungdomliga 
röster i det senaste skolvalet. Möjligen framstår det nyliberala budskapet som 
radikalt. Ungdomens politiska preferenser kan vara en reaktion mot föräldra
generationens värderingar. Från ungdomens perspektiv kan tolerans och solida
ritet te sig som "konservativa" värderingar. För unga människor kan ett ifråga
sättande av invandringspolitiken uppfattas som radikal kritik. Ålderseffekten i 
det här fallet kan bestå i att unga människor generellt sett intar en kritisk 
hållning till ideal och värderingar som föräldragenerationen ansluter sig till. 

Familjebildningens tid, låt oss säga under åren mellan 25 och 35, liksom den 
tid omkring t jugo år senare då barnen blivit vuxna och flyttar hemifrån, 
innebär omorientering i tillvaron för de flesta människor. Säkerhgen lämnar 
det spår i deras uppfattningar och inställningar. 

Jämförelsen mellan 1969 och 1981 visade att alla åldersgrupper ändrat sin 
inställning i invandrarpositiv riktning. Förändringen var dock större hos yngre 
åldersgrupper än hos äldre. Utvecklingen var i stort sett densamma mellan 
1981 och 1987. För perioden mellan 1987 till 1993 har dock en svängning ägt 
rum.  Tre av de  fy ra  åldersgrupperna har intagit en något mera negativ 
inställning än vad motsvarande åldersgrupper gjorde 1987. Men om vi jämför 
vä rdena  f ö r  1993 med dem f r å n  1981 är  de t  endas t  f ö r  den  yngs ta  
åldersgruppen 18-29 år som förändringen gått i negativ riktning. Uppskatt
ningar ger följaktligen vid handen att ålderseffekten verkar i positiv riktning 
för unga människor. Med stigande ålder tenderar man att inta positivare attity
der till invandrare. För medelålders och äldre är det emellertid tvärtom. De får 
negativare attityder ju äldre de blir. Den förra tendensen är svag. Den senare är 
starkare. 

Ett sätt att förstå åldrandet är att se det som ett konstant tillskott av förändring 
över tid i relativt små steg. Radioaktivt sönderfall, oxidering av metaller eller 
nedbrytning av biologiskt material svarar mot denna förändringsprocess. 
Möjligen kan det fysiologiska åldrandet också beskrivas så. Socialt åldrande 
skiljer sig dock från den modellen. Det sociala åldrandet, och därmed i väsent
lig mening också det psykologiska och attitydmässiga åldrandet, sker snarare 
genom språngvisa övergångar till nya stadier. 



Vi har att göra med vissa strategiska - socialt bestämda - övergångar som kan 
vara svåra att plocka fram i datamaterialet. Vuxenblivandet är en central 
övergång som normalt inträder någon gång mellan 18 och 23 år. Man blir 
myndig vid 18 år och är därför definitionsmässigt vuxen. Dock sammanfaller 
sällan 18-årsdagen med ekonomiskt oberoende och eget boende. Mycket talar 
för att övergången till eget boende och egen ekonomi, vare sig den baseras på 
studielån eller arbetsinkomster, får viktiga konsekvenser för ett mera moget 
ställningstagande i fråga om värderingar och uppfattningar. 

Livsloppsforskare menar att ungdomstiden numera sträcker sig långt in i 
tjugoårsåldem. Samtidigt tränger ungdomstiden ner i det som tidigare definitivt 
var barndom. Medelåldern räcker idag ända fram till pensionsåldern. Den rik
tiga ålderdomen, definierad i termer av allvarligt nedsatta kroppsfunktioner, 
inträder över lag i högre åldrar än vad som gällde för tidigare generationer. 
Den allt längre förväntade livslängden ligger bakom denna uttänjning av de 
"naturliga" faserna i människans liv. I den ena änden bidrar förlängd skolplikt 
och medvetenheten om utbildningens betydelse för social framgång till att 
unga människors inträde i förvärvslivet sker allt senare. I den andra änden pen
sioneras människor tidigare i livet än vad som var fallet förr. För många 
människor har pensionsåldern på så vis kommit att bli en tredje - eller om man 
så vill fjärde - aktiv livsålder. Allt detta sammantaget innebär att de sociala 
ålderseffektema minskar. 

4.7 Kohorteffekter 

Jämförelsen 1969-1981 gav klart besked vad gäller kohorteffekterna. Ju yngre 
kohort man tillhörde, desto positivare till invandrare var man. Om man utgår 
från att människans grundläggande normer, värderingar och föreställningar i 
huvudsak formas under barndomen och i unga år kan kohorteffekten förstås 
som ett slags lagrade effekter från det förflutna. Om det förhåller sig på detta 
sätt ligger en tolkning nära till hands, nämligen att det svenska samhällets ut
veckling under detta sekel avspeglar sig i kohorteffekterna. 

När de äldsta intervjupersonerna i undersökningen 1969 var barn pågick allt
jämt utvandring från Sverige till Amerika. Dessa personers barndom utspelade 
sig under första världskriget. De var lagom gamla i slutet av tjugotalet för att 
utgöra en del av depressionens massarbetslöshet. De var unga under en period 
då ovetenskapliga rasideologier fick ytterligare spridning genom de sympatier 
som nazismen väckte även i vårt land. Det är knappast förvånande att de yngre 



intervjupersonerna 1981 hade delvis annorlunda uppfattningar. När de var barn 
var Sverige redan eller höll på att bli ett invandrarsamhälle, ett Sverige med en 
expansiv arbetsmarknad som aldrig tidigare. 

Den äldsta kohorten från undersökningen 1969 kom inte med i senare under
sökningar. Den näst äldsta kohorten från 1969 kom med i undersökningen 
1981 men inte i undersökningen 1993.1 undersökningen 1981 tillkom en ny 
kohort som inte fanns med 1969. Och nu, 1993, kom ytterligare en kohort till. 
Bara två tolvårskohorter är representerade i alla undersökningarna. I den här 
kohortanalysen arbetar vi med tolvårskohorter med utgångspunkt från under
sökningen 1969. Det ger följande kohorter: I. 1904-15 (1969); II. 1916-27 
(1969, 1981); III. 1928-39 (1969, 1981, 1993); IV. 1940-51 (1969, 1981, 
1993); V. 1952-63 (1981, 1993); VI. 1964-75 (1993). Vi har också laborerat 
med en parallell kohortindelning för att jämföra undersökningarna 1987 och 
1993. Kohortema i denna andra analys är: A. 1922-33 (1987, 1993); B. 1934-
45 (1987, 1993); C. 1946-57 (1987, 1993); D. 1958-69 (1987, 1993) samt sex-
årsgruppen 1970-75 (1993). 

Från att ha varit ett utvandringssamhälle vid seklets början har invandringen 
till Sverige gradvis tagit allt större proportioner för att nå en första kulmen när 
sextiotalet övergick till sjuttiotal. En andra kulmen nåddes när åttiotalet 
övergick till nittiotal. Invandrarna har med tiden kommit från allt mera kul
turellt och geografiskt avlägsna länder. Invandringen till Sverige samman
hänger naturligtvis med det svenska samhällets omdaning från fattigt jord-
brukarsamhälle i mitten av artonhundratalet till dagens välfärdssamhälle. Indu
strialiseringen i Sverige började på 1800-talet, utvecklingen till välfärdssam
hälle ägde rum under den äldsta kohortens vuxenålder. 

Utvecklingen mot välfärdssamhälle har under praktiskt taget hela detta sekel 
gått i riktning mot ökande politisk delaktighet, större social och ekonomisk 
trygghet, längre utbildning och högre materiell levnadsstandard. Välfärdssam
hällets framväxt har utvecklats i riktning mot jämlikhet. Åtminstone kan bilden 
karakterieras så fram till sjuttiotalet. Så länge en stadig tillväxt i ekonomin 
ägde rum kunde arbetslösheten hållas nere och den offentliga sektorn byggas 
ut i kraft av ökande skatteintäkter. Under de tjugo åren som gått sedan olje
krisen 1973 har Sverige gradvis fått se sig upphunnen och omsprungen av 
åtskilliga länder. Devalveringen 1982 ledde till en god ekonomi under resten 
av åttiotalet. Men sedan början av 1990-talet har de ekonomiska realiteterna 
hunnit ikapp. 



Framtidsforskare menar att ett nytt samhälle nu är på väg ef ter  industri
samhället med dess hierarkiska arbetsdelning. Det nya samhället baseras inte i 
första hand på tung industritillverkning utan på kunskapsindustri, kommuni
kation, media. I det postmaterialistiska samhället är andra värderingar funktio
nella än de som varit vägledande i industrisamhället. Det hävdas att livsstilar 
som utvecklas bland yngre människor idag är mera förenliga med denna sam
hällsutveckling än de värderingar man finner hos de medelålders och äldre. 

Somliga hävdar att den politiska kurs som gällt sedan trettiotalet fram till åttio 
och nittio-talet håller på att ändras? De ekonomiska och politiska realiteterna i 
vår omvärld har tvingat fram en omprövning av traditionella politiska recept. 
Politiken är givetvis vad den är och ingen politiker går frivilligt med på att jäm
likheten, demokratin och den sociala tryggheten har minskat. Men de gamla 
recepten fungerar inte lika framgångsrikt längre. Ungdomen attraheras inte av 
budskap som i allt väsentligt riktas till betydligt äldre generationer. Det kom 
fram tydligt i det senaste skolvalet i samband med riksdagsvalet 1991. 

Ett påstående i vår undersökning visar på denna förändring av värderingar. Det 
lyder: "Solidaritet med de svaga är viktigt för mig!" En överväldigande majori
tet av samtliga åldersgruppen instämmer helt eller delvis i detta påstående. 
Men det framgår också klart att för äldre generationer är frågan om solidaritet 
mera central än för yngre. 

Allt det här ligger bakom kohorteffekterna. År 1981 var trenden alldeles klar -
ju  yngre kohort man tillhörde desto positivare till invandrare och invandring 
var man. De rimliga tolkningen var att detta var en avspegling av det svenska 
samhällets förändring mot demokrati, jämlikhet, ökad social trygghet och 
ökade internationella kontakter. Det handlar om grundläggande samhälls
förändringar som inträffade långt före mätningen 1969. En sida av kohorteffek
ten, den som faktiskt svarade för den största förändringen, var att de äldsta in
tervjupersonerna 1969, född 1904-15, som var för  gamla för att medverka 
1981, ersattes av den yngsta kohorten 1981 som var för ung för att medverka 
1969. En gammal och mot invandrare reserverad kohort ersattes av en ung och 
mot invandrare positiv kohort. Samma sak gäller nu också. Den kohort från 
1981 som stod för den mest negativa inställningen till invandrare och invand
ringen har ersatts av en kohort född 1964-75. Hälften av dem som tillhör den 
här kohorten var inte ens födda när undersökningen 1969 genomfördes. De 
övriga var förskolebarn. Den här kohorten är inte fullt så positiv som den som 
föddes 1952-63. Ändå är den klart positivare än den äldsta (1928-39) som 
ingår i 1993 års undersökning. 



Har vi nått en vändpunkt i opinionsutvecklingen? Kommer opinionen hädan
efter att bli mera negativt inställd till invandrare och invandring? Under tjugo 
år har många opinionsbildare konsekvent hävdat att främlingsfientligheten har 
ökat, att rasismen har tilltagit. Även om ungdomen alltjämt är mera positivt 
inställd till invandrare än personer i femtio-sextio-årsåldem har en viss förskjut
ning åt det negativare hållet ägt rum. 

Vad kan ha hänt i den unga generationens liv som förklarar förändringen? De 
yngsta deltagarna är födda 1970-75 (dvs de var 18 till 23 år när undersök
ningen genomfördes). De var för unga för att vara med om undersökningen 
1987. Den här kohortens tidiga barndom inföll under 1970-talet och ungdoms
åren under 1980-talet. Om vi inkluderar de yngsta som var med i undersökning
en 1987 får vi med dem som var födda 1964-69 med sin barndoms- och ung
domstid sex år tidigare. Vilka intryck och vilka erfarenheter har dessa unga 
människor gjort? 

Sedan början av 1970-talet stoppades arbetskraftsinvandringen till Sverige. 
Sedan dess har invandringsfrågorna fått stor plats i samhällsdebatten. En hel 
del människor som i sin professionella verksamhet kommit i kontakt med in
vandrarbarn engagerades starkt i frågan om hemspråksundervisning i förskolan 
och skolan. Många engagerade sig i kampen mot främlingsfientlighet och ra
sism. De engagerade var tongivande i debatten. Invandrarutredningen lade 
fram sitt huvudbetänkande 1974 där en multikulturell och pluralistisk invan
drarpolitik föreslogs. Invandrarpolitiken var radikal medan invandringspoli
tiken var defensiv. Det handlade om stopp för arbetskraftsinvandring. Flykting
invandringen var begränsad. Myndigheterna strävade att göra den till kvot
invandring. Efter invandringsstoppet 1972 var invandringen blygsam. Det rör
de sig om några tusen personer årligen - flyktingar. Oljekrisen och lågkon
junkturen som följde i dess spår avspeglades klart i vikande siffror för arbets
kraftsinvandringen från Finland. 

När det handlar om kohorteffekter måste dessa också sökas i förhållanden som 
inte nödvändigtvis har med invandringen och invandrare att göra. 

Det allmänna samhällsklimatet under 1970-talet och 1980-talet har gjort det 
allt svårare för unga människor att hävda sig på arbetsmarknaden. Efter 1960-
talets och det tidiga 1970-talets vänstervåg bland ungdomar började andra 
stämningar göra sig gällande. Det är som om de ideal som styrde student
vänstern på 1960-talet kollapsade, som om luften gick ur det politiska engage
manget bland unga människor. Den sovjetiska inmarschen i Prag 1968 var ett 



slag mot visionen. Kuppen mot Allendes regering i Chile 1973 var ett annat 
slag mot visionen. 

Julen 1979 invaderade Sovjetunionen grannlandet Afghanistan. Ett långvarigt 
krig mellan den sovjetiska ockupationsmakten och centralregeringen i Kabul å 
ena sidan och ett antal olika gerillagrupper å den andra fördes, ett krig som i 
grymhet och förluster inte stod Vietnamkriget efter. Men någon bred antikrigs-
rörelse utvecklades inte i Sverige och inte i andra länder heller. Under slutet av 
1970-talet attraherades yngre människor till anti-kämkraftsrörelsen. Men i och 
med folkomröstningen som hölls 1980 förlorade frågan sin politiska betydelse. 

En period lanserades den franska anti-rasist rörelsens symbol - den uppspär
rade handen - rör inte min kompis. Många etablerade politikers vilja att visa 
sin anti-rasistiska solidaritet genom att själva bära märket gjorde att det för
lorade sin attraktion för ungdomar. Över huvud taget skulle man kanske kunna 
påstå att 1980-talet som uppväxtmiljö för unga människor var en tid utan 
visioner. Videon slog igenom, hemdatorerna slog igenom. Det finns många 
debattörer som hävdar att samhället i många avseenden blivit hårdare. Det 
handlar om att satsa på sig själv. Den generation som föddes på 1940-talet och 
det tidiga 1950-talet, alltså föräldragenerationen till den yngsta kohorten i vår 
undersökning 1993, stod på barrikaderna i sin ungdom. Den generationen har 
ockuperat om man så vill många av de positioner som kom till genom den 
expanderande offentliga sektorn tidare. Det har blivit betydeligt svårare för 
unga människor idag att komma in på arbetsmarknaden än vad fallet var under 
1950- och 1960-talen. Får de in fot en på arbetsmarknaden är möjligheterna till 
avancemang inte heller lika gynnsamma som de en gång var för deras för
äldrar. 

4.8 Periodeffekter 

Med periodeffekter avses de samhälleliga händelser och det innehåll som dessa 
har under den aktuella historiska perioden - i det här fallet mellan 1987 och 
1993 (i några beräkningar även mellan 1981 och 1993) - som slår igenom till 
individuella livsbanor och påverkar dem. Vilka samhälleliga händelser av vikt 
kan ha påverkat människors inställning till invandrare och invandringsfrågor? 

Försök att uppskatta periodeffekten 1987 tydde på att den hade verkat i positiv 
riktning under perioden 1981 till 1987. Under perioden 1987 till 1993 tycks en 
förhållandevis stor förändring föreligga som verkar i negativ riktning - totalt 



sett. Om vi emellertid delar upp den på delområden framgår det att den verkar 
åt olika håll. Periodeffekten verkar kraftigt i negativ riktning när det gäller alla 
frågor som handlar om invandring. Samtidigt verkar den i positiv riktning när 
det gäller de frågor som handlar om xenofobi. Samtidigt som en påtaglig 
skärpning av attityderna till invandringen har ägt rum har alltså inställningen 
till invandrare blivit en aning positivare. Kravet på att invandrare ska assimi
lera sig i Sverige har blivit tydligare. 

Det är inte lätt att peka ut någon enstaka eller några f å  händelser som kan 
tänkas ha haft ett avgörande inflytande på människors inställning till invan
drare och invandringsfrågorna. Skilda kohorter påverkas ju  olika av samhälls-
händelserna. Snarare är det en kedja, eller bättre, en väv av händelser som 
utgör det väsentliga innehållet i perioden vad avser människors inställning till 
invandring och invandrare. 

Perioden 1987 - 1993 har bjudit på dramatiska politiska förändringar i omvärld
en. Dessa går inte spårlöst förbi. Perioden har också inneburit omvälvningar, 
kris och dramatik i Sverige. Mer än kanske någon gång tidigare har invandring
en och det mångkulturella samhället stått i centrum för samhällsdebatten. 
Massmedias möjligheter att förmedla bilder av det politiska skeendet, både 
hemma och utomlands, har fått allt större betydelse. Vi har kunnat följa bomb
ningen av Bagdad, artilleribeskjutningen av Sarajevo och bråken mellan skin
heads och anti-rasister i Kungsträdgården i våra vardagsrum. 

Låt oss först sammanfatta några viktiga skeenden och händelser i det längre 
perspektivet 1981 - 1993 och sedan koncentrera oss på den senaste sexårs-
perioden. 

Perioden 1981 till 1993 började och slutade med borgerliga regeringar. Där
emellan kom socialdemokratiska minoritetsregeringar under åren 1982-1991. 
Perioden inleddes med en lågkonjunktur och stor utlandsskuld och den slutar 
med en lågkonjunktur och stor utlandsskuld. När socialdemokraterna kom till 
makten 1982 genomfördes en kraftig devalvering. Ekonomin fick en skjuts 
framåt och statsfinanserna förbättrades väsentligt under återstoden av 1980-
talet. Somliga bedömare menar dock att ekonomin överhettades. En högkon
junktur rådde när undersökningen 1987 genomfördes. Men ekonomin påverka
des också - och kanske främst - av den internationella ekonomiska utveckling
en i västvärlden. Sveriges tvingades åter devalvera hösten 1992 efter omfat
tande spekulationer mot kronan. In i det sista hoppades riksbankschefen och 
finansministern kunna avvärja hotet. Räntan höjdes dramatiskt till 500%. Då, 



om inte tidigare, skapades krismedvetenhet. Under de senaste årens nedgång 
har arbetslösheten nått en omfattning som inte förekommit i Sverige sedan 
1930-talet. Hårdast drabbade är människor på väg in på arbetsmarknaden -
ungdomar och invandrare. 

4.9 Den utrikespolitiska scenen 

Västvärlden: Ronald Reagan tillträdde som USAs president i början av 1981. 
Hela tolvårsperioden fram till Clintons makttillträde 1993 regerades USA av 
republikanerna Reagan och Bush. Med regeringar ledda av Margaret Thatcher i 
Storbritannien och Helmuth Kohl i den tyska förbundsrepubliken dominerades 
västvärlden av en nyliberal ekonomisk politik och konservativa sociala värde
ringar. Indirekt påverkades Sverige av den politik som fördes i stater med vilka 
vi har haft stort handelsutbyte och kulturkontakter. 

Östeuropa: I Sovjetunionen har utvecklingen varit dramatisk. Sovjetunionens 
fjärde ledare - Leonid Brezjnev, med sina politiska rötter i Stalintiden - regera
de alltjämt 1981. Han dog 1982 och efterträddes först av Andropov och sedan 
Tjernekov, även de produkter av Stalinepoken, innan Michael Gorbatjov till
sattes 1985. Gorbatjov strävade att modernisera och reformera Sovjetunionen. 
Begreppet "glasnost" stod för den nya öppenheten att benämna förhållanden 
vid deras rätta namn. "Perestrojka" stod för målet att låta marknadseknomi så 
småningom ersätta planekonomin. Gorbatjovs avspänningspolitik ledde till 
regimförändringar i praktiskt taget hela Östeuropa. Kommunisterna förlorade 
makten i Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland 1989. 
Därmed öppnades dessa stater för handel och kontakter med Väst. Det kalla 
kriget tog slut. Om två bilder får symbolisera den politiska omvälvningen i 
Östeuropa det året enas nog de flesta om rivningen av Berlinmuren å ena sidan 
och den hatade rumänske diktatorn Ceaucescus fall å den andra. Sverige har 
berörts av Östeuropas frigörelse bland annat genom att asylsökande till Sverige 
fick lättare än tidigare att komma via Polen. 

Sovjetunionen: Gorbatjovs reformsträvanden motarbetades av åtskilliga funk
tionärer inom parti- och statsapparaten som såg sina privilegier hotade. Dessa 
krafter iscensatte statskuppen 1991. Trots att den misslyckades förlorade Gor
batjov sin maktställning. Den stat som han hade lett upphörde att existera. 
Statskuppen avvärjdes därför att armén solidariserade sig med de folkliga 
krafter som stödde Rysslands demokratiskt valde president Boris Jeltsin. I 
kölvattnet av denna samhällsomvälvning deklarerade Estland, Lettland och 



Litauen sin självständighet som snabbt erkändes världen över. Även Ryssland, 
Ukraina, Vitryssland, Moldavien och republikerna i Centralasien och Kaukasus 
förklarade sig självständiga. Många bedömare befarar att etniska konflikter kan 
blossa upp i hela det här väldiga området. De menar att Västvärlden kommer 
att möta ett starkt tryck på sina gränser av ryssar som vill utvandra för att för
bättra sin levnadsstandard. Nya flyktvägar har dessutom öppnats för flyktingar 
från Mellersta Östern. Kurdiska flyktingar har smugglats till den svenska 
kusten sedan hösten 1992 med fartyg från Ryssland och de baltiska staterna. 

