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Förord

Föreliggande rapport presenterar resultaten från den andra undersökningen av 
upplevd/rapporterad diskriminering bland invandrare. Initiativet till undersök- 
ningsserien, som torde bli unik i ett internationellt perspektiv, togs av Diskri- 
mineringsombudsmannen Frank Orton. Jag vill tacka honom för detta initiativ 
och för förtroendet att ge uppdraget till mig och CEIFO. DO-myndigheten har 
finansierat undersökningen helt och hållet. Jag vill även tacka Frank Orton och 
handläggare Pontus Ringborg för ett givande samarbete.

Urvalet och datainsamlingen genomfördes på ett som vanligt kompetent sätt av 
Statistiska centralbyrån i Örebro. Jag vill tacka Michael Nilsson, Leif Lemon 
och deras kolleger på SCB för ett bra samarbete. Liu Bing, Khao-Uyen Lam, 
Bundhit Pien-Ampai, Omar Sheikhmous, Amare Tegbaru och Michelle White 
har förtjänstfullt översatt frågeformuläret till respektive språk. Mina kolleger 
på CEIFO, Hasse Huss och Ebba Hedlund, har hjälpt mig i rapportframställ
ningen. Agneta Hollström på reprocentralen vid Stockholms universitet har 
som vanligt kompetent och snabbt producerat rapporten. Sist, men icke minst, 
vill jag tacka de 964 respondenterna från afrikanska, arabiska och asiatiska 
länder samt från fd Jugoslavien för att de tålmodigt fyllt i frågeformuläret. 
Återigen hoppas jag att deras insats inte visar sig vara förgäves.

Stockholm, i maj 1996.

Anders Lange
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1 Undersökningens bakgrund och genomförande

1.1 Inledning

I mars 1995 publicerades rapporten från den första av de av DO initierade 
kvantitativa studierna av upplevd/rapporterad diskriminering bland invandrare 
i Sverige (Lange 1995a). Fyra kategorier av migranter med ursprung i Afrika, 
Arabvärlden, Latinamerika och Polen rapporterade varierande grader av orätt
vis negativ särbehandling inom olika livsområden, en särbehandling som de 
förknippade med sitt ursprung. Även om undersökningen endast återgav rap
porter om upplevd diskriminering, var vissa av resultaten nästintill skrämman
de - främst bland afrikanerna, men även bland araberna och latinamerikanerna, 
rapporterade till exempel i stort sett varannan respondent att han/hon minst ett 
par gånger under det senaste året på grund av sin utländska bakgrund blivit ut
satt för hot, förolämpningar och andra trakasserier på offentliga platser. Det 
genom av massmedia företagna informella undersökningar välkända faktum 
att mörkhyade personer nästan systematiskt vägras inträde till nöjeslokaler be
kräftades av drygt 65 procent av afrikanska män boende i de tre storstadslänen. 
Ansenliga andelar av respondenter i samtliga urvalskategorier - mellan varan
nan och var tredje - rapporterade att de upprepade gånger på grund av sin ut
ländska bakgrund inte fått de jobb de sökt och som de varit kvalificerade för.

I föreliggande rapport presenteras resultaten från den andra undersökningen i 
serien, som genomfördes ungefär ett år senare. Den bild av den upplevda dis
krimineringen som framträder här är knappast mindre dyster än den förra och 
för afrikanernas del är den ännu dystrare. Jämfört med den förra rapporten har 
jag väsentligt minskat mängden av teknisk information om urvalet och bort- 
fallsanalysen och har även i övrigt försökt hålla beskrivningen av de tekniska 
aspekterna på en miniminivå. I rapporten från den första studien har jag även 
kortfattat presenterat min syn på begreppet diskriminering och den läsare som 
till äventyrs skulle vara intresserad av detta hänvisas till denna skrift. Den här 
gången har jag försökt underlätta läsningen genom att inkludera relativt de
taljerade sammanfattningar av de genomförda analyserna, och den mest otålige 
läsaren hänvisas i första hand till dessa sammanfattningar.