Mellersta Östern-, Från Mellersta Östern har asylsökande kommit sedan mitten 
av 1970-talet - iranier, kurder och palestinier. Under praktiskt taget hela 1980-
talet pågick Afghanistankriget. Sovjetunionen marscherade in i Afghanistan 
julen 1979 och blev kvar med stora mängder av stridande förband till slutet av 
1980-talet. Kriget drev flera miljoner människor på flykt - huvudsakligen till 
grannlandet Pakistan. Under i stort sett samma tidsperiod ägde det blodiga kri 
get rum mellan Irak och Iran. Det genererade hundratusentals flyktingar, av 
vilka många sökte sig till Västeuropa. Iranierna utgör idag den allra största 
flyktinggruppen i Sverige. En stor del av denna invandring har ägt rum sedan 
1987. Hösten 1990 ockuperade irakiska trupper Kuwait. Efter militär interven
tion av allierade stater från Väst befriades Kuwait. Irak förlorade Gulfkriget 
men Saddam Hussein behöll makten vilket kom att drabba kurderna inom Iraks 
statsgränser. Sedan hösten 1987 intensifierades det palestinska motståndet på 
Västbanken och Gaza - "intifadan" - mot Israels ockupation. Först hösten 1993 
- alltså efter vår datainsamling - har ett första avtal om fred undertecknats av 
Israel och PLO. 

Afrika: I Afrika pågick det eritreanska befrielsekriget år efter år. Hundratusen
tals människor flydde, huvuddelen till Sudan. Men eritreanska och etiopiska 
flyktingar har också sökt asyl i Sverige. Under 1980-talet pågick krig mellan 
Etiopien och Somalia. Kriget försämrade drastiskt den somatiska landsbygds
befolkningens möjligheter att försörja sig och gav upphov till en massiv svält
katastrof som vi ännu inte sett följderna av. Mot slutet av 1980-talet började 
somaliska flyktingar komma till Sverige. 

Latinamerika: Under hela 1980-talet har flyktingar från Latinamerika sökt sig 
till Sverige. Det kan diskuteras om det sena 80-talet chilenska asylsökande 
verkligen var flyktingar eller om de inte snarare var arbetskraftsinvandrare. 
Efter 1987 har flyktingar från Peru, El Salvador och Guatemala sökt asyl i Sve
rige till följd av allt grövre politisk repression, i Peru både från regeringssidan 
och den maoistiska gerillan Sendero Luminoso. 



Balkan-, Ett nytt inslag i den globala flyktingströmmen är asylsökande från 
Balkan. Det började med turkbulgarer och fortsatte med rumäner. När den 
jugoslaviska federationen föll samman tog Serbien till vapen mot Kroatien. 
Krigsskådeplatsen flyttades efterhand till Bosnien-Hercegovina. Serbien och 
Kroatien har målmedvetet tillskansat sig områden som tidigare hört till den 
Bosnien-muslimska folkgruppen. Serbien har samtidigt ökat trycket mot al-
banerna i Kosovo-provinsen i södra Serbien. Under 1991 och 1992 ökade 
antalet asylsökare från de forna jugoslavienrepublikerna snabbt. Kosovalban-
erna anses inte behöva skydd i Sverige. Svårare har varit att hantera strömmen 
av asylsökande bosnier. Efter vår dataisamlingsperiod infördes visumtvång för 
bosnier. Därefter har antalet asylsökare från Bosnien minskat drastiskt. Samti
digt beviljades de cirka 32 000 bosnier som väntar på beslut permanent uppe
hållstillstånd. 

Tyskland: Föreningen av västra och östra Tyskland har varit besvärligare än 
vad politiska bedömare föreställde sig från början. I östra Tyskland behöver 
mycket av samhällets industriella, kommersiella och kommunikativa infra
struktur byggas upp från grunden. Arbetslösheten har stigit. Priserna har stigit. 
Människor har blivit desillusionerade. I detta läge har högerextremistiska 
rörelser börjat göra sig gällande och samlat anhängare. En måltavla för höger
extremisternas attacker är flyktingpolitiken. Förläggningar har brännts ned. 
Även i västra Tyskland har nynazister attackerat flyktingar. Främlingsfientliga 
stämningar har piskats upp i Frankrike av Le Pen och hans Front National. I 
Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Danmark, Norge och Schweiz finns 
liknande utvecklingar. 

Politiska förändringar i Sveriges omvärld under den senaste sexårsperioden har 
lett till att trycket mot Sveriges gränser har blivit större än någonsin. Att det 
kalla kriget har upphört har påverkat situationen på olika sätt. Nya flyktvägar 
från tredje världen har öppnats genom Östeuropa, Ryssland och Baltikum. 
Etniska konflikter har börjat gro på olika håll i det forna Sovjetimperiet. De 
politiska förändringarna i Östeuropa har lockat fram nationahstiska stämningar 
som ingenstans har fått ett så våldsamt förlopp som i fd Jugoslavien. Där pågår 
ett utrotningskrig, det första regelrätta kriget på den europeiska kontinenten 
sedan andra världskriget. Flera miljoner bosnier är på flykt, merparten inom 
det egna landet. Eftersom Sverige under 1960-talet tog emot arbetskraftsinvan
drare från Jugoslavien måste vi räkna med att flyktingar från Jugoslavien kan 
tänkas söka sig till Sverige. Många av Bosnien-flyktingarna har släkt och be
kanta bland de tidigare arbetskraftsinvandrama i Sverige. 



Etnicitet och nationalism, liksom många andra former av kollektiva identiteter, 
förutsätter en kategorisering av människor, samhällen, stater i termer av vi och 
dom. Överordnad den svenska nationella identiteten finns en kollektiv identitet 
som svenskar delar med andra västeuropéer med någorlunda överensstäm
mande uppfattningar om demokrati, frihet och välfärd. Denna överordnade 
identitet som västerlänningar har under en stor del av innevarande sekel kon
trasterats mot kommunismen och Sovjetsamhällets förtryck, tvång och ofärd. 
Med Sovjetsystemets gradvisa upplösning och definitiva fall 1991 synes 
muslimer i ökande utsträckning ha kommit att inta rollen som kontrasterande 
identitet. Fundamentalisterna i Iran har aktivt tydliggjort motsättningen genom 
gisslantagande, dödsdomen mot Salman Rushdie och fördömande av Väst. 
Gulfkriget och att Saddam Hussein höll svensk gisslan fängslad i över ett år 
har sannolikt också bidragit till att inskärpa en negativ bild av muslimer. För
modligen är unga människor mera lyhörda för dessa förändringar än äldre 
generationer. 

Det är mot denna förändrade omvärldssituation som vi måste förstå aktuella 
stämningar i Sverige till flyktingar, flyktingmottagning och invandringspolitik. 

4.10 Den inrikespolitiska scenen 

Under perioden 1987-1993 har ett antal inrikespolitiska händelser haft bety
delse för hur opinionerna för eller emot invandring har formats. I början av 
1980-talet var invandringen av flyktingar begränsad. Närmare hälften kom från 
FNs flyktingläger inom ramen för den då gällande kvoten på 1250 flyktingar 
per år. Under 1980-talet var den moraliska eliten på sin vakt mot varje tendens 
till rasism. Diskrimineringsombudsmannen tillkom 1985 och två år senare 
började Kommittén mot främlingsfientlighet och rasism sitt arbete. Kampen 
mot rasism intensifierades på olika sätt genom politiska uttalanden och mani
festationer. Frågan behöver ställas om vi fick för mycket moraliserande om 
rasism eller om alltför litet gjordes för att mota de rasistiska idéerna. 

År 1985 reformerades flyktingmottagandet. Ansvaret för inslussning av flyk
tingar i det svenska samhället övertogs av Invandrarverket. Den myndighet 
som tidigare ansvarat för verksamheten, Arbetsmarknadsstyrelsen, kritiserades 
för att ensidigt placera nyanlända flyktingar på orter där fabriksarbete kunde 
erbjudas utan hänsyn till flyktingarnas egna kvalifikationer. En annan kritik 
var att flyktingar tvingades vistas upp till sex månader på förläggning. Syste-



met fungerade därför att antalet flyktingar som behövde placeras inte var stort, 
som regel några tusen per år. Det fungerade därför att arbetstillfällen gick att 
uppbringa även under tider av ekonomisk nedgång. 

Invandrarverkets modell går ut på att flyktingar som får uppehållstillstånd så 
snabbt som möjligt placeras i kommuner. Där äger den egentliga introduktion
en till svenskt samhällsliv rum. Ursprungligen var tanken att en krets av kom 
muner med "invandrarerfarenhet", som det hette, i första hand skulle ta emot 
flyktingar. Invandrarverket och kommunen träffar avtal om det antal flyktingar 
som kommunen tar emot. För detta åtagande utgår kostnadsersättning. "Bördor
na" skulle fördelas mera jämnt mellan landets kommuner. På sikt skulle "hela 
Sverige" modellen motverka främlingsfientlighet genom de spontana kontakter 
som uppstår på det lokala planet mellan svenskar och nyanlända flyktingar. Så 
här skulle den reserv av bostäder som finns utanför de heta storstadsområdena 
utnyttjas. 

Innan reformen trädde i kraft började strömmen av asylsökande flyktingar 
stiga. Under slutet av 1980-talet steg den raskt. Invandrarverket hann inte utre
da alla de enskilda asylansökningarna och samtidigt placera de nyanlända flyk
tingarna i kommuner. Köerna växte. Tillfälliga förläggningar inrättades runt 
om i landet, det ena provisoriet efter det andra. De asylsökande tilläts inte arbe
ta under väntetiden. Därför är det inte förvånande att kritik började framföras 
om "flyktingamas" dagdrivartillvaro. Nya kommuner anlitades, sådana som 
inte ursprungligen planerats vara med i mottagningssystemet. Det var nu inte 
längre fråga om större eller medelstora industristäder utan renodlade lands
bygdskommuner med ringa erfarenhet av invandrare. Så gott som alla vidta
lade kommuner har tagit emot flyktingar i relation till kommunens personella, 
bostadsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Men några kommuner avvi
sade Invandrarverkets erbjudande. Tanken bakom "hela Sverige modellen" var 
i sig god. Det är klart att åtskilliga positiva kontakter har skapats mellan sven
skar och flyktingar i landsändar dit flyktingar annars knappast hittar. Samtidigt 
har tyvärr systemet också fört med sig negativ publicitet. På orter med stor 
arbetslöshet kan flyktingarna uppfattas som konkurrenter om de fåtaliga arbe
ten som finns. 

I Sjöbo 1987 ville kommunstyrelsens flertal avböja Invandrarverkets förslag 
om att ta emot flyktingar. Kritiken utifrån var stor mot den lokale centerleda
ren, Sven-Olle Olsson. Centerpartiet och en majoritet av moderaterna ville inte 
acceptera flyktingar. Flertalet folkpartister och socialdemokrater var för ett 



mottagande. "För" eller "emot" delade samhället i två läger. Kommunstyrelsen 
enades att en lokal folkomröstning skulle avgöra. Som bekant blev resultatet 
att en överväldigande majoritet av Sjöbos invånare inte ville acceptera flykting
ar i Sjöbo. Nej-sidans ledare, Sven-Olle Olsson, uteslöts ur centerpartiet och 
Sjöbo blev ett begrepp som förknippas med flyktingfientlighet. 

Sjöbo blev en scen där flyktingmotståndare och flyktingtillskyndare kombat-
terade inför kamerorna. Vad Sjöboborna själva ansåg, vilka deras motiv var, 
förpassades till bakgrunden. Tillskyndarna tog det för givet, framför allt de 
som inte själva var Sjöbobor, att motståndet mot flyktingmottagning grundades 
i främlingsfientlighet för att inte säga rasism. Motståndet mot flyktingar locka
de dessutom skinheads och nynazister på den högerextremistiska kanten att 
bege sig till Sjöbo. På motsvarande sätt drog ja-sidan till sig kulturpersonlig
heter, författare och andra opinionsbildare som hör till den moraliska eliten att 
fördöma flyktingmotståndet. Allt fick maximal täckning i massmedia. Sjöbo
borna som motsatte sig flyktingmottagning drevs in i den främlingsfientliga 
fållan av den tillresta moraliska eliten. De välkomnades av tillresta höger
extremister. 

Den moraliska eliten förstod inte att lokalbefolkningens motstånd kunde ha 
med andra saker att göra, att människor var oroliga för lokalsamhället utan att 
för den skull vara främlingsfientliga, att de motsatta sig flyktingmottagningen 
därför att den förknippades med styrning från Stockholm. Samtliga riksdags
partier tog avstånd från lokalpolitikerna i Sjöbo som drev nej-alternativet. Den 
moraliska eliten försökte inte fånga upp nej-sidans motiv innan motsätt
ningarna polariserats och debatten urartat. Lärdomen från Sjöbo var att frågan 
om flyktinginvandringens omfattning och mottagningens organisation, kost
nader och mål inte fick diskuteras. 

Våren 1990 byggde Invandrarverket en flyktingförläggning i Kimstad utanför 
Norrköping. Det mötte lokalt motstånd. Kimstadbomas motstånd uppmärksam
mades i massmedia. Liksom Sjöbo kom Kimstad att symbolisera motstånd mot 
flyktingar. Extremister utan anknytning till Kimstad infann sig på offentliga 
möten. Invandrarverkets baracker brändes ned innan de hunnit tas i bruk. Vad 
som egentligen inte belystes i massmedia var att många Kimstadbor tog av
stånd från de utsocknes högerextremisterna och deras inblandning i ortens 
angelägenheter. 



Sedan våren 1990 har flyktingförläggningar runt om i landet attackerats. Rök
granater, bensinbomber, stenar och andra tillhyggen har använts. Några har 
bränts ned till grunden. Lyckligtvis har allvarligare personskador inte inträffat. 
Under några månader hösten 1990 och vintern 1991 besköts personer med 
utländskt utseende av "lasermannen". Ett starkt motstånd mot planerna att byg
ga en moské i Göteborg har förekommit. Hösten 1992 skändades judiska grav
platser i Stockholm. Ett annat uppmärksammat ämne har varit snatterier och 
stölder runt flyktingförläggningar. Kosovoalbaner utpekades som skyldiga. 
Vidare har bråk mellan svenskar och invandrare uppmärksammats i pressen. 
Det har handlat om våldtäkter och misshandel med svenskar som offer och 
asylsökare/flyktingar som skyldiga. Några månader efter vår datainsamling 
brändes den Shia-muslimska moskén i Trollhättan ned till grunden i en anlagd 
brand. 

Vid riksdagsvalet 1991 kom det nybildade partiet Ny demokrati direkt in i 
Riksdagen. Partiet har på ett försåtligt sätt friat till dem som oroas av invand
ringen. lan Wachtmeister använder sig av en mera sofistikerad retorik än Bert 
Karlsson som uppfattas som mera folklig i sin framtoning. Det är möjligt att 
Wachtmeister och Karlsson inte kan beläggas med direkt främlingsfientliga 
uttalanden men ingen kan ta miste på Ny demokratis budskap: Ta inte in fler 
invandrare! Skicka hem de asylsökande! Sverige åt svenskarna! 

Många människor känner en berättigad oro inför framtiden. Strömmen av 
asylsökande under senare år har i tiden sammanfallit med en djup ekonomisk 
nedgång. Publiciteten runt invandringen har huvudsakligen varit negativ. Un
der lång tid, sägs det, låg "locket på". Journalister skrev inte om problemen i 
samband med invandringen. Sedan blev det legitimt att vädra problemen. Och 
det gjordes med besked. Det blev en överdrift åt det andra hållet, utan nyanser, 
utan perspektiv. 

Människors oro måste tas på allvar. Men allmänhetens oro uttrycker sig inte i 
våldshandlingar, mordbränder och gravskändningar. 

4.11 Periodens innehåll 

Stora politiska omvälvningar i omvärlden som infallit under perioden 1987 till 
1993 har lett till ett ökat tryck på Sveriges gränser - från fattiga länder i tredje 
världen som ofta befinner sig i krig, och från det av etniska konflikter sönder



slitna Jugoslavien. Endast efter andra världskriget har strömmen av asylsökan
de varit jämförbar med situationen under de senaste åren. Flyktingmottagande
systemet som infördes 1985 fungerade dåligt när antalet flyktingar översteg det 
beräknade antalet. Till följd av administrativa och ekonomiska problem med 
flyktingmottagningen genomförde först den socialdemokratiska regeringen och 
sedan den borgerliga regeringen begränsningar av asylsökares möjligheter att 
f å  uppehållstillstånd - socialdemokraterna genom att tolka reglerna strängare 
(som den borgerliga regeringen sedan upphävde), den borgerliga regeringen 
genom att införa visumtvång för asylsökare från Bosnien. När vi nu noterar att 
den allmänna opinionens inställning till invandring är starkt kritisk jämfört 
med hur den tedde sig 1987 inställer sig frågan vad detta står för? Följande 
möjligheter finns; 

a) Den allmänna opinionen har påverkat politikerna 
b) Politikerna har påverkat den allmänna opinionen 
c) Både politiker och den allmänna opinionen har påverkats av någonting annat 
- den allmänna debatten, massmedia 

Den rimligaste tolkningen är att både politiker och den allmänna opinionen har 
tagit intryck av debatten om flyktingmottagningen - kostnaderna, kriminalite
ten, det lokala motståndet, attacker mot förläggningar etc. Allt detta har varit 
tacksamt stoff för massmedia. Det är rimligare att anta att politikerna har 
påverkat den allmänna opinionen snarare än att politiken har anpassats efter det 
rådande opinionsläget. Opinionen är ju  inte särskilt tydlig. En högljudd grupp 
med Sverigedemokrater, Ny demokrati och Sjöbo-partiet i spetsen är ytterst 
kritisk till flyktingpolitiken. Det är svårt att tro att regering och riksdag låter 
sig påverkas av det sällskapet. 

Rimligare är att den allmänna opinionen har påverkats av det politiska tumultet 
kring invandringen. När regeringen genomför den politik som Sven-Olle Ols
son i Sjöbo förespråkade, och som han fördömdes för, är det inte längre tabu
belagt att förhålla sig kritisk till invandringspolitiken, att ifrågasätta invand
ringen av flyktingar osv. Den som hyser främlingsfientliga åsikter är självfallet 
kritisk till invandring. Men man kan vara kritisk till invandring utan att samti
digt vara främlingsfientlig. 

Under perioden 1987 till 1993 har samtidigt en annan periodeffekt förekommit 
som går ut på att renodlad främlingsfientlighet minskat något. Det rör sig inte 
om någon dramatisk utveckling. Främlingsfientligheten här, mätt med sju 



stycken påståenden, har gått ned i alla åldersklasser. Den har gått ned mest 
bland de yngsta respondenterna. Det finns alltså inte stöd i data från den här 
undersökningen för påståendet att främlingsfientligheten ökar bland dagens 
unga. Det som har ökat är kritiken av invandringen. 

Det är uppenbart att extremgrupper på högerkanten har blivit mera aktiva un
der senare år. Forskning som bedrivs av Helene Lööw och studier som gjorts 
av journalisten Anna-Lena Lodenius visar att högerextrema grupper är aktivare 
idag än de var för några år sedan. Detta är alltså ingen isolerad svensk före
teelse utan ingår i en allmän upprustning av neonazitiska rörelser i Europa. 
Visserligen kan attentaten mot flyktingförläggningar sällan hänföras direkt till 
medlemmar av dessa organisationer. Men organisationerna sprider informa
tionsmaterial och kan inspirera lokala ungdomsgäng till aktioner riktade mot 
flyktingar. Ett klimat av fruktan råder. Mängden av invandrarfientliga aktioner 
som utförts av enskilda personer ger intryck av en starkt framväxande våg av 
högerextremistiska uppfattningar. Sverige-demokraterna och andra höger
extrema rörelser tror sig rida på en våg av opinionsmässig framgång. 

Attentaten föder dock en motkraft. Det finns en uppenbar risk att upptrappning 
av det politiska våldet kan komma att ske då vissa grupper av "anti-rasister" 
tillgriper våldsmedel, något som har blivit uppenbart på Karl den Xll-dagens 
kravaller. Det nog ingen överdrigt att påstå att en överväldigande majoritet av 
alla svenskar tar bestämt avstånd från politiskt våld. De tar avstånd från laser
mannens attentat och från attacker mot flyktingförläggningar och skändning av 
judiska gravplatser. En mycket stor majoritet tar säkert avstånd från nedbrän-
ningen av moskén i Trollhättan. Många människor har upprörts över dessa fla 
granta uttryck för främlingsfientlighet och de vågar reagera mot dem. De rea 
gerar också för den minoritet av "anti-rasister" som medverkar till att trappa 
upp våldet. Det gäller artister, journaliser, lärare och elever, det gäller kyrkan, 
det gäller vanliga medkännande människor i hela samhället. Insatser har gjorts 
från olika håll att förbättra de etniska relationerna i Sverige. Dessa insatser har 
säkert också spelat in. 

Något av detta kan vi se i diagrammen 4:3-5 (se nästa och följande sida) som 
visar visar medelvärden för 16 stycken av de tidigare diskuterade påståendena, 
här dock uppdelade i tre grupper. Diagram 4:3 visar medelvärden för de fyra 
påståenden som handlar om invandring och invandringspolitik. Det framgår 
här att samtliga kohorter står för en betydligt mera restriktiv syn på invandring
en än vad fallet var 1987. Skillnaderna är höggradigt signifikanta. Diagram 4:4 



4:4 visar medelvärden för sju påståenden som handlar ingår i måttet på xenofo-
bi. Här ser vi att för kohorten född 1940-51 har ingen förändring ägt rum sedan 
1987 och för de övriga har det inställningen till invandrare i Sverige blivit en 
aning positivare. Diagram 4:5 visar medelvärden för fem påståenden som ingår 
i måttet på assimilativ inställning. Kohorten född 1940-51 kräver i högre grad 
än 1987 att invandrare till Sverige skall assimilera sig. För de övriga kohorter
na är det ingen skillnad sedan 1987. 