I övrigt vill jag redan i denna inledning tydligt understryka att många av de 
procenttal som presenteras i rapporten och som avser kategorier av respondent
er uppdelade efter ytterligare kännetecken som t ex nationalitet, kön och vis
telselän, är baserade på så få individer att de inte utan vidare kan betraktas som 
säkra uppskattningar av motsvarande andelar i respektive segment av "moder- 
populationema".
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1.2 Urval och bortfallsanalys

I den första undersökningen bestod urvalet av fyra ursprungskategorier: Afrika, 
Arabvärlden, Latinamerika och Polen. Ett antal överväganden låg bakom detta 
val, framförallt DOs erfarenheter av vilka kategorier som oftast vänder sig till 
DO med anledning av upplevd diskriminering samt kategoriernas numerära 
storlek i Sverige. I samband med diskussionerna kring urvalet föddes tanken 
att om studierna skulle upprepas flera gånger, skulle urvalskategorierna åter
komma med vissa tidsintervall samtidigt som nya kategorier skulle väljas till. 
Detta skulle möjliggöra dels jämförelser över tid inom samma urvalskategori, 
dels en allt bredare täckning av diskrimineringsupplevelser hos populationen 
"utrikes födda boende i Sverige".

Följaktligen har vi i föreliggande studie låtit två av de ovannämnda urvalskate
gorierna från den första undersökningen - afrikaner och araber - återkomma, 
samt lagt till två nya, nämligen människor från några sydostasiatiska länder 
(Kina, Taiwan, Thailand och Vietnam) samt människor från fd Jugoslavien. 
Urvalet av asiatiska länder styrdes i stor utsträckning av samma överväganden 
som tidigare, nämligen DOs erfarenheter samt gruppernas storlek i Sverige. Fd 
Jugoslavien fyller ungefär samma funktion i urvalet som Polen i den första 
studien - en jämförelsekategori som representerar ett geopolitiskt område belä
get på betydligt mindre (geografiskt, kulturellt och "fenotypiskt") avstånd från 
Sverige än de tre ovan nämnda kategorierna och som samtidigt tillhör de större 
invandrargrupperna i landet.

Som tidigare har kategorin "afrikaner" begränsats till människor från länder i 
engelskspråkiga Afrika söder om Sahara + Etiopien och Somalia. Ett av skälen 
till detta var DOs erfarenhet att det främst är människor från dessa afrikanska 
länder som förefaller bli utsatta för ansenlig diskriminering och som därför 
vänder sig till myndigheten. Ett annat skäl sammanhängde med språkfrågan, 
inte minst de därmed förknippade kostnaderna för översättning av frågeformu
lär. Trots att Etiopien och Somalia inte uppfyller detta avgränsningskriterium 
ansåg vi det vara nödvändigt att inkludera dessa två länder på grund av att mig- 
ranter från dem utgör de två största afrikanska grupperna i Sverige.

I kategorin "Arabvärlden" uteslöts Bahrain, Djibouti och Jemen på grund av de 
mycket låga antalen invandrare från dessa länder i Sverige (under 60 personer) 
samt Oman och Quatar på grund av att inga uppgifter om invandrare från dessa 
länder föreligger i registret över totalbefolkningen. Sudan uteslöts på grund av 
att en ansenlig del av dess befolkning inte utgörs av araber.
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De tidsmässiga begränsningarna i urvalet rör två aspekter: invandringsperiod 
och ålder. Av flera skäl begränsades invandringsperioden till intervallet 1971- 
1991. Invandringen till Sverige från utomeuropeiska länder är en relativt ny fö
reteelse - före 1970 var den mycket begränsad och det är först under den senare 
delen av 1970-talet som man kan notera en markant ökning. Att utsträcka den 
"tillåtna" invandringsperioden för urvalet till före 1971 skulle endast marginellt 
ha ökat urvalsramen för undersökningen när det gäller afrikaner, araber och 
asiater och de individer som då skulle inkluderas i urvalet hade varit så få att 
de inte hade kunnat behandlas som en separat kategori med avseende på vistel
selängd. Invandrare från Jugoslavien representerar även delvis en annan typ av 
invandring till Sverige, nämligen arbetskraftsinvandringen från 1960-talet. Av 
detta skäl utsträcktes den nedre gränsen för invandringsperioden för födda i 
Jugoslavien till 1968, varigenom åtminstone en del av de jugoslaviska arbets- 
kraftsinvandrama från denna period fick chans att komma med i urvalet.