Den efter svenska förhållanden omfattande strömmen av asylsökande under 
senare år, de samhälleliga kostnaderna för flyktingmottagningen, de sociala 
problemen kring vissa förläggningar, spridningen av flyktingar med uppehålls
tillstånd till mindre landsortskommuner med egna arbetslöshetsproblem, den 
exploatering av problemen som görs av Ny demokrati och andra mera lokalt 
baserade missnöjespartier, samt den nya öppenheten att i massmedia skildra 
problemen förknippade med invandringen ligger troligtvis till grund för denna 
förändrade opinion. Att sedan regeringen har fattat flera beslut som går ut på 
att minska strömmen av asylsökande och ytterst då antalet personer som bevil
jas  permanent uppehållstillstånd uppfattas rimligen som en bekräftelse på att 
flyktinginvandringen innebär en påfrestning för samhället. Det är inte längre 
fel att kritisera invandringen. 

) undersöktes 
vid alia fyra mattttifaiiena 

1904-15 1916-27 1928-39 1940-51 1952-63 1964-7 
Födeiseperioder 

^ 1969 H 1981 • •  1987 ^ 1993 

Figur 4:3. Kohortjämförelser. Medelvärden för fyra påståenden som ingår i 
måttet på inställning till invandring och invandringspolitik. 



Kohortjämförelser. Diagrammet visar medelvärden för sju påståenden som 
Ingår 11993 års mått på främlingsfientlighet. Observera att endast två 
kohorter (födda 1928-39 resp. 1940-51) undersöktes vid alla fyra mättillfällena. 

± 

1 
1904-15 1916-27 1928-39 1940-51 1952-63 1964-75 

Födelseperioder 

1969 H 1981 • •  1987 ^ 1993 

Figur 4:4. Kohortjämförelser. Medelvärden för sju påståenden som ingår i 
måttet på xenofobi. 

Kohortpmförelser. Diagrammet visar medelvärden för 5 påståenden som 
ingår i 1993 års mått på assimilativ Inställning. Observera att endast två 
kohorter (födda 1928-39 resp. 1940-51) undersöktes vid alla fyra mättillfällena. 

1904-15 1916-27 1928-39 1940-51 1952-63 1964-75 
Födelseperioder 

1969 • •  1981 • •  1987 1993 

Figur 4:5. Kohortjämförelser. Medelvärden för fem påståenden som inår i 
måttet på assimilativ inställning. 



Vi ser emellertid ingen ökning i graden av xenofobi. Detta kan bero på att 
xenofoba uppfattningar är underrepresenterade i vårt stickprov. Det kan bero 
på att det alltjämt är starkt tabubelagt att uttala sig om invandrare (till skillnad 
från invandring) i det som kan uppfattas som negativa ordalag. Det kan också 
bero på att xenofobin faktiskt inte har ökat i samhället. 

1 vårt material är de här två måtten positivt korrelerade. Människor som känner 
motvilja mot invandrare är troligtvis starkt negativa till invandringen. Män
niskor som har en positiv inställning till invandrare kan vara positivt inställda 
till invandring, men de kan också vara kritiska av andra skäl än de som fokus
erar på svårigheter för det svenska samhället - kostnader för samhället, ras
blandning, kulturell utarmning etc. De kan vara kritiska till fortsatt invandring 
av skäl som sammanhänger med att invandrama utsätts för rasism, diskrimine
ring. 

Ända sedan andra världskriget har Sverige varit ett invandringsland. Under 
hela den här tiden har politiker, opinionsbildare, författare, journalister, lärare 
och många andra verkat för en öppnare syn på andra folkgrupper och särskilt 
de som invandrat till Sverige. Främlingsfientlighet och rasism har ansetts vara 
helt oförenliga med ett demokratiskt och öppet samhälle. Det är möjligt att 
denna indoktrinering, om vi får kalla den så, faktiskt har givit önskat utslag i 
det att de allra flesta svenskar faktiskt tar avstånd från främlingsfientliga ytt
ringar och åsikter. 

De påståendena som ingår i xenofobimåttet handlar ytterst om förhållandet till 
ens medmänniskor. När det gäller den typen av värderingar finns det goda skäl 
att anta att människor inte radikalt ändrar sina uppfattningar genom livet. De 
som har en positiv inställning till medmänniskor av annan kultur och nationali
tet ändrar knappast den uppfattningen till följd av samhällsdebatten. För att en 
ändring av sådana grundläggande förhållningssätt ska bli av fordras det förmod
ligen att individen själv hotas eller berörs på något sätt av den Andre. Utbred
ningen av främlingsfientlighet och rasism i samhället påverkas inte med lag
stiftningåtgärder. Ytterst handlar det om var och ens personliga ställnings
tagande. Till skillnad härifrån handlar invandringens vara och storlek om 
frågor som individen själv endast kan påverka genom sin röst vid allmänna val. 
Både xenofobins utbredning och invandringen är politiska frågor. Men de har 
olika djup. Det är lättare att ändra uppfattning i frågor som rör invandringens 
storlek och omfattning under intryck av en allmän debatt med hänvisning till 
frågans realpolitiska karaktär än det är att ändra sitt förhållningssätt till med
människor. 



5 FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL INVANDRING 

I detta kapitel presenterar vi i första hand sambanden mellan de tre "klassiska" 
bakgrundsvariablerna ålder, kön och socialgruppstillhörighet och måtten på de 
olika aspekterna på förhållningssätt till invandring och invandrare. I tidigare 
undersökningar har det visat sig att framförallt ålder och socialgruppstillhörig
het uppvisar tydliga samband med inställning till invandring och invandrare -
äldre människor och människor från socialgrupp 4 har visat sig vara mera ne
gativa än yngre och de med hemvist främst i socialgrupp 1 och 2 .1  den inled
ningsvis nämnda ungdomsstudien (se Lange & Westin 1992) fann vi dessutom 
ett klart samband mellan kön och attityder till invandring - pojkar var signifi
kant mera negativa än flickor. 

Särskilt i vissa avseenden kan variationen i inställning till de frågor vi undersö
ker vara avsevärd när man jämför olika ålders- och socialgruppskategorier. De 
jämförelser med främst 1987 års undersökning som vi presenterade i kapitel 4 
gjordes i första hand med avseende på hela materialet. I övrigt jämfördes en
dast åldersgrupper och födelsekohorter. Den variation i uppfattningar som de 
olika socialgrupperna står för ligger s a s  dold bakom de siffror vi presenterade 
i tabellerna och diagrammen. De händelser och förändringar i det samhälleliga 
livet - ekonomiska, politiska och andra - som ägt rum under sexårsperioden 
mellan 1987 och 1993 har s a s  "träffat" de olika ålderskohorterna i olika faser 
i deras livslopp och kan därför antas ha haft olika effekter på dessa kategorier 
av människor. Lika viktigt är det emellertid att fråga sig om andra viktiga livs
betingelser - förutom faser i individernas livslopp - kan göra människor olika 
mottagliga för de händelser och förändringar som äger rum under en viss tids
period. Flera ytterst välgjorda studier har visat att olikheter i människors socia
la och ekonomiska livsbetingelser inverkar på deras förmåga att hantera sam
hälleliga förändringar och medför att deras reaktioner på dessa förändringar 
kan vara väsentligt olika. 

Vi har därför gjort ett försök att differentiera de jämförelser vi gjort med 1987 
års undersökning med avseende på socialgruppstillhörighet. Tyvärr använde 
man i 1987 års undersökning en socioekonomisk indelning av intervjupersoner
na som skiljer sig från den vi använder i årets studie. För att kunna genomföra 
jämförelsen blev vi tvungna att slå samman de kategorier vi i årets undersök
ning kallar socialgrupp 2 och 3 (tjänstemän på mellannivå samt lägre tjänste
män). Efter denna sammanslagning gav jämförelsen följande resultat. När det 
gäller de frågor (eller snarare påståenden) som ingår i det vi i årets studie kallar 
xenofobimåttet har det skett en positiv förändring (= lägre xenofobi) i alla tre 
socialgrupperna, men förändringen var väsentligt större i socialgrupp 1 än i 
socialgrupp 2 och 3 .1  fråga om de påståenden mm som ingår i vårt mått på in



ställning till invandring har det skett en negativ förändring sedan 1987, men 
även här skiljer sig de tre socialgrupperna från varandra - i socialgrupp 1 är 
förändringen marginell, medan den är störst i socialgrupp 2 och 3. Om vi tittar 
på de påståenden som ingår i vårt mått på assimilativ inställning, är den positi
va förändring (=mindre stark assimilativ inställning) huvudsakligen att hänföra 
till socialgrupp 1. När det gäller inställning till olika invandringsskäl - de frå
gor som vi i årets studie inkluderat i måtten "restriktivitet 1" och "restriktivitet 
2" - har det skett en negativ förändring främst i socialgrupp 2 samt, i andra 
hand, i socialgrupp 3. Detta kan sammanfattas på så sätt att de negativa föränd
ringar (i fråga om inställning till invandring) vi konstaterat har till största delen 
ägt rum inom socialgrupperna 2 och 3, medan den positiva förändringen (i frå
ga om främlingsfientlighet, samt, i något lägre grad, assimilativ inställning) 
bör tillskrivas socialgrupp 1. Vad som kanske kan kallas "lägre medelklass" 
har i fråga om inställning till invandring under de senaste sex åren närmat sig 
arbetarklassen. 

Låt oss återvända till årets studie. I de frekvensfördelningar över skalstegen på 
de olika indexen vi presenterade i tabell 3.1 på sidan 42 ser man tydligt att 
fördelningarna för de två centrala måtten på främlingsfientlighet och inställ
ning till invandring är mycket olika. Skillnaden syns tydligare i figur 5.1. 
Diagrammet i figur 5.1 ger s a s ett fågelperspektiv på hur de förhållningssätt 
som de två måtten fångar är distribuerade bland våra intervjupersoner samt -
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Figur 5.1 Fördelningar i procent över de olika skalstegen i de två måtten på 
xenofobi och inställning till invandring ("invandring" i diagrammet). Hela ma
terialet, n = 1.362. 



givet urvalets representativitet - i den svenska befolkningen (för måttens inne
håll se avsnitt 3.1). Skillnaden mellan fördelningarna är i själva verket mycket 
intressant. Det framgår klart att extremt xenofoba eller främlingsfientliga för
hållningssätt uppvisar en mycket "sned" fördelning - 52 procent av responden-
tema återfinns på skalstegen 1 och 2, medan endast fem procent har fått index
värden 6 och 7 (vi kan redan nu säga att av de 18 personer som har indexvärdet 
sju tillhör 16 socialgrupp 4). I kontrast mot detta uppvisar måttet på inställning 
till invandring en s k "normal" fördelning - de flesta ligger i mitten och frek
venserna avtar åt båda hållen. Vi vill nu påminna läsaren om något vi skrev i 
samband med presentationen av vårt sätt att konstruera sammansatta mått: de 
två måtten är konstruerade på så sätt att de i allt väsentligt bevarar fördelnings
formen hos de ingående variablerna. Detta är viktigt att understryka, eftersom 
det är mycket lätt att manipulera fördelningsformen på de index man konstru
erar. Vi kan dra slutsatsen att starkt främlingsfientliga förhållningssätt - i 
extrema fall med klart rasistisk anstrykning - är ovanliga i befolkningen. Starkt 
negativa förhållningssätt till invandring och invandringspolitik är vanligare, 
men inte heller i detta avseende kan man finna större delen av intervjuperson
erna på de högsta skalstegen. 

Ett par anmärkningar är på sin plats här. Vi har knappast någon absolut - inte 
ens en rimligt relativ - referenspunkt för att kunna bedöma huruvida den eller 
den fördelningsformen på våra mått är "lagom". Vi kan göra jämförelser med 
tidigare undersökningar och konstatera närvaro eller frånvaro av förändringar. 
Det kan tänkas att i den bästa av alla världar skulle alla människor vara sam
lade på skalsteget ett på båda måtten. Enligt vår uppfattning står någon sådan 
värld icke att finna på den här planeten. Eftersom vi tror att även starkt kritisk 
inställning till invandring och - framförallt - till invandringspolitik kan vara 
rationellt grundad, medan extrem fientlighet eller hat av allt att döma har andra 
rötter, finner vi det glädjande att det sistnämnda förhållningssättet i vår under
sökning framstår som ovanligt. Somliga skulle kanske rent av hävda att detta 
sakernas tillstånd är "lagom". Den andra anmärkningen rör en mycket knivig 
aspekt på studier av detta slag. Vi tror inte att den här typen av undersökningar 
utgör något slags "kungsväg" till människors medvetanden. En intervju av det 
slag det här handlar om är en social situation med ömsesidiga förväntningar 
hos intervjuaren och den intervjuade. "Social önskvärdhet" kan göra sig gäl
lande i intervjupersonernas svar. Just nu kan vi inte bedöma i vilken utsträck
ning detta förekommer i vårt material, men i kommande rapporter skall vi 
uppmärksamma denna komplicerade fråga. 

Låt oss nu se efter hur de två måtten "slår" när intervjupersonerna delas in efter 
kön, ålder och socialgruppstillhörighet. I de följande diagrammen använder vi 



tredimensionella korstabuleringar, varvid medelvärden på måtten (i stället för 
frekvenser över skalstegen) jämförs för kombinerade kategorier av dessa "bak
grundsvariabler". I figur 5.2 nedan visas medelvärden för xenofobimåttet för 
fyra socialgrupper och tre ålderskategorier. Ålderskategorierna är grovt tilltag
na eftersom vi i annat fall skulle få  alltför få individer i vissa delkategorier. 
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Figur 5.2 Medelvärden för xenofobimåttet för kombinerade socialgrupps- och 
ålderskategorier. N (totalt) = 1.362. 

Bilden är ganska klar. I alla tre åldersintervallen föreligger tydliga skillnader 
mellan socialgrupper - socialgrupp 4 har högsta medelvärde och socialgrupp 1 
lägsta. De flesta av de parvisa skillnaderna mellan socialgrupper är statistiskt 
säkerställda, däremot är några av skillnaderna mellan ålderskategorier inom 
samma socialgrupp ej signifikanta. När det gäller skillnader mellan ålderskate
gorier inom samma socialgrupp ser vi att både i socialgrupp 4 och socialgrupp 
1 har den yngsta ålderskategorin högre medelvärden än den mellersta. I social
grupp 1 är den yngsta kategorin den mest negativa, men skillnaden är inte sig
nifikant på grund av det begränsade antalet individer. Vi vill i detta samman
hang påpeka att det bakom medelvärden oftast döljer sig en avsevärd variation. 
I socialgrupp 1 finns inga individer med värdena 6 och 7 på xenofobimåttet, 
men det finns ett antal (närmare bestämt 9) som har värdet 4 eller 5 . 1  social
grupp 4 finns ett antal människor med värdena 6 och 7, men det finns även så
dana (81 personer = 15 % av alla i socialgrupp 4) som har värdet 1. De sist
nämnda är minst lika intressanta som de förstnämnda. 



I figur 5.3 nedan visas motsvarande diagram för medelvärden på måttet på in
ställning till invandring. 
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Figur 5.3 Medelvärden för måttet på inställning till invandring för kombinera
de socialgrupps- och ålderskategorier N (totalt) = 1.362. 

Tendensen är mindre klar än i figur 5.2.1 socialgrupperna 1, 2 och 3 är skill
naderna mellan den yngsta och den äldsta ålderskategorin statistiskt säkerställ
da. I alla tre ålderskategorier är (åtminstone) skillnaden mellan socialgrupp 1 
och socialgrupp 4 signifikanta. De flesta av de övriga parvisa skillnaderna är 
inte säkerställda respektive ligger "på gränsen" till signifikans, om statistiker 
ursäktar uttrycket. Om man bortser från statistisk signifikans är rangordningen 
av socialgrupperna och ålderskategorierna mycket lik den i figur 5.2. 

I figur 5.4 på nästa sida visas en annan infallsvinkel på xenofobimåttet. En me
ra "fingraderad" åldersindelning är korstabulerad mot kön. Skillnaden mellan 
män och kvinnor är statistiskt säkerställd i alla åldersintervall utom 56-71 år. 
Hos båda könen är skillnaderna mellan den äldsta åldersgruppen och de övriga 
signifikant; hos männen är även skillnaderna mellan den yngsta åldersgruppen 
och de tre mittersta signifikant. De äldsta har högre medelvärden än de övriga, 
men framförallt hos männen är de yngsta mera xenofoba än de tre mittersta 
åldersintervallen. Hos kvinnorna finns samma tendens, men den är inte statis
tiskt säkerställd. 
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Figur 5.4 Medelvärden för måttet på xenofobi för kombinerade ålders- och 
könskategorier. N (totalt) = 1.362. 
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Figur 5.5 Medelvärden för måttet på inställning till invandring för kombinera
de ålders- och könskategorier. N (totalt) = 1.362. 



I figur 5.5 på föregående sida visade vi på motsvarande sätt medelvärden för 
måttet på inställning till invandring över olika köns- och ålderskategorier. I de 
två yngsta åldersgrupperna är skillnaden mellan könen statistiskt säkerställd. 
Det föreligger små skillnader mellan åldersgrupperna hos båda könen. Hos 
kvinnorna är endast skillnaden mellan den yngsta och den äldsta ålderskatego
rin signifikant; hos männen gäller detta endast den näst äldsta och den äldsta 
kategorin. 

I figur 5.6 nedan presenteras en tredje indelning - kön och socialgrupp. Åter
igen finner vi en tydlig rangordning mellan socialgrupperna. De flesta parvisa 
skillnader mellan socialgrupperna hos båda könen är signifikanta. I socialgrup
perna 1, 2 och 4 är skillnaderna mellan könen statistiskt säkerställda. Det före
faller framförallt vara de yngre männen i socialgrupp 1 och 2 som är mera xe-
nofoba än kvinnorna. 
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Figur 5.6 Medelvärden för måttet på xenofobi för kombinationer av kön och 
socialgrupp. N (totalt) = 1.362. 

För fullständighetens skull presenterar vi i figur 5.7 på nästa sida ett motsva
rande diagram för måttet på inställning till invandring. Rangordningen mellan 
socialgrupperna är mindre tydlig, men både i socialgrupp 1 och 2 är männen 
signifikant mera negativa till invandring än kvinnorna. Hos båda könen är 
skillnaderna mellan socialgrupperna 1-2, 1-3, 1-4 samt 2-4 statistiskt säker
ställda. 
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Figur 5.7 Medelvärden för måttet på inställning till invandring för kombina
tioner av kön och socialgruppstillhörighet. N (totalt) = 1.362. 

Vi kan sammanfatta nu. När det gäller xenofobimåttet föreligger tydliga skill
nader mellan socialgrupper i alla ålderskategorier och hos båda könen - social
grupp 4 har högsta medelvärde och socialgrupp 1 lägsta. I den grövre ålders
indelningen har den äldsta åldersgruppen högst medelvärde och mellankatego-
rin (31-50 år) lägst. Den yngsta åldersgruppen har högre medelvärden än mitt-
kategorin framförallt i socialgrupp 1 och 4. Männen har högre medelvärden 
främst i socialgrupp 1 och 2 samt i de yngre grupperna (18-45 år). I fråga om 
måttet på inställning till invandring följer skillnaderna i stort sett samma möns
ter men är mindre tydliga. 

Innan vi går över till de andra aspekterna av förhållningssätt till invandring och 
invandrare vill vi beröra ytterligare en "bakgrundsvariabel", nämligen ut
ländskt ursprung. 13 procent av våra intervjupersoner (177 individer) har ut
ländskt ursprung enligt det vidaste kriteriet (se avsnitt 2.1 sid 20). I kommande 
rapporter skall vi undersöka denna kategori närmare, bl a genom att urskilja 
olika typer av utländsk härkomst. Här vill vi endast presentera hur de av våra 
intervjupersoner som har något slags utländsk bakgrund fördelar sig på de två 
centrala måtten, xenofobi och inställning till invandring i jämförelse med 
"helsvenskarna" (om uttrycket tillätes). I figurerna 5.8 och 5.9 presenteras 
dessa fördelningar. 
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Figur 5.8 Fördelningar över skalstegen för måttet på xenofobiför "helsven
skar" (n = 1.185) och personer med utländsk bakgrund (n = 177). 

INSTÄLLNING TILL INVANDRING 
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Figur 5.9 Fördelningar över skalstegen för måttet på inställning till invand
ring för "helsvenskar" och personer med utländsk bakgrund. 



Vissa skillnader framträder. Respondenter med utländsk bakgrund har något 
lägre värde på båda måtten, men endast skillnaden mellan medelvärden på 
xenofobimåttet är statistiskt säkerställd. 

Som vi sagt tidigare (se avsnitt 3.1 med beskrivningar av sammansatta mått) 
har vi ur indexet för inställning till invandring brutit ut två grupper av variabler 
som handlar om förhållningssätt till olika invandringsskäl ("restriktivitet 1" 
och "restriktivitet 2"). Det är viktigt att veta hur våra intervjupersoner ser på 
dessa invandringsskäl något mera i detalj. I figur 5.10 nedan presenteras fördel
ningar för medelvärden på måttet "restriktivitet 2" över tre ålderskategorier och 
fyra socialgrupper. 
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Figur 5.10 Fördelningar för medelvärden på måttet på inställning till invand
ringsskälen "undkomma svält och fattigdom", "undkomma krig" och "adop
tion" för tre ålderskategorier och fyra socialgrupper. N (totalt) = 1.362. 

Skillnaderna mellan socialgrupp 2 och 3 är inte signifikanta i någon ålderskate
gori. Inte heller är skillnaderna mellan åldersgrupperna 31-50/51-71 i social
grupp 1 och 18-30/31-50 i socialgrupp 4 statistiskt säkerställda. Övriga skill
nader parvis är signifikanta. Det är intressant att notera att den yngsta ålders
kategorin framstår som minst negativ i alla socialgrupper - den lilla "uppgång" 
för den yngsta kategorin jämfört med den mellersta som vi kunnat se i fråga 
om det globala måttet på inställning till invandring finns inte här. Återigen är 
socialgrupp 4 samt den äldsta ålderskategorin mest negativa. 



I figur 5.11 nedan visas motsvarande medelvärden för kombinationer av kön 
och en mera fingraderad indelning i åldersintervall. 
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Figur 5.11 Fördelningar för medelvärden på måttet på inställning till invand
ringsskälen "undkomma svält och fattigdom", "undkomma krig" och "adop
tion" för kombinationer av kön och fem ålderskategorier. N (totalt) = 1.362. 

Skillnaderna mellan ålderskategorier är tydligare hos kvinnor än hos män. I 
åldersgrupperna 18-25,26-35 och 56-71 är skillnaden mellan könen statistiskt 
säkerställd. De äldsta är fortfarande mest negativa men hos männen är skillna
den mellan åldersgrupperna 26-35 och 56-71 inte signifikant. Yngre män är 
markant mera negativa än yngre kvinnor. Observera dock att nivån hos dessa 
medelvärden är ganska låg - skalsteget 2 motsvarar ungefär i genomsnitt svars
alternativet "ungefär lika många som nu" på frågan "tycker du att vi borde till
låta fler...osv att komma hit på sådana grunder?" 

I figur 5.12 på nästa sida visas till sist medelvärden för samma mått för fyra 
socialgrupper uppdelade efter kön. Överlag är männen mera negativa än kvin
norna, men skillnaden mellan könen i socialgrupp 1 är inte signifikant. Skill
naderna mellan socialgrupp 2 och 3 är inte signifikanta för något av könen. 

Låt oss sammanfatta. Yngre kvinnor i socialgrupp 1 är minst negativa, äldre 
män i socialgrupp 4 mest. Skillnader mellan socialgrupper finns i alla ålders
kategorier och hos båda könen. Den yngsta åldersgruppen - främst i social
grupperna 1, 2 och 3 - är markant mindre negativ än den äldsta. 
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Figur 5.12 Fördelningar för medelvärden på måttet på inställning till invand
ringsskälen "undkomma svält och fattigdom", "undkomma krig" och "adop
tion" för kombinationer av kön och fyra socialgrupper. N (totalt) = 1.362. 

I de nästföljande tre figurerna visas motsvarande fördelningar för medelvärden 
på måttet "restrlktivitet 1". 
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Figur 5.13 Fördelningar för medelvärden på måttet på inställning till invand
ringsskälen "politisk förföljelse", "arbete" och "nära anhöriga i Sverige"för 
tre ålderskategorier och fyra socialgrupper N (totalt) = 1.362. 
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Figur 5.14 Fördelningar för medelvärden på måttet på inställning till invand
ringsskälen "politisk förföljelse", "arbete" och "nära anhöriga i Sverige" för 
fem ålderskategorier uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 
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Figur 5.15 Fördelningar för medelvärden på måttet på inställning till invand
ringsskälen "politisk förföljelse", "arbete" och "nära anhöriga i Sverige" för 
fyra socialgrupper uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 



Observera att de två måtten har olika antal skalsteg, vilket i viss mån avspeglar 
fördelningarna över de ingående variablerna i hela materialet - överlag är våra 
intervjupersoner markant mera positiva i fråga om invandringsskälen "und
komma svält och fattigdom", "undkomma krig" samt "adoption" än vad fallet 
är i fråga om skälen "politisk förföljelse", "arbete" och "nära anhöriga i Sver
ige". Vi ser att i fråga om inställning till dessa invandringsskäl är relationerna 
mellan de olika kombinationerna av ålder, kön och socialgrupp något annor
lunda än vad fallet var med "restriktivitet 2". Den yngsta åldersgruppen fram
står inte längre som den mest positiva (eller minst negativa). I sociagrupp 1 
och 2 är de yngsta intervjupersonerna mera negativa än den mellersta ålders
kategorin; i socialgrupp 2 är denna skillnad statistiskt säkerställd. Skillnaden 
mellan könen är mindre markerad i de två yngsta ålderskategorierna samt i de 
olika socialgrupperna med undantag av sociagrupp 1. Skillnaderna går dock i 
samma riktning - män är mera negativa än kvinnor. Vi kan således konstatera 
att det föreligger en tydlig skillnad i respondenternas inställning till dessa två 
"kluster" av invandringsskäl, som är mest markant i den yngsta åldersgruppen 
(18-30) med hemvist främst i socialgrupp 1 och 2. 

Vi går över till nästa aspekt på förhållningssätt till invandring och invandrare, 
nämligen värdering av invandringens konsekvenser. 
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Figur 5.16 Fördelningar för medelvärden på måttet på värdering av invand
ringens konsekvenser för kombinationer avfyra socialgrupper och tre ålders
kategorier. N (totalt) = 1.362. Ju högre värde desto mer positiv värdering. 



I figur 5.16 på föregående sida visas fördelningar av medelvärden på måttet för 
kombinationer av socialgrupper och ålderskategorier. Till skillnad från de mått 
vi redovisat tidigare är detta index så konstruerat att höga poäng (och därför 
högt medelvärde) uttrycker en positiv inställning, i det här fallet en positiv vär
dering av invandringens konsekvenser. Rangordningen av de fyra socialgrup
pernas medelvärden är samma som tidigare. Skillnaderna mellan socialgrupp 2 
och 3 är inte statistiskt säkerställda i någon ålderskategori. Endast skillnaden 
mellan den yngsta åldersgruppen å ena sidan och de två övriga å den andra är 
statistiskt säkerställd. Till skillnad från de aspekter vi redovisat tidigare är den 
yngsta ålderskategorin minst positiv (eller mest negativ) när det gäller värde
ring av invandringens konsekvenser. Den yngsta åldersgruppen i årets under
sökning har vuxit upp med en annan typ av invandring och en annorlunda 
"diskurs" kring invandring än de äldre ålderskohorterna. Många av de ungdo
mar som föddes melan 1963 och 1975 blev tonåringar under 1980-talet med 
dess ökande flyktinginvandring och tilltagande diskussion kring kostnader och 
andra problem i samband med detta. Det är möjligt att det är dessa kombine
rade period- och ålderskohorteffekter som avspeglas i figur 5.16. 

I figur 5.17 nedan presenteras medelvärden för samma mått för män och kvin
nor i olika ålderskategorier. 
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Figur 5.17 Fördelningar för medelvärden på måttet på värdering av invand
ringens konsekvenser för kombinationer av fem ålderskategorier och kön. 
N (totalt) = 1.362. Ju högre medelvärde desto mer positiv värdering 



För en gångs skull framstår männen, särskilt de över 26 år, som mera positivt 
inställda än kvinnorna. Den mest markanta skillnaden mellan könen står att 
finna i den äldsta ålderskategorin. I den yngsta åldersgruppen är medelvärdena 
för de båda könen i stort sett identiska. 

I figur 5.18 nedan presenterar vi den tredje indelningen av intervjupersonerna, 
nämligen socialgrupper indelade efter kön. Rangordningen mellan socialgrup
perna är tydlig - socialgrupp 1 är mest positiv, socialgrupp 4 minst. Varken hos 
män eller kvinnor är skillnaden mellan socialgrupp 2 och 3 statistiskt säker
ställd. Skillnaden mellan könen är signifikant i alla socialgrupperna med un
dantag av socialgrupp 1. 
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Figur 5.18 Fördelningar för medelvärden på måttet på värdering av invand
ringens konsekvenser för kombinationer av fyra socialgrupper och kön. N 
(totalt) = 1.362. Ju högre medelvärde desto mer positiv värdering. 

Vi sammanfattar. I alla tre ålderskategorierna värderas invandringens konsek
venser minst positivt av socialgrupp 4 och mest positivt av socialgrupp 1. Den 
yngsta ålderskategorin (18-30) är minst positiv i alla socialgrupper. Den mest 
positiva värderingen finner vi hos äldre män i socialgrupp 1, den minst positiva 
hos äldre kvinnor i socialgrupp 4. Observera dock att ett medelvärde kring 4 på 
skalan ungefär motsvaras av en genomsnittlig värdering (över de fyra aspekter 
som värderades, se avsnitt 3.1) kring svarsalternativet "något bättre". En viss 
diskrepans föreligger mellan våra intervjupersonens sätt att värdera invandring
ens betydelse för ekonomin och kulturlivet å ena sidan och bostadssituationen 



och arbetsmarknaden å den andra - medan 16.6 respektive 15.6 procent av res-
pondenterna anser att de förstnämnda aspekterna blivit "mycket bättre" på 
grund av invandringen, anser endast 1.2 respektive 2.2 procent samma sak om 
de två sistnämnda. I kommande rapporter skall vi närmare analysera dessa dis
krepanser. 

Ytterligare en aspekt på förhållningssätt till invandring och invandrare fångas 
av ett mått vi kallat "solidaritet med invandrarna". Egentligen handlar det om 
oro för sådana möjliga konsekvenser av invandringen som negativt drabbar in
vandrama - att de får de sämsta jobben, att de drabbas av rasism, att de förlorar 
sin kultur och att deras hemländer kan bli fattigare (se avsnitt 3.1 för beskriv
ning av måttet). En icke föraktlig andel - 58 procent - av respondenterna är 
ganska eller mycket oroade för att invandrama drabbas av rasism. Det kan vara 
intressant att notera att 35 procent av de 364 personer som har värdet 4 eller 
högre (stark xenofobi) på xenofobimåttet är ganska eller mycket oroade för 
denna konsekvens av invandringen. Av de 480 personer vilkas värde på måttet 
på inställning till invandring är 5 eller högre (mycket negativ inställning) är 43 
procent ganska eller mycket oroade för samma sak. 

Förmodligen förhåller det sig så att människors oro i detta avseende kan vara 
förtöjd i olika bevekelsegrunder beroende på deras övriga kännetecken, men 
framförallt tyder de ovannämnda procentsatserna på att människors åsikter och 
känslor i fråga om de företeelser vi undersöker inte är endimensionella - de kan 
vara delvis motsägelsefulla och olika aspekter på känslorna och åsikterna kan 
bottna i olika motiv. Sådana schatteringar och nyanser går helt förlorade i det 
slags "undersökningar" som SIFO/Expressen smetat ut över löpsedlarna ("san
ningen svart på vitt") i september 1993.1 Expressens "undersökning" ställdes 
fem enkla och delvis mångtydiga frågor vilkas svarsalternativ oftast motsva
rade enkla tudelningar i "ja" eller "nej" (dvs svart eller vitt), varvid människors 
åsikter tvingades in i dessa kategorier. Enligt vår uppfattning är det både en 
moralisk och en vetenskaplig skandal att den sortens alster får sådan publicitet 
som den ovannämnda "undersökningen". Nog om detta. 

I figurerna 5.19 och 5.20 på nästa sida presenteras fördelningar för medelvär
den på måttet på solidaritet med invandrarna för två av våra vanliga kombina
tioner av ålderskategorier, socialgrupper och kön. Vi ser först och främst den 
vid det här laget "standardiserade" rangordningen mellan socialgrupper - so
cialgrupp 4 är minst oroad, socialgrupp 1 mest. Skillnaderna är dock mindre än 
i fråga om de flesta andra mått och skillnaden mellan socialgrupperna 2 och 3 
är inte statistiskt säkerställd i någon ålderskategori. 1 socialgrupp 1 och social-
grapp 4 "sticker" 31-50-åringarna "upp" ovanför de två andra åldersgrupperna. 
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Figur 5.19 Fördelningar för medelvärden på måttet på "solidaritet med in
vandrama" för fyra socialgrupper och tre ålderskategorier. N (totalt) = 1.362. 
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Figur 5.20 Fördelningar för medelvärden på måttet på "solidaritet med in
vandrama" för fyra socialgrupper indelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 



För socialgrupp 4 är skillnaden statistiskt säkertställd. Måhända är det "fyrtio
talisterna" med sin ideologiska skolning under 60-talet som skiljer sig från 
andra ålderskohorter - liknande skillnader skymtar även fram i fråga om andra 
mått på inställning till invandring och invandrare. 

Om socialgrupperna delas in efter kön blir "rangordningen" dem emellan tyd
ligare, framförallt hos kvinnor. I alla fyra socialgrupperna är männen mindre 
solidariska (eller mindre oroade) än kvinnorna. Skillnaden mellan könen är sta
tistiskt säkerställd i alla socialgrupper utom 3. Vi presenterar inget diagram för 
de fem ålderskategorierna uppdelade efter kön, eftersom skillnaderna mellan 
olika kategorier i denna uppdelning är mycket små och ingen av dem är statis
tiskt säkerställd. 

Vi har ytterligare fem mått relaterade till inställningen till invandring och in
vandrare som vi inte redovisar här i form av diagram, eftersom de kommer att 
underkastas mera ingående analyser i kommande rapporter. Det handlar i för
sta hand om måttet på assimilativ inställning. Fördelningar av olika kategorier 
av respondenter på skalstegen på detta mått är betydligt "plattare" än vad fallet 
var med xenofobimåttet och måttet på inställning till invandring. En av de 
aspekter detta mått av allt att döma fångar är vad man skulle kunna kalla "kul
turell egoism" (somliga skulle kanske föredra andra benämningar, som t ex 
"sund nationalism" eller "omsorg om den svenska kulturens fortlevnad"). De 
som har höga värden på detta index har en intolerant - eller rentav fientlig -
inställning till att invandrare som bor i Sverige bevarar sina respektive kulturer 
och modersmål samt vidarebefordrar det kulturella arvet till sina barn. De in
vandrare som väljer att bo i Sverige bör enligt deras synsätt bli så lika sven
skarna som möjligt. De två yngsta åldersgruppernas (vid indelning i fem inter
vall) inställning i dessa frågor snarare lutar åt det positiva hållet än åt det nega
tiva, medan tendensen är motsatt hos de äldsta. Skillnaden mellan de två yng
sta kategorierna och den äldsta är statistiskt säkerställd. Skillnaderna mellan 
könen och mellan socialgrupperna är något oklara, men socialgrupp 4 tenderar 
att vara mera "assimilativ" än socialgrupp 1 och 2. Vi kan dessutom konstatera 
att även om det finns en medelstark, positiv korrelation mellan assimilativ in
ställning å ena sidan och xenofobi och inställning till invandring å den andra 
(r=0.54 och r=0.50 respektive; Pearson partialkorrelation med "kontroll" för 
kön,  ålder och socialgruppstillhörighet), föreligger det ett slags partiell 
"asymmetrisk frihet" när det gäller assimilativ inställning i förhållande till 
främst xenofobimåttet. Om man är höggradigt xenofob är man i de flesta fall 
höggradigt assimilativ. Däremot kan xenofobivärdena variera en hel del hos 
dem som uppvisar höggradig assimilativ inställning. "Kulturell egoism" är tyd
ligen sammankopplad med xenofobi men kan även förekomma relativt "själv
ständigt". 



De övriga fyra måtten syftar på perception av invandramas brottslighet, percep
tion av relationen mellan invandrare och svenskar, uppfattning om vilken sta
tus/prestige invandrargrupperna har i det svenska samhället samt perception av 
invandrarnas situation jämfört med svenskars. Det föreligger statistiskt säker
ställda (medelhöga till låga; Pearson partialkorrelationer med "kontroll" för 
kön, ålder och socialgruppstillhörighet) samband mellan dessa mått och måtten 
på xenofobi samt inställning till invandring. Jämfört med de lågxenofoba och 
med dem som är positiva till invandring tenderar de som är starkt xenofoba 
och negativa till invandring att anse att invandrarnas brottslighet är ganska 
eller mycket större än svenskarnas, att invandrarnas situation i fråga om eko
nomi och bostäder är bättre än svenskarnas, att relationerna mellan svenskar 
och invandrare är dåliga samt att invandrarnas prestige/status i det svenska 
samhället är lägre än vad den ter sig i de lågxenofobas ögon. Dessa förhåll
ningssätt, perceptioner och bedömningar tycks ingå i ett slags "syndrom", var
vid de olika komponenterna i syndromet betingar varandra på - tills vidare -
oklart sätt. Vi återkommer med fördjupade analyser av detta i nästa rapport. 

Vad vi däremot vill presentera nedan är två mått av ett helt annat slag än de ti
digare redovisade. I figur 5.21 visas fördelningar av medelvärden för måttet på 
total upplevd social distans över fyra socialgrupper och tre ålderskategorier. 
Den vanliga ordningsföljden mellan socialgrupper och ålderskategorier uppträ-

Figur 5.21 Fördelningar av medelvärden på måttet på total upplevd social 
distans över fyra socialgrupper och tre ålderskategorier. N (totalt) = 1.362. 
Skalvärdet 6 innebär stor upplevd total distans. 
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der igen. Endast tre av de parvisa skillnaderna mellan subkategorierna uppnår 
inte statistisk signifikans - mellan ålderskategorierna 18-21/31-50 i socialgrupp 
4 och 31-50/51-71 i socialgrupp 1 samt mellan socialgrupp 2 och 3 bland 18-
30-åringar. Framförallt i socialgrupperna 2, 3 och 4 ser vi att den äldsta ålders
kategorin har markant högre värden än de två yngre kategorierna. 

I figur 5.22 nedan visas fördelningarna av medelvärden på samma mått för fem 
ålderskategorier uppdelade efter kön. I alla åldersgrupper utom den yngsta har 
kvinnor högre värden än män, men skillnaderna är statistiskt säkerställda en
dast i åldersgrupperna 36-45 år och 56-71 år. 
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Figur 5.22 Fördelningar av medelvärden på måttet på total upplevd social 
distans över fem ålderskategorier uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 
Skalvärdet 6 innebär stor upplevd total distans. 

I figur 5.23 på nästa sida visas till sist medelvärden för de fyra socialgrupperna 
uppdelade efter kön. I alla fyra socialgrupperna har kvinnor större värden än 
män, men endast skillnaderna i socialgrupp 3 och 4 är signifikanta. När det gäl
ler skillnader mellan socialgrupper är alla parvisa dito statistiskt säkerställda 
bland kvinnorna, däremot är inte skillnaden mellan socialgrupperna 2 och 3 
signifikant bland männen. 

Någon skulle kunna hävda att måttet på social distans utgör en aspekt hos xe-
nofobi - det handlar om att hålla etniska/nationella grupper på distans från sig 
själv - och att det därför borde inkluderas i xenofobimåttet. Både på teoretiska 
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Figur 5.23 Fördelningar av medelvärden på måttet på total upplevd social 
distans över fyra socialgrupper uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. Skal
värdet 6 innebär stor upplevd total distans. 

grunder och utifrån våra tidigare undersökningar där samma mått använts (se 
Lange & Westin 1992) anser vi att social distans är primär i förhållande till 
xenofobi och inställning till invandring och bör därför behandlas som ett sepa
rat mått. Det finns visserligen ett medelstarkt och statistiskt höggradigt säker
ställt positivt samband mellan social distans å ena sidan och måtten på xenofo
bi och inställning till invandring å den andra (0.52 och 0.50 respektive; Pear
son partialkorrelation med "kontroll" för kön, ålder och socialgruppstillhörig
het). Men statistiska regressioner av de tre variablerna parvis mot varandra 
visar att måttet på social distans har relativt stor "frihet" att variera gentemot de 
båda andra måtten. Även de som inte är starkt xenofoba kan ha ganska höga 
värden på måttet på social distans. 

Ett besläktat - men inte identiskt - mått är måttet på total upplevd likhet/olikhet 
i förhållande till etniska/nationella grupper. Med vissa förändringar i samman
sättningen av de grupper som skattas har detta mått används i alla undersök
ningar vi gjort från 1981 och framåt. 1 ungdomsstudien (se Lange & Westin 
1992) har vi (nästan) lyckats visa att upplevd olikhet (skattad pä sjugradiga 
grafiska skalor) innehåller en attitydkomponent som s a s  läggs ovanpå de öv
riga kriterier som intervjupersonerna använder i sina bedömningar. Kulturell 
olikhet tycks för  övrigt vara ett av dessa kriterier. I figur 5.24 på nästa sida 
visas medelvärden för upplevd total olikhet för socialgrupper/åldersintervall. 
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Figur 5.24 Fördelningar av medelvärden på måttet på total upplevd olikhet 
över fyra socialgrupper och tre ålderskategorier N (totalt) = 1.362. Skalvär
det o innebär stor upplevd total olikhet. 

I figur 5.25 nedan visas motsvarande medelvärden för ålderskategorier uppde
lade efter kön. 
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Figur 5.25 Fördelningar av medelvärden på måttet på total upplevd olikhet 
över fem ålderskategorier uppdelade efter tön. N (totalt) = 1.362. Skalvärdet 6 
innebär stor upplevd total olikhet. 



I figur 5.26 nedan visar vi till sist medelvärden för samma mått för  fyra so
cialgrupper indelade efter kön. 
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Figur 5.26 Fördelningar av medelvärden på måttet på total upplevd olikhet 
över fyra socialgrupper uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. Skalvärdet 6 
innebär stor upplevd total olikhet. 

Skillnaderna mellan socialgrupper och ålderskategorier följer samma mönster 
som i fråga om social distans, med vissa undantag. I socialgrupp 1 (figur 5.24) 
är den upplevda olikheten störst i den yngsta ålderskategorin, i socialgrupp 4 är 
den störst hos den äldsta. Endast skillnaderna mellan 31-50-åringarna och 51-
71-åringarna i socialgrupp 4 samt mellan 18-30-åringarna i socialgrupp 1 är 
statistiskt säkerställda. I alla åldersgrupper med undantag av 18-25 år (figur 
5.25) upplever kvinnor större olikhet än män. I figur 5.26 ovan är skillnaderna 
mellan könen signifikanta endast i socialgrupp 3 och 4. 

Detta får - åtminstone tills vidare - avsluta genomgången av ålders-, köns- och 
socialgruppsskillnader på de mått som syftar på olika aspekter av inställningen 
till invandrare och invandring. Hur skall man förklara de mönster av skillnader 
vi funnit i dessa avseenden? Frågan är svår och i denna första rapport kan vi 
endast beröra den ytligt och fragmentariskt. Om vi räknar bort de 13 mått som 
på ett eller annat sätt handlar om inställning till invandrare och invandring 
återstår dels 21 sammansatta mått som fångar olika psykologiska kännetecken, 
preferenser, värderingar mm hos intervjupersonerna, dels en del individuella 
frågor som inte ingår i några index samt de socialekologiska måtten med 



infonnation om respondentemas närmiljö. Antalet möjliga "orsaksrelationer" är 
stort och det krävs betydligt mera tid och analysarbete för att vi skall kunna 
säga något om dem med någorlunda gott självförtroende. 