Den övre gränsen för invandringsperioden - 1991 - bestämdes huvudsakligen 
utifrån överväganden rörande den minimilängd för vistelse i Sverige som krävs 
för att människorna i fråga skall ha haft möjlighet att i tillräcklig utsträckning 
konfronteras med de diskrimineringssituationer som undersökningen inriktar 
sig på. I viss mån tog vi även hänsyn till förväntad kompetens i svenska. De 
respondenter som inte besvarat postenkäten skulle följas upp med telefoninter
vjuer, och eftersom det av kostnadsskäl var omöjligt att använda tolkar, måste 
intervjuerna genomföras på svenska. Den på detta sätt bestämda invandrings
perioden för våra respondenter innebär att de vid undersökningstillfället har 
bott i Sverige minst 4 och högst 24 (för jugoslavernas del 27) år.

Åldersintervallet i urvalet bestämdes till 18-60 år. Respondenter yngre än 18 år 
kunde förväntas ha endast begränsade erfarenheter av de situationer och om
ständigheter som står i fokus för undersökningen. Den övre åldersbegränsning
en till 60 år sammanhänger i första hand med åldersstrukturen i de undersökta 
kategorierna. Framförallt hos de utomeuropeiska migrantkategorierna - men 
även i viss mån hos jugoslaverna - är åldersfördelningen sned mot yngre åld
rar. Den övervägande majoriteten av individer i de fyra kategorierna återfinns i 
åldrarna under 60 år, som därför kan betraktas som en rimlig och "naturlig" 
avgränsning. Om människor äldre än denna gräns skulle inkluderas i urvalet 
skulle de vara så få att det vore omöjligt att betrakta dem som en separat ålders
kategori.

Urvalsramen - den population ur vilken stickprovet för undersökningen drogs 
- definierades således av följande kriterier: personer kyrkobokförda i Sverige
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per den 31.12.1994, födda 1935-1977 i de länder som inkluderats i respekti
ve kategori och invandrade till Sverige mellan 1971-1991 (för födda i Jugo
slavien 1968-1991). I kategorin "afrikaner" har invandringsperioden begrän
sats ytterligare för personer födda i Uganda. Ett okänt antal av dessa utgörs 
nämligen av Uganda-indier, som invandrat till Sverige huvudsakligen åren 
1972-75. För att minimera sannolikheten för att personer i denna delkategori 
skulle medtas i urvalet begränsades invandringsperioden för födda i Uganda 
till 1976-1991.

Med den så definierade urvalsramen gjorde sedan Statistiska Centralbyrån i 
Örebro ett obundet slumpmässigt urval inom kategorien "Afrika" och ett urval 
stratifierat efter kön i de tre övriga kategorierna, 400 individer per kategori. 
Stratifieringen efter kön sammanhängde med de markant sneda könsfördelning
arna i respektive population. I tabell 1.1 visas de olika stegen i urvalsproced
uren inom kategorierna per födelseland. Med "moderpopulation" avses samtli
ga individer födda i ett visst land som var kyrkobokförda i Sverige den 
31.12.1994. Den andra kolumnen, under rubriken "urvalsramen", anger antalet 
individer per land efter att de två tidsmässiga begränsningarna införts. Den 
tredje kolumnen (% av kol. 1) anger hur många procent av "moderpopulation- 
en" som detta antal utgör. "Bruttourval" anger det antal individer per födelse
land som kommit med i urvalet. I den sista kolumnen i tabellen anges det antal 
individer per födelseland som deltagit i undersökningen. I rader märkta med 
"totalt inom kategorin" kan vi bl a se hur stor andel av "moderpopulationen" 
för hela kategorin som täcks av vår urvalsram samt hur många individer som 
till sist deltog i undersökningen.

Eftersom urvalet inte stratifierats efter enskilda födelseländer, avspeglar både 
bruttourvalet och - i sista steget - antalet svarande från varje land de storleksför
hållanden som gäller i moderpopulationen. Således domineras urvalet i katego
rin "afrikaner" av personer födda i Etiopien, Somalia och Uganda; i kategorin 
"arabvärlden" av personer födda i Irak, Libanon och Syrien. I den allra sista 
raden i tabellen anges totalantalen för varje kolumn. Det totala antalet svarande 
i undersökningen är 964 om man inkluderar de 16 enkäter som inkommit med 
avrivna identifikationsnummer. Sex av dessa enkäter kunde med hjälp av for
mulärets språk allokeras till kategorier, dock inte till födelseländer. Det totala 
antalet svarande för vilka födelseland är känt är 948. Utöver födelseland har 
Statistiska Centralbyrån ur RTB inhämtat uppgifter om adress, kön, ålder, ci
vilstånd, senaste invandringsår, sammanräknad inkomst, medborgarskap samt, 
i förekommande fall, år för erhållande av svenskt medborgarskap.
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Tabell 1.1 Underlag fö r  urval, bruttourval samt svarande (insända enkät
er/genomförda telefonintervjuer) per kategori och födelseland.

KATEGOR11: ENGELSKSPRÅKIGA AFRIKA SÖDER OM SAHARA + ETIOPIEN OCH SOMALIA

Födelseland "Moderpopula- 
tionen": antal 
totalt 31.12.94

Urval s ramen: 
invandrade 1971-1991 
i åldrama 18-60 år 
Antal % av kol. 1

Brutto
urval 
Antal2}

Svaran
de
Antal

Etiopien 13 .384 8.700 65.0 209 115
Gambia 1.813 1.051 58.0 29 17
Ghana 797 472 59.2 11 8
Kenya 850 453 53.3 17 10
Liberia 536 324 62.1 13 6
Nigeria 444 218 60.4 5 3
Sierra Leone 109 57 52.3 1 0
Somalia 9.553 2 .336 24.5 66 36
Sydafrika 858 369 50.0 12 4
Tanzania 693 391 43.0 7 5
Uganda 2.1381} 892 41.7 25 12
Zambia 207 122 58.9 3 3
Zimbabwe 173 82 47.4 2 0
Totalt inom 31.555 15.467 49.0 400 22131
kategorin

KATEGORI 2: ARABVÄRLDEN

Födelseland "Moderpopula- Urvalsramen:
tionen": antal invandrade 1971-1991 Brutto Svaran-
totalt 31.12.94 i åldrama 18-60 år urval de

Antal % av kol. 1 Antal2} Antal

Algeriet 1.375 850 61.8 9 6
Egypten 1.878 1.015 54.0 7 6
För. Arabemiraten 286 40 14.0 0 0
Irak 23.389 9.068 38.8 90 66
Jordanien 805 454 56.4 7 5
Kuwait 594 101 17.0 1 0
Libanon 21.593 12.084 56.0 158 93
Libyen 358 145 40.5 2 0
Marocko 3.708 2 .184 58.9 23 15
Palestina 965 459 47.6 6 5
Saudi-Arabien 497 81 16.3 4 3
Syrien 9.072 5.165 56.9 73 48
Tunisien 2.473 1.735 70.2 20 7
Totalt inom 66.993 33.381 49.8 400 25631
kategorin

1 )1  detta antal döljs ett okänt antal Uganda-indier. Eftersom dessa kom till Sverige i huvudsak 
1972-1973 (därefter en viss anknytningsinvandring), begränsades invandringsperioden för delkatego
rin "födda i Uganda" i urvalet till tidigast 1976. Antalet födda i Uganda i urvalsramen torde därige
nom ha minskat med ca 5-600 personer.
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Tabell 1.1 fortsättning

KATEGORI 3: NÅGRA ASIATISKA LÄNDER

Födelseland "Moderpopula- Urvalsramen:
tionen": antal invandrade 1971-1991 Brutto Svaran-
totalt 31.12.94 i åldrarna 18-60 År urval de

Antal % av kol. 1 Antal3 1 Antal

Folkrep. Kina 5.551 2.593 46.7 89 57
Taiwan 554 316 57.0 10 5
Thailand 7.322 4.395 60.0 129 79
Vietnam 5.509 2.493 45.3 77 47
Vietnam (rep.) 3.710 3 .020 81.4 95 56
Totalt inom 
kategorin

22.646 12.817 56.6 400 24531

KATEGORI 4: Fd JUGOSLAVIEN

Födelseland "Moderpopu1a- 
tionen": antal 
totalt 31.12.94

Urvalsramen: 
invandrade 1968-1991 
i Åldrarna 18-60 År
Antal % av kol. 1

Brutto
urval
Antal31

Svaran
de
Antal

Fd Jugoslavien 68.735 24.078 35.0 400 23331

Totalt alla 
kategorier 189.929 85.743 45.1 1.600 955

(964)41

2) Bruttourvalet anges inklusive den sk övertäckningen, dvs de individer som tillhör kategorin 
"emigrerade, okänd adress".