Om man ser hela materialet s a s i ett fågelperspektiv visar det sig att vissa 
egenskaper, livsomständigheter och psykologiska kännetecken samvarierar på
tagligt med individemas värden på måtten för xenofobi och inställning till in
vandring (relativt) oberoende av de tre "bakgrundsvariablerna" kön, ålder och 
socialgruppstillhörighet, som vi diskuterat i det föregående. Att vi skriver "re
lativt" oberoende syftar på den omständigheten att flera av dessa kännetecken, 
livsomständigheter mm dessutom samvarierar eller "samverkar" med dessa 
bakgrundsfaktorer, varvid s k interaktionseffekter gör sig gällande. Om man 
tittar på samvariationen mellan de två centrala måtten på inställning till invand
rare och invandring och de andra variablerna efter "kontroll" (i statistisk be
märkelse, i första hand med hjälp av partialkorrelationer) av den variation som 
"orsakas" av kön, ålder och socialgruppstillhörighet visar det sig att några fak
torer framträder tydligare än andra. De som har större kontakt med utrikes föd
da personer är mindre xenofoba och mera positiva till invandring än de med 
liten eller ingen kontakt. De som reser mycket och som framförallt tillbringat 
längre tidsperioder utomlands är mindre xenofoba och mera positiva till invan
dring än de som rest litet. De som har stort förtroende för politiker och sam
hällsinstitutioner är mera positiva och mindre xenofoba än de som har litet för
troende. De som har starkt "auktoritära" värderingar är markant mera negativa 
till invandring och mera xenofoba än "lågauktoritära" personer. De för vilka 
hög ekonomisk standard är mycket viktig i livet är mera negativa till invand
ring och mera xenofoba än de för vilka hög standard är mindre viktig. De som 
konsumerar mera samhällsinriktad och kulturinriktad information i massmedia 
är mera positiva till invandring och mindre xenofoba än de med låg konsum
tion av sådan information. 
Alla dessa samband kan givetvis inte utan vidare tolkas som orsaksrelationer. 
Uttalanden om orsaksrelationer i tvärsnittsundersökningar av den här typen 
utgör alltid statistiska efterkonstruktioner. Vi återkommer till dessa "efterkon-
struktioner" i senare rapporter. Nedan presenterar vi ett antal diagram som vi
sar hur några av de ovannämnda faktorerna varierar med de tidigare diskutera
de "bakgrundsegenskapema" kön, ålder och socialgruppstillhörighet. Eftersom 
dessa faktorer uppvisar samband med inställning till invandring och invandrare 
relativt oberoende av dessa bakgrundsegenskaper, medför detta att om de åter
finns i olika grader i olika köns-, ålders- och socialgruppskategorier, kommer 
deras samband med inställning till invandring och invandrare att framträda 
"förstärkt", låt vara att frågan om hönan och ägget förblir obesvarad. 



I de nästföljande tre figurerna visas hur total kontakt med utrikes födda män
niskor är fördelad mellan de olika kombinationerna av bakgrundsegenskaper. 

medelvärde för mättet p å  
total kontakt med Invandrare 

stor total kontakt med invandrare 

socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 socialgrupp 4 

Figur 5.27 Medelvärden för kontakt med invandrare för fyra socialgrupper 
och tre ålderskategorier. Helsvenskar". N (totalt) = 1.185. 
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Figur 5.28 Medelvärden för kontakt med invandrare för fem ålderskategorier 
uppdelade efter kön. "Helsvenskar". N (totalt) = 1.185. 
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Figur 5.29 Medelvärden för kontakt med invandrare för fyra socialgrupper 
uppdelade efter kön."Helsvenskar". N(totalt) = 1.185. 

Vi ser att socialgrupp 1 har mest kontakt, socialgrupp 4 minst. I socialgrupp 1 
har de äldre mera kontakt än de yngre, i socialgrupp 4 är det tvärtom. De yng
sta och de äldsta männen har mera kontakt än kvinnorna i motsvarande ålders
grupper. Vid uppdelning efter socialgrupp och kön har männen i socialgrupp 4 
något större kontakt än kvinnorna i samma socialgrupp. Den äldsta ålderskate
gorin, framförallt kvinnorna, har minst konstakt, de äldre, framförallt männen, 
i socialgrupp 1 har mest. 

I nästa svit av diagram (figurerna 5.30 - 5.32 på de följande sidorna) visar vi 
motsvarande korstabuleringar för medelvärden på måttet för beresenhet. Möns
tret är klart: i alla tre ålderskategorierna har socialgrupp 4 rest minst, social
grupp 1 mest. 51-71-åringar i socialgrupp 4 är överlag minst beresta, medan 
samma ålderskategori i socialgrupp 1 är mest berest. Överlag är kvinnor mind
re beresta än männen och skillnaderna är största bland 36-55-åringar samt i 
socialgrupp 2 och 4. Mönstret av dessa skillnader följer i grova drag motsvaran
de mönster i fråga om de två centrala måtten på inställning till invandring. 
Återigen måste vi påpeka att detta inte implicerar något enkelt orsaksförhållan
de, dvs det faktum att socialgrupp 4 framstår som mest negativ till invandring 
och invandrare orsakas inte enbart av att de är minst beresta. På ett ännu oför
klarat sätt bidrar omständigheten att tillhöra socialgrupp 4 och vara mindre be
rest till benägenheten att utveckla negativa förhållningssätt till invandring och 
invandrare. 
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Figur 5.30 Medelvärden på måttet på beresenhet för fyra socialgrupper och 
tre ålderskategorier. N (totalt) = 1.362. 
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Figur 5.31 Medelvärden på måttet på beresenhet för fem ålderskategorier 
uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 



m a n  
kvinnor 

socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 socialgrupp 4 

Figur 5.32 Medelvärden på måttet på beresenhet för fyra socialgrupper upp
delade efter kön. N (totalt) = 1.362. 

Vi skall presentera ytterligare två av de "bidragande" faktorer vi räknat upp i 
det föregående. I figurerna 5.33 - 5.35 presenteras medelvärden på måttet på 
"auktoritära" värderingar. 
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"auktoritära" värderingar 

starkt "auktoritära" värderingar 

31-50 å r  
18-30 å r  

socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 socialgrupp 4 

Figur 5.33 Medelvärden på måttet på "auktoritära" värderingar för fyra so
cialgrupper och tre ålderskategorier. N (totalt) = 1.362. 



medeivårdd för mättet på 
"auktorrtära" värderingar 

starkt "auktoritära" värderingar 

/ m ä n  
kvinnor 

Figur 5.34 Medelvärden på måttet på "auktoritära" värderingar för fem ål
derskategorier uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 

medelvärde för mättet p ä  
"auktoritära" värderingar 

starkt "auktoritära" värderingar 

/ m ä n  
kvinnor 

socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 socialgrupp 4 

Figur 5.35 Medelvärden på måttet på "auktoritära" värderingar för fyra so
cialgrupper uppdelade efter kön. N (totalt) = 1.362. 



Vi skriver "auktoritär" inom citationstecken på grund av de förbehåll kring 
tolkningens av måttets innebörd som vi uttryckte i avsnitt 3.1 där måttet presen
terades. Vi är medvetna om att de frågor mm som ingår i måttet kan ha olika 
innebörder för olika personer och använder benämningen som ett provisoriskt 
arbetsnamn tills vi underkastat måttet djupare analyser. Läsaren får ursäkta om 
vi ibland glömmer att sätta dit citationstecknen. I diagramsviten på de föregåen
de sidorna ser vi först och främst tydliga skillnader mellan ålderskategorierna, 
men även mellan socialgrupperna. 51-71-åringar i socialgrupp 4 är mest "auk 
toritära", 31-50-åringar i socialgrupp 1 minst. Det är intressant att observera att 
den yngsta ålderskategorin i socialgrupp 1 har markant och statistiskt säker
ställt högre värde än den mellersta åldersgruppen. När det gäller skillnader 
mellan könen är de mest framträdande i åldrarna 18-35 år samt i socialgrupp 2 
- i dessa fall är männen markant och signifikant mera "auktoritära" än kvinnor
na. I åldrarna 46-71 år vänder relationen mellan de båda könens värden och 
kvinnorna mellan 56-71 år är något mera "auktoritära" än männen. Skillnaden 
är dock inte signifikant.Vi måste dock återigen påpeka att det i stort sett i alla 
ålderskategorier, i alla socialgrupper samt hos båda könen föreligger en avse
värd variation i värden på detta mått, som döljes vid presentationer med hjälp 
av medelvärden. 

Den sista faktor vi tänker presentera i detta sammanhang är preferenser för 
filmer med våldsinlag. I fråga om detta mått föreligger en kraftig snedhet i för-

medelvärde för måttet pä 
prefarenser för filmar med våldsinslag 

socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 socialgrupp 4 

Figur 5.36 Fördelningar för medelvärden på måttet på preferenser för filmer 
med våldsinslag för fyra socialgrupper och tre ålderskategorier 



medelvärde för mättet p å  
preferenser för fHmer rned våtdslnslag 

stark preferens 

man 
kvinnor 

18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-71 år 

Figur 5.37 Fördelningar för medelvärden på måttet på preferenser för filmer 
med våldsinslag för fem ålderskategorier uppdelade efter kön. 

medelvärde för mättet p å  
preferenser för filmer med väldslnslag 

socialgrupp 1 socialgrupp 2 socialgrupp 3 socialgrupp 4 

m a n  
kvinnor 

Figur 5.38 Fördelningar för medelvärden på måttet på preferenser för filmer 
med våldsinslag för fyra socialgrupper uppdelade efter kön. 



delningar över åldersgrupper - den yngsta generationen har mycket högre vär
den än de övriga ålderskategorierna, vilket framgår tydligt av figurerna 5.36 
och 5.37. I alla ålderskategorierna och i alla fyra socialgrupper har männen 
markant och signifikant högre värden än kvinnorna. Riktningen i det eventuel
la orsakssambandet mellan preferenser för filmer med våldsinslag och inställ
ning till invandring och invandrare är mycket oklar och kräver mera analyser, 
framförallt hos ungdomarna, hos vilka dessa preferenser är (relativt sett) star
kast. Vi har undersökt två extremgrupper av intervjupersoner utplockade med 
ett mycket "tufft" kriterium - de skulle ha mycket höga respektive mycket låga 
värden samtidigt på fem mått relaterade till invandring och invandrare (de för
sta fem i tabellen på sidan 42). Om den variation i preferenser för filmer med 
våldsinslag som sammanhänger med kön, ålder och socialgruppstillhörighet 
"plockas bort" med hjälp av partialkorrelationer med "kontroll" av dessa variab
ler, visar det sig att sambandet mellan dessa preferenser å ena sidan och xeno-
fobi och inställning till invandring å den andra blir markant starkare än om 
samma korrelationer beräknas på hela materialet. Detta tyder på att ett äkta be
roendeförhållande mellan dessa kännetecken föreligger, men den eviga frågan 
om hönan och ägget blir - ytterligare en gång - obesvarad. 

I den "lista" över kännetecken och faktorer som samvarierar med inställning 
till invandring och invandrare som vi räknade upp några sidor tidigare inklude
rade vi även måttet på förtroende för politiker, samhällsinstitutioner mm. En 
operation analog med den ovan beskrivna - med extremgrupper och partialkor
relationer - ger vid handen att det föreligger ett starkt och statistiskt höggradigt 
signifikant negativt beroendeförhållande mellan förtroende och xenofobi/in-
ställning till invandring: j u  mindre förtroende desto större xenofobi (eller 
tvärtom). Vi avstår dock från att presentera korstabuleringar av detta mått för 
olika kombinationer av kön, ålder och socialgrupp eftersom variationen i dessa 
sub-kategorier är svåröverskådlig. Yngre människor i socialgrupp 4 verkar ha 
minst förtroende, medan äldre personer i socialgrupp 1 förefaller ha störst, men 
de övriga skillnaderna är små och oklara och vi återkommer till detta mått i 
senare rapporter. 

Låt oss till sist säga något om förhållandet mellan partisympatier och inställ
ning till invandring och invandrare. I figurerna 5.39 och 5.40 på nästa sida pre
senteras medelvärden på måtten på xenofobi och inställning till invandring för 
sympatisörer med olika partier. Den relevanta frågan i intevjun hade följande 
lydelse: "Om det vore val i morgon, vilket parti skulle du rösta på?" Eftersom 
vissa partier fått ganska få "röster" är antalet individer i vissa "partikategorier" 
litet och ett antal parvisa skillnader i medelvärden är inte statistiskt säkerställ
da. Andra - som t ex den mellan "nydemokrater" och "vänsterpartister" - är 
höggradigt signifikanta. 



medelvärde för 
"xenofobilndexet" 

röstar 
blankt 

Figur 5.39 Medelvärden på måttet på xenofobi för sympatisörer med olika 
partier. Ju högre medelvärde desto mera negativ inställning. Rangordning ef
ter fallande medelvärde 

medelvärde för mättet p å  
inställning till Invandring 

röstar 
blankt 

Figur 5.40 Medelvärden på måttet på inställning till invandring för sympati
sörer med olika partier. Ju högre medelvärde desto mera negativ inställning. 
Partierna är rangordnade från högsta till lägsta medelvärde 



Då rangordningen av "partierna" i de föregående två figurerna är baserad på 
medelvärden, vill vi understryka att detta bör inte leda till slutsatsen att anhäng
arna till varje parti utgör något slags åsiktsmässiga "monoliter" stöpta efter 
samma mall. Som vanligt föreligger avsevärd variation i indexvärden mellan 
individer. Vi illustrerar detta i diagrammen i de tre nästföljande figurerna, där 
fördelningar av värden på skalan för xenofobi visas för uppsättningar av tre 
"partier" åt gången. 

"XENOFOBIINDEXET" 

centern 

Figur 5.41 Fördelningar på skalvärden på måttet för xenofobi för sympatisör
er med centern (n = 54), vänsterpartiet (n = 46) och ny demokrati (n = 78). 

Vi ser att även om "tyngdpunkterna" i fördelningarna ligger på olika ställen, 
föreligger det en avsevärd variation inom varje "parti". Läsaren bör lägga mär
ke till de låga antalen individer i varje kategori. 

I figurerna 5.42 och 5.43 på nästa sida visas motsvarande fördelningar för de 
återstående "triaderna" av partier samt för blankröstare. Variationsvidden för 
miljöpartiet, Kds och folkpartiet är minst av alla. Man kan dessutom notera 
slående likheter i fördelningar för vissa partier, som kanske i viss mån strider 
mot den officiella bilden av partiernas ståndpunkter i fråga om de frågeställ
ningar som sammanhänger med våra mått. 



Figur 5.42 Fördelningar på skalvärden på måttet för xenofobiför sympatisör
er med miljöpartiet (n = 46), Kds (n = 39) och folkpartiet (n = 92). 

'XENOFOBIINDEXET" 

-blankt 
/ s o c . d e t t i .  
moderat 

Figur 5.41 Fördelningar på skalvärden på måttet för xenofobiför sympatisör
er med moderaterna (n = 191) och socialdemokraterna (n = 557) samt för 
blankröstama (n = 168). 



Vi vill även presentera "partiernas" medelvärden på de två mått som syftar på 
inställning till olika skäl till invandring. 

Medelvärde p ä  mättet 
"restriktivitet 1" 

Negativ/restriktiv inställning 

m p  k d s  f p  v p  m c Skåne-  anna t  röstarSverige- nyd  
partiet blankt d e m .  

Figur 5.44 Medelvärden på måttet på inställning till invandringsskälen "poli
tisk förföljelse", "arbete" och "nära anhöriga i Sverige" för sympatisörer med 
olika partier. 

Medelvärde p ä  mättet 
"restriktivitet 2" 

Negativ/restriktiv inställning 

k d s  m p  v p  ' rös tar '  c anna t  Skäne-  s 
blankt partiet 

m ' nyd Överige-
d e m .  

Figur 5.45 Medelvärden på måttet på inställning till invandringsskälen "und
komma svält och fattigdom", "undkomma krig " samt "adoption "för sympatisör
er med olika partier. 



I figurerna 5.44 och 5.45 ovan har vi även inkluderat sympatisörer med Sveri
gedemokraterna (n = 13) och Skånepartiet (n = 1) samt de intervjupersoner 
som valt svarsalternativet "annat" på "röstningsfrågan". En sympatisör med 
Skånepartiet är givetvis en statistisk absurditet, men vi anser att denna individ 
lyckats finna en logisk plats åt sig själv i den "trappa" som medelvärdesstaplar
na bildar. Även om flera skillnader mellan par av medelvärden på grund av det 
ringa antalet individer inte är statistiskt säkerställda, är t ex skillnaden mellan 
mp och s i figur 5.44 samt den mellan Kds och c i figur 5.45 signifikanta. I fi
gur 5.45 är dessutom skillnaden mellan de 13 Sverigedemokraternas medel
värde och dito för folkpartiet statistiskt säkerställd. 

En sista figur får avsluta denna parad av partier, men även av diagram. I figur 
5.46 nedan visas medelvärden på måttet på assimilativ inställning för sympati
sörer med olika partier. 

medelvärde lör måttet p å  
"assimilativ inställning' 

5 

4 

3 

2 

1 

Figur 5.46 Medelvärden på måttet på assimilativ inställning för sympatisörer 
med olika partier. 

Även för detta mått gäller det vi illustrerade i samband med xenofobimåttet, 
nämligen att det inom varje sympatisörgrupp finns avsevärd variation i index
värden. Vi vill dock inte plåga läsaren med fler diagram. 

Vi vill avsluta detta långa kapitel med en ytterst preliminär presentation av de 
faktorer (psykologiska kännetecken, värderingar, föreställningar, livsomstän-

höggradigt assimilativ inställning 

röstar 
blankt 



digheter mm) som vi så här långt kunna indentifiera som - på ännu okända sätt 
- bidragande till att människor uppvisar höggradigt xenofoba förhållningssätt. 
Vi väljer xenofobimåttet som den "beroende variabeln" i denna presentation, 
eftersom vi anser att det utgör en av de mest centrala dimensionerna i de 
åsikts- och värderingsstrukturer vi undersöker. Med hjälp av ett datorprogram 
för s k "segmentation modeling" (ett slags "prediktionsmaskin" baserad på 
korstabuleringar och något mera sofistikerade chi-2 beräkningar) har vi sökt 
igenom våra data på jakt efter de faktorer med vilkas hjälp man bäst kan "för
utsäga" höga respektive låga värden på xenofobiindexet. Metoden kan använ
das antingen helt automatiskt, då programmet gör i stort sett hela jobbet, eller 
interaktivt, då tillvägagångssättet får en viss likhet med det som kallas stegvis 
multipel regression. I den presentation som följer har vi som första "segmenter
ingsprincip" valt ålder indelad i fem intervall. För var och en av de fem ålders
kategorierna har vi sedan identifierat de faktorer i data som på ett (i statistisk 
bemärkelse) signifikant sätt differentierar mellan "högxenofoba" och "lågxeno-
foba" intervjupersoner. Vi kallar dessa faktorer ytterst preliminärt för "befräm
jande" och "skyddande" faktorer. I sammanställningarna nedan borde alla 
"skyddar" respektive "befrämjar" skrivas inom citationstecken, men i stället för 
att göra det varje gång säger vi det nu i början. I de fall faktorn i vänstra ko
lumnen är en klassifikation (och inte ett mått), t ex socialgruppstillhörighet, 
skriver vi vilken kategori som har det högsta värdet på xenofobimåttet. Faktor
erna är rangordnade efter sin förmåga att differentiera mellan extremvärden på 
xenofobimåttet. Vi anger vad höga värden på varje faktor "leder till" i högra 
kolumnen. 

Ålderskategori 18-25 år 

Psykologiska kännetecken, "Inverkan " på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

Socialgruppstillhörighet 
Auktoritära värderingar 
Konsumtion av samhälls- och kultur-

inriktad information i massmedia 
Förtroende för politiker mm 
Utbildning 
Beresenhet 
Preferenser för filmer med våldsinslag 
Att vara arbetslös 
Boende i områden med hög andel 

arbetslösa 
"Lugnt och tryggt liv" viktigt 

Socialgrupp 4 högst 
Befrämjar 

Skyddar 
Skyddar 
Skyddar 
Skyddar 
Befrämjar ? 
Arbetslösa något högre 

Befrämjar 
Befrämjar 



Ålderskategori 18-25 år (forts) 

Psykologiska kännetecken, "Inverkan " på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

"Risktagande, spännande liv" viktigt Skyddar ? 
Kontakt med invandrare Skyddar ? 
"Hög ekonomisk standard" viktigt Befrämjar 
Pessimism i fråga om Sveriges ekono

Befrämjar miskaframtid Befrämjar 

Ålderskategori 26-35 år 

Psykologiska kännetecken, "Inverkan"på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

Utbildning Skyddar 
Auktoritära värderingar Befrämjar 
Socialgruppstillhörighet Socialgrupp 4 högst 
Förtroende för politiker mm Skyddar 
Konsumtion av samhälls- och kultur-

inriktad information i massmedia Skyddar 
Upplevd "handlingsförmedling" Skyddar 
Beresenhet Skyddar 
Kontakt med invandrare Skyddar ? 
"Lugnt och tryggt liv" viktigt Befrämjar 
Tillfreställd med livssituationen Skyddar 
Preferenser för filmer med våldsinslag Befrämjar 
Pessimism ifråga om Sveriges ekono

Befrämjar miskaframtid Befrämjar 
Boende i områden med hög andel 

låginkomsttagare Befrämjar 
"Hög ekonomisk standard" viktigt Befrämjar 



Ålderskategori 36-45 år 

Psykologiska kännetecken, "Inverkan "på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

Auktoritära värderingar Befrämjar 
Utbildning Skyddar 
Socialgruppstilhörighet Socialgrupp 4 högst 
Kontakt med invandrare Skyddar ? 
Förtroende för politiker mm Skyddar 
Boende i områden med hög andel 

invandrare Skyddar ? 
Beresenhet Skyddar 
Pessimism i fråga om Sveriges ekono

miska framtid Befrämjar 
Att vara av utländskt ursprung Skyddar ? 
Boende i områden med låg 

befolkningstäthet Befrämjar ? 
Konsumtion av samhälls- och kultur-

inriktad information i massmedia Skyddar 
Preferenser för filmer med våldsinslag Befrämjar 
"Lugnt och tryggt liv" viktigt Befrämjar 
Hög självvärdering Skyddar ? 
Boende i områden med hög andel 

höginkomsttagare Skyddar ?? 

Ålderskategori 46-55 år 

Psykologiska kännetecken. "Inverkan "på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

Auktoritära värderingar Befrämjar 
Utbildning Skyddar 
Socialgruppstillhörighet Socialgrupp 4 högst 
Förtroende för politiker mm Skyddar 
Kontakt med invandrare Skyddar ? 
"Lugnt och tryggt liv" viktigt Befrämjar ? 



Ålderskategori 46-55 år (forts) 

Psykologiska kännetecken, "Inverkan "på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

Beresenhet Skyddar 
Upplevd "handlingsförmedling" Skyddar ? 
Boende i områden med hög andel 

höginkomsttagare Skyddar ?? 
Konsumtion av samhälls- och kultur-

inriktad information i massmedia Skyddar 

Ålderskategori 56-71 år 

Psykologiska kännetecken, "Inverkan "på xenofobi 
värderingar, livsomständigheter mm 

Socialgruppstillhörighet 
Utbildning 
Kontakt med invandrare 
Beresenhet 
Förtroende för politiker mm 
Pessimism i fråga om Sveriges ekono

miska framtid 
Konsumtion av samhälls- och kultur-

inriktad information i massmedia 
"Lugnt och tryggt liv" viktigt 
Boende i områden med hög andel 

höginkomsttagare 
"Individualistiska " värderingar 
Boende i områden med hög andel 

låginkomsttagare 
Kunskap om invandring och 

invandringspolitik 
Auktoritära värderingar 
Boende i områden med hög andel 

invandrare 
Boende i områden med låg 

befolkningstäthet 

Socialgrupp 4 högst 
Skyddar 
Skyddar ?? 
Skyddar 
Skyddar 

Befrämjar 

Skyddar 
Befrämjar ? 

Skyddar 
Skyddar ?? 

Befrämjar 

Skyddar 
Befrämjar 

Skyddar ?? 

Befrämjar 



Vi vill understryka att den ovan presenterade sammanställningen av "skyd
dande" och "befrämjande" faktorer inte bör tas alltför bokstavligt - det handlar 
inte om epidemiologi eller immunologi. Det handlar inte heller om orsakssam
band. Den utgör en första systematisering av de kännetecken mm som bör un
derkastas fördjupade analyser. Frågetecknen efter vissa "omdömen" i högra 
kolumnen signalerar att faktorn i fråga kan ha motsatta konsekvenser för vär
den på xenofobimåttet beroende av andra kännetecken hos det undersökta 
segmentet av vårt stickprov. Till exempel kan kontakt med invandrare ha olika 
konsekvenser för värden på xenofobi (eller tvärtom) beroende på om kontakten 
är frivillig samt på andra betingelser. Livsomständigheter eller kännetecken 
som boende i mer eller mindre "invandrartäta" områden, arbetslöshet, vissa 
värderingar mm förefaller också präglas av detta slags "villkorlighet" i fråga 
om relationen till dimensionen främlingsfientlighet. Det finns inga enkla sam
band. Det vi kallar "tolerans" är mångtydigt. 
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INTERVJUFORMULÄRET MED SVARSFREKVENSER I PROCENT 

V5 Först vill jag fråga dig i vilket land du är född? 

Sverige Annat land 

94.6 5.4 

(Om ip är född i ett annat land än Sverige): 
V5002 Vilket år kom du till Sverige ? 

(Om ip är född i ett annat land än Sverige); 
VSOie vilket år fick du svenskt medborgarskap? 

Vi börjar med några frågor om dina kontakter med invandrare 

VI8 Bar du några nära vänner av utländskt 
ursprung bosatta i Sverige 7 

Ja Nej Ej svar 

48.4 51.5 0.1 

V1800 Om ja, hur många? 

Från vilka länder (eller världsdelar) kommer de? 

VI9 Har du några andra bekanta som 
är av utländskt ursprung, t ex 
grannar, studiekamrater eller 
arbetskamrater? 

Ja 60.6 
Nej 39.3 
Vet ej 0.1 

V1900 Hur många? 

Från vilka länder (eller världsdelar) kommer de? 

V21 Har du eller din partner släkt (biologisk. Ja 38.5 
ingift eller adoptivbarn) som är av utländskt Nej 60.8 
ursprung? Ej svar O.7 

(Om ja) Vilket lemd/vilka länder kommer denna person/dessa personer 
från? 

V22 Har du varit utomlands? Ja = 97. .5 
nej = 2 , .4 
ej svar = 0, .1 

V23 Har du varit i de nordiska Ja = 96 .4 
länderna? Nej = 1 .1 

När du besökt de nordiska länderna, har du 

V24 varit på semester? Ja = 91.9 
Nej = 4.5 



V2 5 bott i n&got av Iftndezna Ja = 2.6 
lllngra Sn 3 månader Nej = 93.8 
åt gången? 

V2 6 arbetat? Ja = 9.8 
Nej = 86.6 

V27 besökt något av länderna mer Ja = 78.0 
ån 3 gångar? Mej = 18.4 

V2 8 Har du varit i övriga Europa? Ja = 85.9 
Nej = 11.6 

Når du besökt övriga Europa, har du 

V29 varit på semester? Ja = 82.9 
Nej = 3.0 

V3 O bott 1 något av ISndema Ja = 7.4 
ISngre än 3 månader Nej = 78.5 
åt gången? 

V31 arbetat? Ja = 12.9 
Nej = 73.0 

V32 besökt något av länderna mar Ja = 44.2 
än 3 gånger? Nej = 41.7 

V33 Har du varit utanför Europa Ja = 39.5 
Nej = 58.0 

När du varit utanför Europa, har du 

V34 varit på semester? Ja = 34.5 
Nej = 5.1 

V3 5 bott i något av länderna Ja = 7.0 
längre än 3 månader Nej = 32.6 
åt gången? 

V36 arbetat? Ja = 7.6 
Nej = 32.0 

V37 besökt något av länderna mer Ja = 8.1 
än 3 gånger? Nej = 31.4 

Hur ofta brukar du 
nästan 1-2 dagar 3-4 dagar nästan ej 
aldrig i veckan i veckan varje dag svar 

V38 lyssna på ekoredak
tionens nyheter i radio 25.2 14.7 9.7 50.4 

V39 titta på nyheter på TV 3.1 10.9 15.3 70.7 0.1 

V40 läsa inrikes/utrikes/-
kultursidor i en dags- 33.7 19.7 10.6 36.0 0.1 
tidning 

V41 titta på samhällsprogram 
eller politiska program 37.1 44.6 11.7 6.5 0.1 
på TV 



V42 Hur ofta brulcar du titta pi hyrfilmar på video? 

aldrig några gånger någon gång någon gäng flera gånger ej 
per år i månaden i veckan i veckan svar 

24.6 31.2 29.9 10.5 3.7 0.1 

Vilka filmer brukar du se när du aer på videofilmer, går på bio eller ser på 
TV (inklusive satellit-TV)? Brukar du titta ofta, ibland eller aldrig på 

V43 gangster- och Aldrig 26 .8 
polisfilmer Ibland 60 .7 

Ofta 12 .2 
Ej svar 0 .3 

V44 actionfilmer Aldrig 28 .7 
Ibland 53 .4 
Ofta 17 .5 
Ej svar 0 .4 

V48 skräckf iImer Aldrig 65, .0 
Ibland 32, .1 
Ofta 2, .7 
Ej svar 0, .2 

V51 komedier Aldrig 5, ,4 
Ibland 53. ,0 
Ofta 41. .4 
Ej svar 0. .2 

V54 kanqpsportsfilmer (t ex Aldrig 75. ,8 
karatefilmer) och Ibland 21. ,3 
liknande Ofta 2 . 6 

Ej svar 0. 3 

V55 porrfilmer Aldrig 84. 0 
Ibland 15. 3 
Ofta 0. 4 
Ej svar 0. 3 

V57 Bur mycTtat tittar du på TV 

mindre än 1 timme 20.7 
1-2 timmar 43.5 
2-3 timmar 23.9 
3-4 timmar 8.2 
Mer än 4 timmar 3.7 

per dag på vanliga vardagar? 

V58 Han talar ibland om att det finns olika san^ällsklasser och samhällsgrup
per. Xr det någon samhällsklass eller samhällsgrupp som du brukar räkna 
dig till? 

överklass O . 1 
övre medelklass 10.3 
lägre medelklass 15.6 
arbetarklass 31.9 
samhällsklasser finns inte 3.3 
jag räknar mig inte till någon 36.7 
vet ej, ej svar 2.1 



Nu kommer några frågor om invandringspolltikan och invandringen till Sverige 

V59 I deceaiber 1989 tog regeringen ett viktigt beslut gällande flyktinginvand
ringen. Vad gick detta beslut ut på? Ange det alternativ du tror Ht rätt: 

beslutet innebar att de ekonomiska bidrag som går 1.4 
till flyktingar som fått asyl i Sverige fördubblades; 

beslutet innebar att ansvaret för flyktingmottagningen 17.7 
i Sverige flyttades från Arbetsmarknadsstyrelsen till 
Statens invandrarverk; 

beslutet innebar att antalet giltiga skäl för att få 39.0 rATT 
asyl i Sverige minskade; 

beslutet innebar att även de människor som flyr frän 11.9 
svält och naturkatastrofer kan få asyl i Sverige. 

Vet ej 29.2 

Inget av dessa alternativ, ej svar 0.9 

v e o I runda tal, hur många asylsökande tror du kom till Sverige 1992? 

Under 10 , .000 2, .1 
10.000 - 20, .000 7 , .1 
20.000 - 35. .000 15, .8 
35.000 - 50, .000 18, .0 
50.000 - 75. .000 18. .8 
75.000 - 100. .000 19. .7 
över 100. .000 10. ,9 
Vet ej 7 . .4 
Ej svar 0. .1 

RÄTT (84.000) 

v e i  I runda tal, hur många utlänningar tror du fick uppehållstillstånd i 
Sverige 19927 

Under 10. .000 14 .9 
10.000 - 20. .000 26 .6 
20.000 - 35. .000 22, .8 
35.000 - 50. .000 16 .8 
50.000 - 75. .000 8, .4 
75.000 - 100. .000 1, .3 
över 100. .000 0, .7 
Vet ej 8, ,1 
Ej svar 0, .3 

RjSiTT (19.800) 

V70 Ett antal personer söker sig varje år till Sverige på grund av politiska 
skäl. Tycker du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu, färre eller 
inga alls att komma hit på sådana grunder? 

Fler 14.7 
Som nu 40.1 
Färre 36.0 
Inga alls 7.7 
Vet ej, ej svar 1.5 



V71 Ett antal personer kommer hit varje år för att de fitt arbete i Sverige, 
^cker du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu, färre eller inga alls 
att komma hit på sådana grtmder? 

Fler 9.6 
Som nu 38.3 
Färre 35.5 
Inga alls 15.1 
Vet ej, ej svar 1.5 

V72 Ett antal personer invandrar till Sverige varje år därför att de har nära 
anhöriga (föräldrar eller barn) som bor här. Tycker du att vi borde 
tillåta fler, ungefär som nu, färre eller inga alls att komma hit på 
sådana grunder? 

Fler 12.9 
Som nu 42 . O 
Färre 32.4 
Inga alls 10.7 
Vet ej, ej svar 1.9 

V73 Ett antal personer söker sig varje år till Sverige för att undkonnna svält 
och fattigdom. Tycker du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu, färre 
eller inga alls att komma hit på sådeuia grunder? 

Fler 33.0 
Som nu 37 . 3 
Färre 20.9 
Inga alls 6.6 
Vet ej, ej svar 2.2 

V74 Ett antal personer söker sig varje år till Sverige för att undkomma krig. 
Tycker du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu, färre eller inga alls 
att komma hit på sådana grundar? 

Fler 32.5 
Som nu 40.1 
Färre 19.4 
Inga alls 5.4 
Vet ej, ej svar 2.5 

V75 Varje år adopteras ett antal barn från andra länder av svenskar. Tycker 
du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu, färre eller inga alls att 
komma hit på sådana grunder? 

Fler 35.1 
Som nu 52 . 4 
Färre 8.2 
Inga alls 1.7 
Vet ej, ej svar 2.6 



V84 Anser Da att bastitamalsema om invandring till Svarige borde bli sträng
are, vara oföritndrade eller lättas upp? 

Lättas upp 10.1 
Oförändrade 25.1 
Strängare 61.0 
Vet ej, ej svar 3.7 

Pä detta kort listas ett antal länder och en folkgrupp. Skulle du acceptera en 
person från dessa länder/denna folkgrupp i samma bostadsområde, som granne, 
som bästa vän, som partner i en parrelation, som en som Du kan (eller hade 
kunnat) tänka Dig att ha barn med? Markera den närmaste relation du kan tänka 
dig att ha med personen i fråga, dvs bara en markering i varje rad. 

Skulle du accep att ha som part som som i samma inte ens vet 
tera en person barn ner : i en bästa gran bostads i samma ej 
från med parrela vän ne område bostads

tion område 

V85 Finland 49, .7 7 .9 23, .5 11, ,3 5, .4 1. .0 1.2 
V86 Grekland 23, .2 7 .5 28, .9 18. ,5 16, .2 4. ,0 1.8 
V87 Etiopien 15, .3 3 .3 27, .6 21. ,1 19, .7 10. ,4 2.6 
V88 England 46, .5 12 .1 24, .2 10. ,3 4, .9 0. ,5 1.4 
V89 Serbien 18. .9 4 .1 23, .8 18. .4 19, .2 13. ,2 2.4 
V90 Norge 59. .5 11 .4 17, .6 7. ,6 2 , .4 0. ,1 1.3 
V91 Polen 24. .2 8 .4 27, .8 21. ,1 13 , .1 3. ,4 2.0 
V95 Chile 20. .3 4 .3 27, .8 17. ,5 18, .4 9. ,3 2.6 
V96 Turkiet 16. ,7 3 .3 23, .4 19. ,5 21. .8 12. ,8 2.5 
V97 Zigenare 12. ,7 1 .8 16. .6 10. ,5 18. ,4 37. 9 to

 
to
 

V98 Kina 18. .4 5 .2 30. .9 21. ,4 17. ,0 4. 8 2.3 
V99 Iran 14. .9 2 .3 24. .2 17. 8 21. ,7 16. 7 2.3 
VlOOx Tyskland 37. ,7 11 .3 23, .4 14. ,4 9. ,1 2. 4 1.6 

En del människor oroar sig för invandringens konsekvenser. Jag l&ser nu upp 
några Åsikter om möjliga konsekvenser av invandringen. Ange om du känner dig 
mycket oroad, ganska oroad, n&got oroad eller inte alls oroad för dessa kon
sekvenser . 

Ingen 
uppf. 

Inte alls Något Ganska Mycket Vet 
oroad oroad oroad oroad ej 

VlOl invandrarna får de sämsta job- 41.0 27.4 17.4 6.5 7.6 
ben och blir en underklass 

V102 invandrarna drabbas av rasism 10.4 29.1 28.0 30.0 2.6 

V103 den svenska kulturen hotas 45.5 23.1 15.7 13.8 1.9 

V104 Alltför stora kostnader för sam
hället 15.4 27.8 22.5 32.1 2.3 

V105 invandrarna förlorar sin kultur 63.3 22.5 6.4 1.8 6.0 

V106 den svenska befolkningen blandas 
för mycket med andra raser 64.2 17.2 8.1 7.0 3.6 

V107 invandrarnas hemländer blir fat
tigare 41.8 21.1 13.0 6.7 17.4 



Om du tSnker på dan betydelsa som invai 
för Sverige i olika avseenden, tror du 
grund av invandringen när det gäller: 

Mycket Något 
sämre sämre 

V108 ekonomin 7.6 19.7 
V109 kulturlivet (i Sverige) 1.5 8.4 
VllO bostadssituationen 6.5 27.5 
Vill arbetsmarknaden 10.9 28.5 

na under de senaste 50 Aren haft 
det blivit sämre eller bättre på 

Varken Något Mycket Vet ej 
eller bättre bättre 

30, .2 26, .9 13, .6 2 .1 
36, .7 34, .9 15 , ,6 2 .9 
57, .9 3 , .5 1, . 2  3 , .3 
47, .1 8, .1 2 , .2 3 .2 

Vad är ditt intryck när det gäller förhållandet mellan olika invandrare och 
svenskar? Hur tycker du förhållandet är mellan: 

mycket 
bra 

ganska 
bra 

ganska 
dåligt 

mycket 
dåligt 

vet 
ej 

VI12 greker/svenskar 7.0 
V113 polacker/svenskar 7.0 
V114 finländare/svenskar 34.6 
V115 iranier/svenskar 1.1 
V116 engelsmän/svenskar 53.1 

V117 turkar/svenskar 1.2 

V118 chilenare/svenskar 2.9 

VI19 serber/svenskar 1.6 
V120 etiopier/svenskar 1.6 
V121 kineser/svenskar 9.0 

50.2 
53.2 
56.6 
15.4 
39.8 
1 8 . 0  
35.8 
2 2 . 2  
25.5 
51.3 

16.4 
1 8 . 0  
5.7 

45.7 

1 . 2  
45.8 

30.4 

35.2 

31.8 

13.7 

2.7 
3.4 
0.4 

2 0 . 8  
0 . 1  

18.9 

1 0 . 8  
17.9 

1 1 . 0  
2.9 

23.7 
18.3 

2 . 8  
16.9 
5.6 

1 6 . 1  
2 0 . 0  
23.1 

30.0 

23 .1 

Hur tror du att invandrare i allmänhet har det jämfört med svenskar när det 
gäller... ? 

mycket något likadant något mycket vet ej 

sämre sämre bättre bättre 

V123 ekonomi 10, .0 43, .4 30, .7 10. .0 2, .4 3. ,5 
V124 bostäder 6, .5 41, .2 43, .4 4, .7 2, .4 1, ,9 
V125 jobb 28, .5 51, .4 14, .7 1, .5 0, .4 3 , ,4 
V126 kulturliv 6, .7 22, .8 23, .8 27, .9 9. .0 9, .9 

V127 Det diskuteras ibland om rasistiska organisationer bör förbjudas i Sveri
ge. Vad är din uppfattning i den här frågan? Bör rasistiska orgeuiisation-
er förbjudas eller tillåtas? 

Förbjudas 70.2 
Tillåtas 26.0 
Vet ej, ej svar 3.8 



Nu kommer jag kommar att läsa upp ett antal påståenden som uttrycker åsikter 
som olika människor har. Kan du ange för varje påstående om Du instämmer eller 
tar avstånd. Det är viktigt att Du svarar precis som Du känner. Det finns inga 
svar som är rätt eller fel. Besvara alla påståendena oavsett vad Du tycker om 
dem. 

Instäm- Instäm- Tar av- Tar av- Vet 
mer helt mer del- stånd stånd ej 

vis delvis helt 

V128 Det är inte mer än rättvist 
att svenskarna som har byggt det 25.8 36.4 19.7 17.0 9.1 
här landet i första hand får dra 
nytta av vår höga produktion! 

V129 Vi bör inte släppa in några 15.5 28.4 25.4 30.6 0.2 
fler invandrare i Sverige! 

V130 Vi har fått ökad arbetslöshet 
Sverige därför att invandrarna 3.8 22.3 24.9 47.9 1.1 
har tagit svenskarnas arbeten! 

V131 Det har varit fel att släppa 
in så många invandrare till Sveri- 29.3 30.2 19.2 20.5 0.8 
ge som man har gjort! 

V133 Samhället bör skapa möjlig
heter för invandrare, som själva 19.2 40.1 22.0 17.8 0.9 
önskar det, att bevara sitt språk 
och sina kulturella traditioner! 

V134 Många utlänningar kommer till 
Sverige bara för att utnyttja 20.6 40.2 21.4 16.0 1.8 
våra sociala förmåner! 

VI35 Allé utlänningar som begår 
brott i Sverige bör tvingas att 53.3 26.6 13.4 6.5 0.4 
lämna landet! 

V136 Alla invandrare som kommer 
hit måste ges samma levnadsstan- 34.7 37.6 16.7 9.7 1,3 
dard som landets egen befolkning! 

V137 Numera kan man inte säga ett 
kritiskt ord om flyktingmottagan- 33.5 36.0 16.0 12.7 1.9 
det utan att bli kallad rasist! 

VI38 Ju mindre man märker av alla 
utlänningar desto bättre är det! 9.0 17.3 25.0 47.3 1.4 

V139 Om det blir ökad arbetslös
het i Sverige bör en del av utlän- 7.1 15.9 20.0 55.4 1.6 
ningarna tvingas att lämna landet! 

V140 Det är bra om invandrarna som 
kommit till Sverige behåller 28.0 35.4 19.8 15.0 1.8 
sitt modersmål och lär sina 
barn det! 

V141 Invandrare som tänker stanna 
i Sverige bör i sitt eget intres- 28.2 39.1 21.2 10.6 0.9 
se bli så lika svenskarna som 
möjligt! 

V142 Alla invandrarbarn i Sverige 
borde frän början få lära sig 28.0 29.4 21.3 20.2 1.0 
att svenska är deras modersmål! 

V143 Endast invandrare som talar 
svenska i sina familjer och upp- 11.5 19.7 21.2 45.6 2.0 
fostrar sina barn på svenska 
borde få bli svenska medborgare! 



Instäm- Instlim- Tar av> Tar av- Vet 
mer halt mer del- stånd stånd ej 

vis delvis helt 

V1441 Det gäller framför allt att 
se till att landets egen befolk- 27.2 26.1 21.1 24.2 1.2 
ning har arbete! 

V1442 Alla som vill komma till 
Sverige och bo och arbeta här bör 9.3 18.5 34.5 36.6 1.1 
få göra det! 

V1443 Utan den invandring till 
Sverige vi haft hade vi inte kun
nat få en så hög levnadsstandard 25.9 39.3 17.5 13.3 4.1 
som vi nu har! 

V1444 Svenskarna känner ett större 
ansvar för sitt arbete än de utlän
ningar som har kommit till Sverige! 7.9 20.4 30.2 37.3 4.2 

V2657 De invandrare som kom på 
60-talet för att arbeta har gjort 
rätt för sig i det svenska sam- 65.6 26.4 2.1 1.0 5.0 
hället! 

V145 Människor som är HlV-smit-
tade bör inte tillåtas att besö
ka Sverige! 

V146 Människor från andra länder 
vilkas utseende skiljer sig mycket 
från svenskarnas är obehagliga att 
ha att göra med! 

V147 Vissa raser bland jordens 
befolkning passar inte att lev a 
i ett modernt samhälle! 

22.5 18.0 19.1 37.4 3.0 

1.7 6.2 12.8 77.6 1.7 

10.1 21.9 12.9 52.4 2.7 

V149 Solidaritet med de svaga är 59.1 32.6 5.0 1.9 1.4 
viktigt för mig! 