3) Dessa antal innehåller några enkäter som inkommit med bortrivna identifikationsnummer, men 
där vi med hjälp av formulärets språk kunnat allokera individen till en viss kategori. Däremot var 
det inte möjligt att identifiera födelselandet. I kategori 1 rör det sig om två individer, i kategori 2 
två individer och i kategori 3 en individ. I kategori 4 (fd Jugoslavien) handlar det om två individer. 
Totalantalen inom kategorierna 1-3 ökar således med dessa antal jämfört med respektive summor av 
antal svarande från vaije land.

4) Detta antal inkluderar även de 9 enkäter som inkommit med avrivna identifikationsnummer 
och som inte kunnat allokeras till någon kategori.

Några ord bör sägas om representativiteten hos det ovan beskrivna urvalet. Om 
man för ett ögonblick negligerar bortfallet (framförallt i den afrikanska katego
rin) kan man säga att urvalet i första hand är representativt för urvalsramen 
med de begränsningar av "moderpopulationen" som definitionen av denna ram 
medfört. Inom varje kategori är således urvalet i första hand representativt för 
personer mellan 18 och 60 år som invandrat mellan 1971 (1968) och 1991 
och som var kyrkobokförda i Sverige per den 31.12.1994. I andra hand kan 
man fråga sig om urvalet i någon rimlig bemärkelse även är representativt för
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respektive "moderpopulation". Jag kan inte ge ett entydigt svar på denna frå
ga, men det bör påpekas att detta svar inte är oberoende av undersökningens 
innehåll - erfarenheter av orättvis negativ särbehandling. Om det finns starka 
skäl att anta att de människor inom respektive kategori som invandrat utanför 
det angivna tidsintervallet och som är yngre eller äldre än de angivna ålders
gränserna utsätts för sådan särbehandling i markant högre eller lägre grad än 
de som faller inom urvalsramen, blir svaret på frågan nekande. Jag tror inte 
att så är fallet.

Om man kunde garantera att de som av olika skäl inte deltagit i undersök
ningen i allt väsentligt (dvs alla de kännetecken som inverkar på det man 
undersöker) liknar dem som deltagit, skulle bortfallet inte utgöra något prob
lem, givetvis under förutsättning att det inte är för stort. Man kan uttrycka det 
så att bortfallet i ett sådant fall utgör ett slumpmässigt (osystematiskt) stick
prov ur den "population" som utgörs av bruttourvalet. I många fall har det 
emellertid visat sig att bortfallet är mer eller mindre systematiskt med av
seende på de företeelser som undersöks. I föreliggande undersökning skulle 
detta kunna innebära att de som fallit bort har upplevt signifikant högre (al
ternativt lägre) grad av diskriminering än de som deltagit. Bortfallsanalys går 
i stora drag ut på att försöka bedöma om så kan vara fallet. Härvidlag bör jag 
kanske påpeka att effekten av ett systematiskt bortfall torde vara större om 
det som undersöks handlar om fördelningar av olika kännetecken (t ex upp
levd diskriminering) i en population. Om det däremot är samband mellan oli
ka kännetecken ("variabler", t ex utbildning och upplevd diskriminering) som 
står i fokus för analysen, är inverkan från ett systematiskt bortfall (av rimlig 
storlek) av allt att döma mindre.

Bortfallsanalys förutsätter givetvis att åtminstone vissa kännetecken hos de in
divider som fallit bort ur undersökningen är kända, samt att dessa känne
tecken förekommer hos både bortfallet och dem som deltagit. I föreliggande 
undersökning har SCB tagit fram registeruppgifter om hela bruttourvalet rö
rande kön, ålder, civilstånd, adress, senaste invandringsår, sammanräknad in
komst, medborgarskap samt, i förekommande fall, år för erhållande av 
svenskt medborgarskap. En omständighet som väsentligt försvårar bortfalls
analys tillkom emellertid 1994, då en ändring av datalagen medförde att SCB 
inte längre får lämna ut registeruppgifter om bortfallet i en undersökning. 
Däremot kan de själva ta fram de tabeller rörande bortfallets fördelningar på 
de framtagna registervariablema som är nödvändiga för bortfallsanalysen. Så 
skedde även i denna undersökning.
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Tabell 1.2 Urvalsram, bruttourval, antal svarande (insända enkäter/genom
förda telefonintervjuer) samt bortfall fö r  de fyra kategorierna indelade efter 
åldersgrupp och kön. Procenttalen i kolumnerna "Urvalsram", "Bruttourval" 
och "Svarande" avser subkategorins andel i hela kategorin.