VI5O Fullt medlemskap i EG (den 
europeiska gemenskapen) kommer 20.1 34.6 14.6 21.6 9.2 
att hota Sveriges särart som 
nation! 

V151 Att HIV och aids i så stor 
utsträckning drabbar homo- 9.5 12.5 9.4 64.0 4.6 
sexuella män är nog naturens 
straff för ett perverst 
levnadssätt! 

V152 Homosexuella par bör ha rätt 
att skaffa och uppfostra barn! 5.9 11.6 17.3 61.6 3.6 

V153 I en familj bör kvinnan 
alltid underordna sig mannens O.B 2.6 5.3 90.5 0.9 
beslut! 

V2 94 Det är viktigt att man i 
Sverige för fram några starka 51.1 28.7 9.5 9.1 1.6 
politiska ledare som kan leda 
landet med fast hand! 



V154 Vilka tttnkar du på i första hand när du hör ordat "invandrar»" ? 

De människor som bor i Sverigs kan ha olika starka känslor av samhörighet, 
lojalitet och identifikation med Sverige som land. Kan du titta på detta kort 
och spontant käima efter vad som gäller för Dig. 

V155 Jag känner ingen 
samhörighet med 
Sverige, inte 
alls svensk 1.0 1.1 1 . 0  5.6 12.9 16.2 61.9 

Jag känner stor 
samhörighet med 
Sverige, mycket 

svensk 

Vet ej, ej svar O.2 

Han kan uppfatta olika nationaliteter och folkgrupper som mer eller mindre lika en 
själv. Kan du spontant, som det känns och utan att fundera alltför î ycket bedöma hur 
pass lika eller olika en rad nationaliteter och folkgrupper känns i förhållande till 
Dig själv. Om du tycker att gruppen ifråga känns norcket lik Dig själv markerar du 1, 
nära "jag". Om gruppen känns nvcket olik Dig själv markerar du 7. Du kan sätta krys
sen var som helst på skalan allteftersom Du tycker att det känns (markera bara en 
siffra på varje rad) . 

mycket 
lika 

mycket 
olika Vet ej 

1 2 3 4 5 ( 7 

V156 Jag 43, .0 28 .3 13 ,4 8 .1 2 .4 1 .5 2 .1 Finnar 1 .2 

V157 Jag 1, .5 2 .3 5, .7 12, ,4 19 .6 22 .9 33, .7 Turkar 1 .9 

V158 Jag 1, .8 4 .1 9 .1 17 .8 19 .2 16 .3 29, .0 Serber 2 .7 

V159 Jag 31, .1 34 .9 17 .2 8 .1 3 .7 1 ,9 1, .5 Engelsmän 1 .5 

V160 Jag 2, ,4 6 .3 17 ,8 23 .0 19 .3 15 .3 13, .9 Greker 2 .1 

V161 Jag 4, .3 12 .8 24, ,0 23, .1 15 .3 9, .3 9. .1 Polacker 2, ,0 

V162 Jag 69, .5 18, .6 4, ,0 2, .3 1 .2 0, .7 2. ,3 Norrmän 1, ,4 

V163 Jag 30, .9 25 .6 18 ,6 9, ,0 5 .3 4 .8 4, .0 Samer 1 .9 

V165 Jag 2, .1 4, .9 11, .9 19, .5 20 .3 17, .1 21. ,4 Kroater 2, .8 

V166 Jag 1, .5 1 .8 5, .0 10, .4 13 .6 24 .1 41, .0 Etiopier 2 .6 

V167 Jag 25, .2 33 ,4 18, .9 10, .0 5 .6 2, ,3 3 , .0 Tyskar 1 .7 

V169 Jag 1, .5 5, .6 12, .6 19, .3 18 .9 19, ,4 20. ,6 Chilenare 2, .2 

V171 Jag 2, .1 3, .7 9, .1 14, .4 16 .0 20, .9 31. ,7 Kineser 2 .1 

V173 Jag 1, .3 2, .3 6, .5 10, .4 14 .8 25, .2 37. ,4 Iranier 2, .1 

V174 Jag 11, .5 15, .4 19, .7 15, .6 11 .5 8, .9 14. ,6 Judar 2 .8 

V175 Jag 2, .1 2, ,6 5, .1 9 .0 12 .8 17, ,3 48, .8 Zigenare 2, .2 

V177 Jag 4, .3 11, .3 25, .5 21, .4 15 .4 10, ,1 9. ,8 Ryssar 2, .1 

V178 Jag 2 .6 6 .6 13 .5 16, .2 16 .2 19 .3 23. .7 Japaner 1 .9 

V180 Jag 83, .5 7 .6 1 .0 1, .5 1 .2 1 .2 2. ,2 Svenskar 1, .9 



Kan du även 1 kolumnen till högar markera vilken social prestige eller status du 
tror att gruppen i £råga har i det svenska saiah&llet. 

låg 
1 

hög 
5 

Vet ej 

V1561 finnar 1. 9 7. 9 27. 8 37. 1 23. 2 2. 2 

V1571 turkar 25. 8 41. 9 22. 8 4. 8 1. 5 3. 1 

V1581 serber 26. 8 34. 9 28. 0 4. 7 1. 8 3. ,7 

V1591 engelsmän 1. 4 3 . 0 11. 5 36. 4 44. ,9 2. ,8 

V1601 greker 6. 5 23. 6 47. 4 16. 4 3 . .0 3. ,2 

V1611 polacker 8. 9 28. 1 43. 2 13. 8 2. ,8 3. ,2 

V1621 norrmän 2 . ,1 1. 6 8. 0 29. .4 56. ,5 2 , .3 

V1631 samer 3. ,3 9. 5 25. ,8 33. ,0 25, .4 2, .9 

V1651 kroater 20. ,5 32. .6 34. ,7 6, ,5 1, .7 4, .0 

V1661 etiopier 26. .2 41. ,3 22. ,4 5, .1 1, .4 3, .6 

V1671 tyskar 2, .0 4, .7 20. ,9 41, .2 28, ,7 2, .6 

V1691 chilenare 13, .0 32, .5 38, .5 10, .8 1 .9 3 .3 

V1711 kineser 5, .8 17, .2 41, .9 27, .0 4 .9 3 .2 

V1731 iranier 27, .5 38 .2 23, .1 5 .7 2 .3 3 .2 

V1741 judar 7 .6 14 .8 32 .3 27 .2 14 .3 3 .7 

V1751 zigenare 60 .0 21 .5 9 .2 3 .5 2 .9 3 .0 

V1771 ryssar 6 .5 23 .8 49 .1 14 .4 2 .9 3 .3 

V1781 j apaner 3 .8 8 .7 30 .5 37 .6 16 .4 3 .0 

V18001 svenskar 2 .4 0 .5 3 .6 13 .0 77 .6 2 .9 

H&r kommer ett avsnitt som handlar om hur du ser på dig själv. Kan du £örst 
försöka beskriva dig själv med hjälp av nedanstående kännetecken. Markera den 
siffra från 1 (» inte alls) till 5 (« mycket) som stämmer med din uppfattning. 

Hur tycker du att du är i 
dessa avseenden? 

V181 staXduL 
V182 

är 
vill vara 

Hur skulle du vilja vara 
i samma avseenden? 

Inte 
alls 
1 

0 . 2  
0.3 

2 
1.4 
1.3 

3 
20.9 
16.4 

4 
48.5 
36.4 

tlycket 

5 
2 8  . 0 
44.3 

Vet ej 

1.0 

1 . 2  

VI83 PLIKTTROGEN är 
V184 vill vara 

0.5 
0.4 

1.1 
0.9 

11.2 

7.1 
35.5 
31.7 

50.6 
58.5 

1.1 

1.4 

V185 SJÄLVSTÄMDia är 0.3 3.4 20.4 40.9 34.1 
V186 vill vara 0.4 1.4 5.0 29.3 62.4 

1 . 0  
1.5 

VI8 7 ENVIS 
V188 

ar 
vill vara 

1 . 0  
4.0 

i.l 25.6 
!.5 34.0 

29.7 34.5 
30.7 21.1 

1 . 1  
1 . 6  

VI89 ÖPPEN 
V190 

är 0.4 
vill vara 0.2 

27.1 
1 2 . 8  

37.0 27.0 
37.7 46.6 

1 . 1  
1.5 



VI91 PSYKISK* 
STARK 

V192 

Inte 
alls 
1 

är 1.0 

vill vara 0.2 

3.4 23.9 

0 . 2  2 . 6  

Hyckat 

4 5 

44.4 26.2 

21.2 74.4 

Vet ej 

1 . 1  
1.4 

V193 VAKM 

V194 

är 0.3 

vill vara 0.1 

3.5 33.0 

1 . 0  8 . 8  
43.8 18.1 

38.6 49.6 

1.3 

1 . 8  

V195 SPOHTAN är 1.2 9.7 31.7 

V196 vill vara 0.7 1.2 16.5 

33.6 22.8 1.0 

41.7 38.3 1.6 

V197 UTÅTRIKTAD är 0.9 7.9 30.4 

V198 vill vara 0.6 0.7 7.8 

37.7 22.1 1.0 

35.2 53.9 1.8 

V199 TYSTLÄTEN är 20.2 28.1 31.1 

V200 vill vara 23.1 28.0 24.7 

15.5 4.2 1.0 

17.3 5.7 1.3 

V201 HÄTORLIO är 0.7 2.0 24.6 46.8 24.9 

V202 vill vara 0.7 0.4 9.3 35.2 52.6 

1 . 0  
1.7 

V203 SORGSEN är 25.8 32.4 29.8 

V204 vill vara 50.1 26.3 15.3 4.6 

1.7 

1 . 8  
1.5 

1.9 

V205 ARBETSAM 

V206 

är 0.6 

vill vara 0.7 

2.3 15.2 

0.7 6.0 

44.9 36.0 

35.2 55.9 

1 . 1  
1.5 

V207 LDON 

V208 

är 2.0 

vill vara 0.5 

8.3 27.9 

2.1 15.4 

36.6 24.0 

34.2 46.2 

1 . 2  

1 . 6  

V209 VÄNLIG 

V210 

är 0.1 

vill vara 0.1 

1 . 2  2 0 .  
0.5 7.6 

50.4 26.2 

34.0 55.7 
1.4 

2 . 1  

V211 SJÄLVSÄKER är 2.2 9.8 42.2 32.7 11.7 
V212 vill vara 0.8 1.2 11.1 38.8 46.4 

1.3 
1.7 

V213 ÄRLIG 

V214 

är 0.1 

vill vara 0.1 

0.7 

0 . 2  
8.5 

3.3 

37.5 52.1 

23.5 71.0 

1 . 1  
1 . 8  

V215 VISAR MINA 
KÄNSLOR 

V216 

är 2.0 14.4 33.5 
vill vara 0.7 2.8 18.5 

31.1 17.9 1.2 
43.8 32.5 1.7 

V217 GLAS 

V218 

är 0.4 

vill vara 0.1 

2.2 22.4 

0.2 4.8 

47.0 27.1 1.0 
33.4 60.0 1.5 

V219 TOLERANT är 1.2 7.4 30.2 42.1 18.0 

V220 vill vara 0.4 1.3 12.0 38.8 45.9 



Inte t icket 
alls Vet ej 
1 2 3 4 5 

V221 OTPSKATTAD 
AV AHDRA är 0.2 1.6 32.8 51.5 11.6 2.3 

V222 vill vara 0.3 0.4 8.3 30.7 58.0 2.3 

V223 AOOHESSIV är 23.6 34.8 27.8 10.4 2.3 1.2 

V224 vill vara 39.2 28.3 23.3 5.8 1.7 1.7 

V225 AMBITIÖS är 0.7 4.0 32.2 41.2 20.4 1.5 

V226 vill vara 0.4 1.0 11.5 37.7 47.6 1.8 

V227 BESLOTSAM är 0.6 6.7 34.7 39.3 17.4 1.4 

V228 vill vara 0.1 0.6 7.0 37.4 53.0 1.9 

V229 TXVLINGS-
MKMNISKA är 20.1 20.9 22.7 18.6 16.6 1.1 

V230 vill vara 12.9 11.3 27.2 25.7 21.1 1.7 

V231 PÅLITLIG är 0.2 0.5 6.2 39.3 52.6 1.2 

V232 vill vara 0.2 0.2 1.8 19.7 76.5 1.5 

V233 HEDKXNIIANDB är 0.3 3.2 24.3 44.4 26.6 1.2 

V234 v i n  vara 0.4 1.5 12.8 37.7 46.0 1.7 

V235 AVUNDSJUK är 31.1 36.6 21.4 7.0 2.5 1.2 

V236 vill vara 66.5 21.1 7.7 2.2 0.5 1.9 

V237 ANPASSLIG är 0.9 5.4 26.7 43.0 22.7 1.3 

V238 vill vara 1.5 2.7 17.3 36.9 39.6 1.9 

V241 Tycker du att du har det bättre, s&nre eller lika bra ställt som de 
flesta andra svenskar i din Aider i Sverige? 

Mycket bättre Något bättre Lika bra Något sämre Mycket sämre Vet ej 

6.7 25.6 58.7 7.6 1.0 0.4 

Nu skulle jag vilja be dig att ange hur ofta du har de känslor som nedastående 
p&st&enden beskriver. 

Aldrig Då och Ofta För det Vet ej 
då mesta 

V242 Jag känner mig underlägsen 39.1 57.4 2.6 0.4 0.4 
människor i rain omgivning 

V243 Jag är rädd för att göra 27.9 60.8 9.1 1.7 0.5 
bort mig 

V244 Jag känner att det är mycket 
hos mig själv som jag skulle 12.3 69.0 15.9 2.3 0.5 
vilja ändra på 

V245 Jag tycker om mig själv 4.1 23.0 25.3 46.7 1.0 



Kan du bedöma i vilken utoträcknlng Dina olika llvsomstandisrheter är resultat av 
Dina agna an«tr«gningar och strävanden (till skillnad från att de "bara hänt Dig" 
eller bestäaits av andra). 

Xr följande omständigheter i Ditt liv resultat av Dina agna ansträngningar och 
strävanden 

Nästan I ganska I ganska I mycket Gäller Vet 
inte alls liten ut- stor ut- stor ut- inte mig ej 

sträckning sträckning sträckning 

V249 Din bostads- 12.1 12.9 26.4 45.2 2.6 0.8 
situation 

V250 Ditt jobb 3.3 7.0 22.1 46.9 19.2 1.5 

V251 Din ekonomis
ka situation 5.1 17.0 33.8 42.9 0.7 0.5 

V252 Dina studiere
sultat 1.6 8.3 18.7 52.3 16.2 2.9 

Hur upplever du din situation i olika avseenden? Xr du mycket nöjd, ganska nöjd, 
ganska missnöjd eller mycket missnöjd med din situation när det gäller 

Mycket Ganska Ganska Mycket Gäller Vet 
missnöjd missnöjd nöjd nöjd inte mig ej 

V2638 Bostad? 1.8 4.3 38.2 55.7 0.1 
V2639 Ekonomi? 5.9 16.3 59.4 18.4 0.1 
V2640 Arbete? 5.1 5.9 33.0 35.4 16.7 4.0 
V2641 1 1 0

 
0
 

tr
 

vänner? 0.9 2.6 35.9 60.4 0.1 

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden. Skulle du kunna ange för varje 
påstående om det stämmer helt och hållet, delvis eller inte alls på dig själv? 

Stämmer Stämmer Stämmer helt Vet 
inte alls delvis och hållet ej 

V256 Jag blir ofta mara irriterad än 
vad andra är medvetna oml 39.2 52.3 8.1 0.4 

V257 Jag känner mig ofta som en krut
durk redo att explodera! 72.8 23.6 3.3 0.3 

Nu konmer några frågor som handlar om hur du minns din uppväxttid. 

V258 Hur nära stod din mor och din far varandra när du växte upp? 

inte alls nära varandra 4.1 
inte särskilt nära varandra 7.6 
ganska nära varandra 21.9 
mycket nära varandra 59.6 
jag växte upp med en ensamstående förälder 6.4 
jag växte inte upp med mina föräldrar 0.4 
vet ej, ej svar 0.7 



V259 Hur nSra stod du och din mor varandra när du växte upp? 

inte alls nära varandra 1-1 
inte särskilt nära varandra 5.3 
ganska nära varandra 23.5 
mycket nära varandra 69.1 
jag växte upp med ensamstående far 0.6 
jag växte inte upp med mina föräldrar 0.5 
vet ej, ej svar 0.2 

V260 Hur nära atod du och din far varandra när du växte upp? 

inte alls nära varandra 4. 0 
inte särskilt nära varandra 11. ,1 
ganska nära varandra 31. .7 
mycket nära varandra 48, .7 
jag växte upp med en ensamstående mor 4, .1 
jag växte inte upp med mina föräldrar 0 .4 
vet ej, ej svar 0 .2 

Hännislcor kan tro olika mycket på vissa företeelser. Kan du ta ställning till 
n&gra p&ståenden som jag läser upp genom att ange om du instämmer i eller tar 
avstånd från dem 

Tar avstånd Tar avstånd Instämmer Instämmer Vet 
helt delvis delvis helt ej 

V261 Det är i stort sett säkert 
att reinkamation (själa- 47.9 21.1 20.0 6.1 5.0 
vandring) existerar 

V262 Det finns överväldigande 
bevis för att telepati 2 6.4 
(direkt tankeöverföring) 
är möjlig 

V264 Vissa människor har förmågan 
att med tankekraft flytta fö- 6 0 . 2  
remål 

V265 Astrologin visar på verkliga 
samband mellan stjärnomas 39.2 
och planeternas lägen och 
människors personligheter 
och livsöden 

21.4 38.8 10.4 2.9 

21.3 11.8 3.7 2.9 

22.8 28.0 6.9 3.2 

Hur värderar du följande egenskaper hos dig själv och andra? 

Mycket Ganska Ganska Mycket Vet ej, 
lågt lågt högt högt ej svar 

V267 Framåtanda 0.4 7.7 58.2 32.7 1.0 

V268 oberoende, självständighet 0.2 5.7 55.7 37.6 0.8 

V269 Arbetsamhet 0.2 3.1 44.5 51.8 0.4 

V270 jlrlighet 0.1 1.1 16.2 82.4 0.3 

V271 Stolthet 2.3 23.3 57.9 15.6 1.0 

V272 Beslutsamhet, uthållighat 0.2 4.0 56.1 39.1 0.7 

V273 Patriotism 5.9 32.1 45.6 12.7 3.7 



Mycket 
lågt 

Ganska 
lågt 

Ganska 
högt 

Mycket 
högt 

Vet ej, 
ej svar 

V274 Respekt för överordnade 7 .9 31 .9 48 .6 10 .4 1.3 

V275 Disciplin 2 .5 15, .3 56, .8 24 .5 0.9 

V276 Sparsamhet 3, .5 21, ,9 59, .2 14, .9 0.6 

V277 Religiös tro 24, .6 39, .1 24, .7 9, .0 2.6 

V278 Osjälviskhet 3, .2 20, .8 45, .7 28, .6 1.8 

V279 Fysisk styrka 7, .9 38, .5 43 , .5 9, .1 1.0 

V280 Lojalltet 0, .2 2, ,7 45, .7 50. .1 1.2 

V281 Pliktkänsla 0 , .2 5, ,9 49, .3 43. ,8 0.8 

På detta kort finns ett antal uppfattningar presenterade parvis med en skala 
emellan. Kan du tala om din uppfattning i varje fråga genom att sSga en lämp
lig siffra från 1 till 7. Ju mer du lutar åt en viss uppfattning desto närmare denna 
uppfattning ska den siffra du säger ligga. 

V282 Folks inkomster 
bör bli mer lika 

7.6 9.1 12.8 17.3 25.6 17.5 

Individuella insat
ser bör belönas 
bättre 

9.4 

V283 Privat ägande i 
näringsliv och 
industri bör öka 

Vet ej 0.7 

Offentligt ägande 
näringsliv och 
industri bör öka 

10.9 15.7 20.7 28.3 11.3 7.6 3.5 

V284 Människor bör ta 
större ansvar 
för sig själva 

1 2 

21.2 24.4 

Vet ej 1.9 

3 4 5 

19.0 15.9 9.1 

Vet ej 0.7 

6 

6.5 3.1 

Det allmänna bör 
ta större ansvar för 
att alla har det de 
behöver 

V285 Konkurrens är 
bra. Den stimu
lerar folk att 
arbeta hårt och 
utveckla nya 
idéer 

V286 På lång sikt ger 
hårt arbete 
framgång i livet 

25.6 29.E 22.4 12.4 

Vet ej 

4.7 

0 . 8  

1 2 3 4 5 

14.9 21.9 21.6 20.5 11.3 

Vet ej 1.0 

3.3 

6 

6.5 

1 . 0  

2.3 

Konkurrens är skad
lig. Den tar fram 
det sämsta hos män
niskor 

Framgång är mera en 
fråga om tillfällig
heter och förbindel
ser 

V287 Människor kan 
bara bli rika 1 2 
på andras be
kostnad 5.0 7.3 

3 4 5 

11.5 21.4 21.1 

Vet ej 1.3 

6 7 

17.8 14.6 

Människor kan bli 
rika utan att andra 
blir fattigare 



V2950 Hur optimistisk eller pessimistisk känner du dig nSr det gäller den eko
nomiska utvecklingen i Sverige under de närmaste 5 åren? Känner du dig 
nfycket optimistisk, ganska optimistisk, ganska pessimistisk eller mycket 
pessimistisk? 

Mycket pessimistisk 12, .6 

Ganska pessimistisk 41, .9 

Ganska optimistisk 36, .5 

Mycket optimistisk 4, .9 

Varken optimistisk eller pessimistisk 3, .2 

Vet ej, ej svar 1, ,0 

Hur stort förtroende har du för följande institutioner mm i det svenska samhället? 

Inget Inte särskilt Ganska Mycket Vet ej 
alls stort stort stort 

V296 Försvaret 7. .6 43, ,1 41. ,7 5. ,2 2. ,4 

V297 skolan 1, .8 23, ,6 64. ,0 9, ,6 0. ,9 

V298 Rättssystemet 11, .6 47, .1 36. ,7 4, .0 0, ,7 

V299 Tidningarna 7, ,0 56, .2 34. ,7 1. .5 0. ,7 

V300 Fackf ör eningama 9. ,6 44, .2 38. ,3 4, ,4 3. ,5 

V301 Polisen 1, ,4 18, .5 67. ,1 12, .7 0. ,3 

V302 Politikerna 17, .9 64, .4 15, ,9 1, .0 0, ,9 

V303 Filmcensuren 20, .9 41 ,9 24, .0 1, .5 11, ,7 

V304 Bankerna 21, .2 54 .6 22, .2 1 .2 0, .8 

V305 De sociala myndigheterna 7 .8 46 .0 39, .5 2 .0 4, .8 

V306 Invandrarverket 15 .1 52 .1 28, ,3 0 .5 4, .1 

V307 Sveriges Radlo/TV 1 .8 22 .9 66 .8 6 .5 2, .0 

V308 Forskarna 0 .9 7 .5 63 .1 25 .6 2 .9 

V309 Invandringspolitiken 15 .1 57 .4 23 .9 0 .6 3 .1 

Människor har olika isikter om vad som är viktigt här i livet. Kan du säga hur 
viktiga följande saker är (FÖR X l d s e  IP: eller har varit) 1 ditt liv? 

V2617 Att ha en hög ekonomisk 
standard 

Helt Ganska Ganska Mycket Vet 
oviktigt oviktigt viktigt viktigt ej 

2.6 29.0 61.5 6.4 0.5 

V2618 Att ha en stark sammanh&llning 
i familjen och släkten 

V2619 Att vara politiskt engagerad 

0.3 

17.0 

3.7 

47.0 

30.2 

30.8 

65.6 

4.6 



Helt Ganska Ganska Mycket Vet 
oviktigt oviktigt viktigt viktigt ej 

V2620 Att vara sĉ cket skicklig i sitt 
yrke 0, .1 2 .0 52, .3 44 .9 0, ,6 

V2621 Att göra karriär 7, .9 50, .7 36, .1 4 .6 0. ,8 

V2622 Att ha ett lugnt och tryggt liv 0, .8 4, .9 32. .4 61, .3 0. ,6 

V2623 Att vara trogen den mem/kvinna 
man lever tillsammans med 0, .1 1, .0 15. .3 82, .9 0. ,7 

V26231 Att vara kreativ och förverk
liga sig själv 0, .2 5, .6 50. ,3 43 , .5 1. 3 

V26232 Att ta risker och ha ett spän-
nsuida och omväxlanda liv 6.6 35.2 45.7 11.9 0.( 

Titta på datta kort och markara för var och an av de handlingar som finns 
listade på kortet om du tycker att den alltid kan accepteras, aldrig kan accepteras 
eller någonting mitt emellan. 

Kan alltid Kan aldrig Vet 
accepteras accepteras ej 

(1) (2) (3) (4) (5) (9) 

V310 Att skaffa sig sociala 
förmåner (t ex från för
säkringskassan eller so- 1.0 1.8 4.2 12.1 80.5 0.3 
cialtjänsten) som man 
inte är berättigad till 

V311 Att fuska med deklara- 1.7 2.7 10.3 25.1 60.0 0.2 
tionen 

V312 Att inte rapportera en 
skada som man oavsikt- 0.7 1.7 4.8 20.6 72.1 0.1 
ligt gjort på en parke
rad bil 

V313 Att använda narkotika 0.9 0.7 3.1 6.8 88.4 0.2 

V314 Att döda i självförsvar 12.5 19.6 26.2 19.5 21.3 0.9 

V315 Att ta en tidning i en 
kiosk utan att betala 0.8 2.1 7.8 16.4 72.8 0.1 

V316 Att begå självmord 7.2 8.6 20.6 16.0 46.3 1.3 

Nu kommer några frågor om TV, film och mediavåld. Kan du ange om du instänoner 
i eller tar avstånd från dessa påståenden. 

V321 Barn lär sig att uppföra sig aggressivt genom att härma de våldshand
lingar som de ser på TV och video! 

Tar avstånd helt 2.9 
Tar avstånd delvis 4.6 
Instämmer delvis 46.4 
Instämmer helt 45.9 
Vet ej, ej svar O.3 



V322 H&milskor som själva är aggressivt lagda är de som i första hand uppskat
tar underhållningsvåldet 1 

Tar avstånd helt 6.2 
Tar avstånd delvis 18.8 
Instämmer delvis 48.3 
Instämmer helt 21.1 
Vet ej, ej svar 5.6 

V323 Det är föräldrarnas sak att hindra sina barn från att titta på vålds
filmer! 

Tar avstånd helt 0.4 
Tar avstånd delvis 4.0 
Instämmer delvis 28.1 
Instämmer helt 67.1 
Vet ej, ej svar O.4 

V324 Var och en måste ha rätt att framföra och sprida information, åsikter och 
underhållning oavsett hur mycket våld det innehålleri 

Tar avstånd helt 35.8 
Tar avstånd delvis 33.2 
Instämmer delvis 21.7 
Instämmer helt 8.0 
Vet ej, ej svar 1.3 

V325 Att ofta titta på våld på TV och video leder till en avtrubbning inför 
det verkliga våldet i samhället 1 

Tar avstånd helt 3.5 
Tar avstånd delvis 7.4 
Instämmer delvis 36.5 
Instämmer helt 51.6 
Vet ej, ej svar 1.0 

V328 Massmedievåldets långsiktiga effekt är att samhället blir råare! 

Tar avstånd helt 2.4 
Tar avstånd delvis 9.3 
Instämmer delvis 43.5 
Instämmer helt 44.0 
Vet ej, ej svar 0.9 

V330 Bilder av dödande och lidande borde begränsas i nyheterna! 

Tar avstånd helt 19.9 
Tar avstånd delvis 28.3 
Instämmer delvis 38.5 
Instämmer helt 12.7 
Vet ej, ej svar 0.7 



V331 Filmscener som inneh&ller vAld år ofta mycket spännande och verkar 
därför upplivande på tittaren! 

Tar avstånd helt 20.3 
Tar avstånd delvis 20.9 
Instämmer delvis 43.7 
Instämmer helt 12.6 
Vet ej, ej svar 2.6 

V332 TV, video och film görs till syndabockar för det våld i samhället som 
politikerna inte har lyckats komma till rätta med! 

Tar avstånd helt 9.0 
Tar avstånd delvis 23.8 
Instämmer delvis 53.5 
Instämmer helt 9.8 
Vet ej, ej svar 3.9 

V334 Det har gått så långt med filmvåldet nuförtiden att samhällsmoralen 
luckras uppI 

Tar avstånd helt 9.3 
Tar avstånd delvis 25.3 
Instämmer delvis 47.2 
Instämmer helt 15.2 
Vet ej, ej svar 3 .1 

V335 För barn ger grova våldsskildringar på film skräck- och ångestupplevelser 
som de kan ha svårt att bli kvitt! 

Tar avstånd helt 0.7 
Tar avstånd delvis 5.4 
Instämmer delvis 38.8 
Instämmer helt 53.3 
Vet ej, ej svar 1.8 

V337 Borde det finnas större kontroll eller mindre kontroll över de progrcua 
som visas i TV eller tycker Du att samhällets kontroll över TV är bra 
som den är? 

Mindre kontroll 5.4 
Bra som det är 60.9 
Mera kontroll 30.5 
Vet ej, ej svar 3.2 

V338 Är det rätt att samhället förhandsgranskar biofilmer eller borde filmbolagen 
få helt fria händer att bestämma vad som får visas? Tycker du att 

inga filmer skall förhandsgranskas av filmcensuren, 
filmbolagen får bestämma 14.9 

eller att alla biograffilmer skall förhandsgranskas av 
filmcensuren 81.4 

Vet ej, ej svar 3.7 



V340 Hur ställer Du Dig till an åldersgräns vid 18 år för biograffilmer som då 
inta censureras alls? Bör en sådan gräns införas eller är det bra som vi 
har det med en 15 årsgräns med censur? 

Man bör införa 18 årsgräns med full frihet frän censur 22.9 
Bra som det är med 15 årsgräns + censur 70.8 
Vet ej, ej svar 6.3 

Här kommer ett par frågor som handlar om hur du upplever våldet 1 samhället. 

V342 Vilka är riskerna, tror Du, under en vanlig vecka att Du blir inblandad 
i våld av något slag? Är de 1 på 10, 1 på 100, 1 på 1000 eller är det 
närmast helt osannolikt? 

1 pä 10 6.7 
1 på 100 12.5 
1 pä 1000 28.2 
Närmast osannolikt 46.7 
Vet ej, ej svar 5.9 

V343 Tror Du att dödligt våld främst utspelas mellan främmande personer, flyk
tigt bekanta, eller mellan släktingar och nära bekanta? 

Mellan släktingar och nära bekanta 37.2 
Mellan flyktigt bekanta 28.0 
Mellan okända personer 24.4 
Vet ej, ej svar 10.4 

Vad tror du om olika invandrargruppers brottslighet i Sverige? Tror du att följande 
grupper begår jämförelsevis sett fler, färre eller ungefär lika många brott som 
svenskar? 

Mycket 
färre 

Något 
färre 

Lika 
många 

Något 
fler 

Många 
fler 

Vet 
ej 

V344 finnar 0. ,7 3. ,5 70. ,8 18. ,4 2. ,0 4.8 

V345 turkar 0. ,5 4. ,5 30. .1 39. ,6 9. ,3 15.3 

V346 polacker 1. .4 6, .6 42. ,8 29, .4 5. ,9 13.8 

V347 araber 1, .6 10, .1 27. ,5 30, .6 12. ,8 17.4 

V348 chilenare 1, .1 9, .0 38. .5 26, .4 7 , ,0 18.1 

V349 etiopier 2, ,8 16, .8 34, .9 19, .3 3 , .5 22.7 

V350 zigenare 0 .1 1 .7 15, .7 33 .3 40, .5 8.7 

V3500 Iranier 0 .6 4 .8 29 .2 38 .8 11, ,0 15.6 

V3501 greker 1 .0 8 .4 52 .6 20 .1 2 .6 15.3 

V3502 kosovo-albwer 0 .4 3 .2 23 .3 33 .8 22 .0 17.3 

Nu skulle jag vilja fråga dig om du själv blivit utsatt för olika slags brott. 
Först kommer en fråga om dina fritldsvemor 

V351 Går du ut och roar dig (t ex på restaurang, dans, bio eller teater) flera 
gånger i månaden? 

32.3 Ja 
67.6 Nej 



V352 Hur ofta blir d«t i vanliga fall? 

67.7 O 
2.5 Fler än två kvällar i veckan 

12.6 En till två kvällar i veckan 
17.3 Mer sällan än en gång i veckan (lika med tvä till fyra gånger i 

månaden) 

V353 Har du själv under 1992 blivit utsatt för hot ellar hoteisar som var far
liga eller så allvarliga att du blev rädd? Hände det en gång, flera g&ng-
er eller inte alls 

5.5 Ja, en gång 
5.9 Ja, flera gånger 
88.5 Nej 

V354 Vem hotade dig (senaste hottillfället)? Ange ej personens namn utan om 
det var 

88. .6 0 
0, .1 Make/maka/s ambo 
0, .1 Tidigare make/maka/sambo 
0, .0 Egna barn 
0, .2 Annan släkt 
1, .0 Bekant 
2 . .7 En främling i samband med mitt eget arbete 
1, .6 En främling på fritiden i mitt grannskap 
5. .7 En främling på fritiden på annan plats 

V355 Blev du hotad på grund av ditt utseende, ditt språk eller din här
komst? (senaste hottillfället) 

99.6 O 
0.1 Ja 
0.2 Nej 

V356 Vari bestod hotet? (senaste hottillfället) 

88.6 O 
8.8 Hot om våld mot dig själv 
1.1 Hot om våld mot anhörig 
0.4 Hot om skadegörelse 
1.1 Annan typ av hot 

V357 Har hotet förverkligats? (senaste hottillfället) 

88.6 O 
2.8 Ja 
8.6 Nej 

V358 Har du själv under 1992 varit tvungen att söka vård därför att du varit 
utsatt för våld som ledde till synliga märken eller skador? Rända det en 
gång, flera gångar eller Inte alls? 

1.2 Ja, en gång 
0.7 Ja, flera gånger 
98.1 Nej 

V359 Hade våldshandlingen saadsand med ditt språk, utseende eller din härkomst? 
(senaste händelsen) 

99.9 O 
0.0 Ja 
O.1 Nej 



V3eO Bar du (aller n&gon i ditt hushill) blivit utsatt för stöld under år 
1992? 

24.1 Ja 
75.8 Nej 

V361 Hur många gånger skedde stölden i ordinarie bostad? 

V3e2 Hur många gånger skedde stölden på vind, i k&llare, i garage eller annat 
förvaringsutrymme, som tillhör ordinarie bostaden? 

V363 Hur minga gånger skedde stölden i fritidsbostad? (kan ligga utanför ip:s 
bostadsområde)? 

V364 Hur många gångar skedde stölden av bil? 

V3e5 Hur många gånger skedda stölden av något i eller från bilen? 

V3ee Hur många gånger skedde stölden av cykel, moped, mc eller delar av dessa? 

V3e7 Bur många gånger skedde annan stöld t ex på arbetsplatsen, i samband med 
resor, av båt? 

V3e8 Bar du (eller någon i ditt hushåll) blivit utsatt för skadegörelse under 
1992? 

11.7 Ja 
88.2 Nej 

V3e9 Bur många gånger skedde skadegörelsen i ordinarie bostad? 

V370 Hur många gångar skedde skadegörelsen på vind, i källare, i garage aller 
annat förvaringsutryrame, som tillhör ordinarie bostaden? 

V371 Bur många gånger skedde skadegörelsen i fritidsbostad? (kan ligga utanför 
IP:s bostadsområde) 

V372 Bur många gånger skedde skadegörelsen på bil? 

V373 Bur många gånger skedde skadegörelsen på något i eller från bilen? 

V374 Hur många gångar skedda skadegörelsen på cykel, moped, mc eller delar av 
dessa? 

V375 Bur många gånger skedde annan skadegörelse t ex på arbetsplatsen, i sam
band med resor, av båt? 



Har det hSnt att du avstått från att göra/delta i någon av följande aktivitet
er på grund av att du känt dig otrygg eller rädd att bli hotad, ofredad eller 
utsatt för våld? 

V376 Gå på bio/teater? 2 .6 ja 
93 .8 Nej 
3 .6 Går ej på bio 

V377 Gå på restaurang/disco/bar? 3 .9 Ja 
91 .4 Nej 
4, .6 Går ej på restaurang 

V37 8 Gå på sportevenemang (fotboll. 1, .8 Ja 
hockey etc)? 85, .0 Nej 

13, .1 Går ej på sportevenemang 

V379 Delta i föreningsmöte, kurser o dyl.? 1. ,3 Ja 
91. .9 Nej 
6. .7 Går ej på föreningsmöten 

V380 Åka tunnelbana? 6. ,1 iJs 
56. ,8 Nej 
37. ,0 Åker • ej tunnelbana 

V381 Aka buss eller spårvagn? 4. ,6 Ja 
86. ,0 Nej 
9. 3 Åker ej buss 

V382 Annan aktivitet? (1) Ja 
(2) Nej 

V38201 (Om ja på V382) Vad? 

Nu kommer ett antal frågor om din bakgrund, din familjesituation, ditt jobb mm 

VI Kön Man 52.6 
Kvinna 47.4 

V2 Vilket år är du född? 

V3 Vilket är ditt nuvarande civilstånd? Är du... 

ogift 50.7 
gift 40.8 
frånskild/hemskild 5.8 
änka/änkling 2.6 
ej svar O.1 

V3001 I vilket land är din make/maka född? 

V4 Är du sammanboende? Ja 19.6 
Nej 3 9.6 
O 40.8 

V4001 I vilket land är din sambo född? 



V4002 Har du ett stadigvarand* parförh&llande? 

O 60.4 
Ja 11.6 
Nej 27.9 
Ej svar O.1 

V4003 1 vilket land är din partner född? 

V4004 Har du barn? Ja 56. 
Nej 43. 

V4005 Hur många? 

V7 Har du nigot jobb/förvärvsarbete? 

Ja 64.7 
Nej 33.3 
Har ungdomspraktikplats eller liknande 2.0 

V7005 År du anställd i statlig, kommunal, landstings-, privat tjänst eller är 
du egen företagare? 

O 35.3 
statlig 7.5 
kommunal 14.6 
landstings 4.7 
privat 31.2 
egen företagare 6.5 
vet ej, ej svar O.2 

V7006 &r du varslad om uppsägning fr&n ditt arbete? 

O 41.8 
Ja 3.7 
Nej 54.5 
Ej svar O.1 

V7007 Hur pass oroad är du för att du skall bli uppsagd från ditt arbete? 
Ar du inte alls oroad, ganska oroad eller sveket oroad? 

Q 45.4 
inte alls oroad 39.8 
ganska oroad 12.0 
mycket oroad 2.3 
Vet ej, ej svar O.4 

V8 Om du inte har något arbete nu, ange det viktigaste skälet 

O 66.7 
arbetslös 7.3 
hemarbete 0.6 
studerande 14.3 
militärtjänst 0.4 
sjuk/sjukskriven 0.5 
förtidspension/sjukpension/ålderspension 9.O 
föräldraledig/värd av sjukt barn 0.5 
annat skäl O . 7 



(Om ip är arbetslös, militärtjänst, sjukskriven mm); 
V8002 Vilket var det senaste stadigvarande arbete du hade7 

V8003 Hur länge sedan var det? 

0 82, .2 
Mindre än 6 månader 3, .7 
Mellan 6 månader och 1 år 2, .1 
Mellan 1 och 2 år 2, .3 
Mera än 2 år 9, .2 
Vet ej, ej svar 0, .5 

V9 Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Folkskola 
Grundskola, Komvux etapp 1 
Yrkesskola, fackskola, Komvux etapp 2, 2-ärigt 

gymnasium, längre AMU-kurs 
Folkhögskola 
Gymnasium 3 år eller längre, Komvux etapp 3 
Universitet eller högskola 3 år eller mindre 
Universitet eller högskola längre än 3 år 
Vet ej, ej svar 

VIO vilket yrke har/hade din mor? 

VII Vilket yrke har/hade din far? 

V12 I vilket land är din mor född? 

V13 I vilket land är din far född? 

V14 Kan du säga hur stor irsinkomst före skatt ditt hushåll har? 

O - 50.000 4.0 
50.000 - 100.000 5.7 
100.000 - 200.000 21.4 
200.000 - 250.000 17.1 
250.000 - 300.000 15.8 
över 300.000 25.9 
vet ej, ej svar 10.1 

V1401 Hur bor du för närvarande? Bor du i 

Hyreslägenhet kommunal/allmännyttig hyresvärd 
Hyreslägenhet privat hyresvärd 
Bostadsrätt/andelslägenhet 
Eget hus 
Andrahands1ägenhe t 
Inneboende 
Ej svar 

13.4 
17.0 

32.3 
2 . 1  
17.5 
9.1 
8 . 6  
0 . 1  

15.1 
15.3 
13 .1 
51.6 
0.9 
3.7 
0.3 



V3S3 Om dat vore val i moxgoa, vllkat parti siculle llu rösta på? 

40. ,9 Socialdemokraterna 

14. .0 Moderata samlingspartiet 

6. ,8 Folkpartiet 

2. .9 Kristdemokratiska samhällspartiet 

3. .4 Miljöpartiet 

4. .0 Centerpartiet 

3 , .4 Vänsterpartiet 

5. ,7 Ny demokrati 

1, .0 Sverigedemokraterna 

0, .1 Skånepartiet 

12, .3 Rösta blankt 

5, .6 Annat 

0, .1 Ej svar 

V384 Bar du själv någon gång varit misstänkt för brott i Sverige och blivit 
förhörd av polisen? 

16.3 Ja 
1.5 Ja, flera gånger 
81.9 Nej 
0.3 Ej svar 

V385 Rar du någon gång blivit dömd för brott i domstol i Sverige? 

7.3 Ja, en gång 
1.6 Ja, flera gånger 

90.7 Nej 
0.3 Ej svar 

V386 För vilket/vilka slags brott blev du dömd? 

V387 Har du själv under 1992 botat någon med våld eller hotat att förstöra 
dennes egendom eller på annat sätt hotat denne så att denne blev rädd? 

2.4 Ja, en gång 
0.7 Ja, flera gånger 
96.5 Nej 
0.3 Ej svar 

V388 Bar du själv stulit något under år 19927 

2.6 Ja, en gång 
1.3 Ja, flera gånger 

95.8 Nej 
0.3 Ej svar 

V389 Kar du själv under år 1992 förstört någon annans egendom? 

1.9 Ja, en gång 
0.4 Ja, flera gånger 

97.4 Nej 



(Endast för de ip som inte är födda i Sverige) 
V390 Innan du flyttad» till Sverige, har du gjort dig skyldig till något 

stöldbrott, skadegörelsebrott eller v&ldsbrott i ditt hemland? 

0.8 O 
5.5 Nej 
0.1 Ja, våld 
0.4 Ja, stöld 

93.2 Ej uppgift (= födda i Sverige) 

(Endast för de ip som inte är födda i Sverige) 
ItlTERVJUAJtEN MASKERAR SIMA INTRYCK RÖRANDE IPss KOMPETENS I SVENSKA: 

V391 Ip:s fömAga att tala svenska ttr 

O 94.6 
Mycket dålig 0.1 
Ganska dålig 0.3 
Ganska bra 1 .  o 
Utmärkt, nästan eller helt som infödd 4.0 

V392 Ipts förmåga att förstå svenska är 

O 94.6 
Mycket dålig 0.1 
Ganska dålig 0.2 
Ganska bra O.8 
Mycket bra 4.3 

(För alla ip) 
INTERVJtrSITOATIONEN: 

V393 Har någon annan person än ip varit närvarande under intervjun? 

ja 11.5 
nej 88.5 

V394 Om ja ovan, har denna person/dessa personer ingripit i besvartuidet av 
frågorna? 

O 88.5 
Ja, ofta 0.7 
Ja, men sällan 2.1 
Nej 8.8 

V395 Om ip var en kvinna, har maken/sambon etc krävt att få vara närvarande 
under intervjun? 

Ja 0.9 
Nej 51.4 
Ip var en man 47.3 
Ingen uppgift 0.4 

V396 Hur förhöll sig ip gentemot intervjuaren? 

Misstrogen, spänd 1.9 
Öppen, avspänd 85.8 
Varken 1 eller 2 12.3 

V397 Datum för intervjun 
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