AFRIKANER

Ålder/kön

Urvals-
ram

%

Bruttourval1’ 
antal %

Svarande 
antal %

Bortfall i procent 
av bruttourvalet 
inom subkategorin3’

män 11.4 44 11.0 19 8.7 45.7
18-25

kvinnor 9.3 32 8.0 15 6.9 48.2
män 25.6 104 26.0 63 28.8 35.0

26-35 kvinnor 18.9 69 17.3 43 19.6 35.8
män 16.9 67 16.8 27 12 .3 57 . 8

36-45 kvinnor 9.2 42 10.5 27 12.3 32.5
män 6.3 34 8.5 20 9.1 37.5

46-60 kvinnor 2.5 8 2.0 5 2.3 37.5

Totalt: män 60.1 249 62.3 129 58.9 43 .4
kvinnor 39.9 151 37.7 90 41.1 37.5

Totalt:
Genomsnittligt 
bortfall i kategorin

400 221

40.631

ARABER Urvals - Bruttourval1) Svarande Bortfall i procent
ram antal % antal % av bruttourvalet

Ålder/kön % inom subkategorin31

män 7.9 21 5.3 12 4.7 42 .9
18-25 kvinnor 7.6 38 9.5 26 10.2 25.7

män 23.9 68 17.0 40 15.8 35.5
26-35 kvinnor 15.3 88 22.0 53 20.9 37.6

män 22.4 74 18.5 50 19 .7 32.4
36-45

kvinnor 9.8 52 13.0 37 14.6 28.8
män 9.0 37 9.3 24 9.5 33.3

46-60 kvinnor 4.3 22 5.5 12 4.7 45.5

Totalt: män 63 .0 200 50.0 126 49 . 6 34.7
kvinnor 37.0 200 50.0 128 50.4 34.0

Totalt: 400 2563’
Genomsnittligt 
bortfall i kategorin 33.931



Tabell 1.2 fortsättning.

ASIATER Urval s- Bruttourva11) Svarande Bortfall i procent
ram antal % antal % av bruttourvalet

Ålder/kön % inom subkategorin3*

18-25 män
kvinnor

12.2 
13.6 .

65
49

16.3 
12 .3

35
27

14.3
11.1

33.5
38.6

26-35 män
kvinnor

13.4
19.8

60
79

15.0
19.8

36
53

14.8
21.7

37.9
31.2

36-45 män
kvinnor

10.0 
17 .7

51
50

12 . 8 
12.5

29
33

11.9
13.5

39.6 
32 .7

46-60 män
kvinnor

5.5
7.8

24
22

6.0
5.5

16
15

6.6
6.2

20.0
25.0

Totalt: män 41.0 200 50.0 116 47. 5 38.3
kvinnor 59 .0 200 50.0 128 52.5 32 .6

Totalt: 400 245a>
Genomsnittligt

35.23)bortfall i kategorin

Fd JUGOSLAVER Urvals- Bruttourval1* Svarande Bortfall i procent
ram antal % antal % av bruttourvalet

Ålder/kön % inom subkategorin3*

18-25 män
kvinnor

2.8
3.2

10
17

2.5
4.3

5
12

2.2
5.2

50.0
39.4

26-35 män
kvinnor

14.0 
13 .0

67
47

16.8
11.8

36
27

15.6
11.7

45.5
41.3

36-45 män
kvinnor

15.0
18.0

56
66

14.0
16.5

29
42

12.6
18.2

46.3
36.4

46-60 män
kvinnor

18.5
15.6

71
66

17.8
16.5

43
37

18.6
16.0

37.7
43.9

Totalts män 50.3 204 51.0 113 48.9 43.2
kvinnor 49.7 196 49 .0 118 51.1 39.5

Totalt: 400 2332)
Genomsnittligt

40.93)bortfall i kategorin

1) Bruttourvalet anges inklusive den sk övertäckningen, dvs de individer som tillhör kategorin 
"emigrerade, okänd adress".

2) De löindivider som skickat enkäter med bortrivna identifikationsnummer kunde inte allokeras 
till ålder/könskategorier. 6 av dem har kunnat inkluderas i totalantalet deltagare inom respektive 
kategori (se även not 3 till föregående tabell).

3) Vid beräkning av det procentuella bortfallet har övertäckningen tagits bort från bruttourvalet.
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I tabell 1.2 på de två föregående sidorna ser vi att det totala bortfallet är högre 
hos afrikanerna och jugoslaverna (40,6 och 40.9 procent respektive) och lägre 
hos araberna och asiaterna (33,9 och 35,2 procent respektive). Inom den ara
biska kategorin är bortfallet nästintill identiskt hos män och kvinnor. Bland de 
övriga tre kategorierna är bortfallet något större hos männen. Om vi tittar på 
bortfallet i de olika kombinerade ålder/kön-kategorierna ser vi att ännu större 
skillnader mellan könen föreligger i vissa åldersgrupper.

I tabell 1.3 nedan sammanfattas motsvarande urvals- och bortfallsdata för hela 
materialet uppdelat efter kön.

Tabell 1.3 Urvalsram, bruttourval, svarande (antal insända enkäter/genomför
da telefonintervjuer) samt bortfall i procent i hela stickprovet indelat efter kön 
samt totalt.

Kön

Urvals- 
ram

%

Bruttourval 
antal %

Svarande 
Antal %

Bortfall i procent 
av bruttourvalet 
inom subkategorin2 ’

Män 55.7 853 53.3 484 51.0 41.1
Kvinnor 44.3 747 46.7 464 49.0 33.8

Totalt
antal 86.516 1.600 96431

Genomsnittligt 
bortfall i hela 
stickprovet

37.02)

1) Bruttourvalet anges inklusive den sk övertäckningen, dvs de individer som tillhör kategorin 
''emigrerade, okänd adress".

2) Vid beräkning av det procentuella bortfallet har övertäckningen tagits bort frän bruttourvalet. Vid 
beräkning av det genomsnittliga bortfallet i hela urvalet har de 16 oidentifierade enkäterna tagits 
med (se not 3 nedan).

3) Detta totalantal inkluderar 16 enkäter som inkommit med bortrivna identifikationsnummer. För
utom de sex formulär som via språket kunde allokeras till kategorier finns 9 svenskspråkiga enkäter 
där sådan allokering är omöjlig. Det totala antalet svarande hos vilka födelseland, kön, ålder samt de 
övriga registerupgiftema är kända är således 948.

Av tabell 1.3 framgår att bortfallet i hela stickprovet (alla fyra kategorierna) är 
markant större hos män än hos kvinnor och skillnaden mellan könen är större 
än i föregående studie. Det genomsnittliga bortfallet i hela stickprovet uppgår 
till 37,0 procent, varvid jag vid beräkning av detta procenttal har inkluderat de 
16 enkäter som inkommit med bortrivna identifikationsnummer. Bortfallet är 
något större än i den första studien, där det uppgick till 34,3 procent.
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I tabell 1.4 nedan visas relationen mellan bortfall och deltagande i de fyra ka
tegorierna uppdelade efter vistelselän, som delats in i två typer: storstadslän 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) samt övriga län. Därvidlag har storstads
länen inkluderats som helheter utan vidare indelningar i t ex centrala Stock
holm /återstoden av Stockholms län osv. Även denna grova indelning indikerar 
vissa skillnader i bortfall mellan storstadslän och övriga län, framförallt hos 
afrikaner och araber. Procenttalen i raden "Totalt" anger andelar i bruttourvalet 
för varje kategori som bor i respektive typ av län. Av dessa procenttal kan man 
dra slutsatsen att afrikanerna är den mest "urbana" kategorin i vårt urval och 
asiaterna den minst "urbana". Dessa procenttal kan ses mot bakgrund av att
31,7 procent av Sveriges hela befolkning och 47,4 procent av alla utrikes födda 
bor i de tre storstadslänen.

Tabell 1.4 Förhållandet mellan deltagande och bortfall inom de fyra kategori
erna efter geografiska områden indelade i två typer: storstadslän (S i tabellen) 
och övriga (Ö i tabellen). Tabellen anger kolumnprocent och bör läsas på 
följande sätt: av de afrikaner som bor i de tre storstadsområdena (S) har 56,3 
procent deltagit i undersökningen och 43,7procent utgör bortfallet, osv. Alla 
procenttal är uträknade med nettourvalet som bas, dvs efter att övertäckningen 
tagits bort (n i raden längst ned). De 16 oidentifierade enkäterna är inte med
räknade i tabellen eftersom de inte kan kopplas till registeruppgifter.

Kategori/geografiskt områ.de
Deltagande/ Afrikaner Araber Asiater Jugoslaver
bortfall S Ö S Ö s O S O

Deltagare 56.3 64.9 63.1 69.5 65.8 63.4 57.9 60.0
Bortfall 43.7 35.1 36.9 30.5 34.2 36.6 42.1 40.0

Totalt 70.1 29.9 61.0 39.0 49 .5 50.5 64.5 35.5
n 372 387 378 394

I den bortfallsanalys som följer måste jag i viss mån föregripa presentationen 
av enkätresultaten, eftersom analysens syfte är en bedömning av den utsträck
ning i vilken bortfallet inverkar på dessa resultat, dvs ett slags hypotes om hur 
resultaten skulle se ut om de individer som utgör bortfallet hade deltagit i un
dersökningen. Eftersom undersökningens syfte är att kartlägga upplevd/rap
porterad diskriminering, dvs orättvis negativ särbehanding i olika livsdomäner, 
har jag i bortfallsanalysen främst använt mig av ett sammanfattande mått på 
diskriminering baserat på frågorna V I1 - V28 (se frågeformuläret i bilaga 1). 
Måttet är ett s k additivt index som transformerats till en skala från 1 till 7. Jag

11



börjar med den aspekt - storstadslän/övriga län - som aktualiseras av tabell 1.4 
ovan. Både hos afrikanerna och hos araberna är bortfallet något större i stor
stadslänen än i övriga län. Analyser av medelvärden för det sammansatta måt
tet på diskriminering för respektive urvalskategori uppdelad på kön och typ av 
län visar att framförallt hos afrikaner, men även hos araber, är medelvärdena 
markant högre hos dem som bor i storstadslänen. Tabell 1.5 illustrerar detta.

Tabell 1.5 Medelvärden för ett sammansatt mått på total rapporterad diskri
minering (ett additivt index) för de fyra kategorierna uppdelade efter kön och 
geografiskt område (S = storstadslän; Ö = övriga län). Indexet har minimi- 
värdet 1 och maximivärdet 7.

Kön Kategori/geografiskt område
AFRIKANER 
S ö

ARABER 
S ö

ASIATER
s ö

JUGOSLAVER 
S Ö

Hän
Kvinnor

5.3
4.0

4.0
3.6

3.7 3.2 
3.0 2.7

3.2 3.5 
2.7 2.9

2.7 2.4 
3.0 1.9

Att den rapporterade orättvisa negativa särbehandlingen framförallt hos afrikan
erna är större i storstadslänen än i de övriga länen framgår även tydligt om man 
studerar tabell 2.1 (sid 22) längre fram i rapporten, där resultaten för enskilda 
frågor presenteras. Åtminstone för afrikanernas del kan man därför dra slut
satsen att bortfallet sannolikt till viss del består av individer som, om de delta
git i undersökningen, skulle ha rapporterat en högre grad av negativ särbehand
ling än genomsnittet för den afrikanska kategorin, varför deras frånvaro kan 
antas medföra en viss underskattning av (den rapporterade) förekomsten av så
dan behandling.

Även hos araberna är bortfallet större i storstadslänen, om än i lägre grad än 
vad fallet är med afrikanerna. Däremot framträder inga statistiskt säkerställda 
skillnader i det totala måttet på rapporterad negativ särbehandling mellan stor
stadslän och övriga län i denna kategori. Om man inspekterar den tidigare 
nämnda tabel 2.1 (sid 22) visar det sig att det för vissa frågor finns skillnader 
mellan de två typerna av län, men skillnaderna går i olika riktningar och tar 
därför ut varandra i det sammansatta måttet. Därför kan man för arabernas del 
inte säga vilken konsekvens för undersökningens resultat det större bortfallet i 
storstadslänen har.

Hos asiaterna och jugoslaverna är situationen otydlig. Inga statistiskt säkerställ
da skillnader i total rapporterad negativ särbehandling föreligger mellan stor
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stadslänen och övriga län med undantag av jugoslaviska kvinnor, men efter
som bortfallet inte är signifikant högre i storstadslänen, kan ingen slutsats dras 
beträffande bortfallets inverkan på resultaten i detta hänseende när det gäller 
dessa två kategorier. Alternativt kan detta formuleras på så sätt att bortfallet i 
detta avseende inte förefaller ha haft några systematiska effekter på resultaten.

Låt oss nu se efter hur bortfallets fördelning över kombinerade ålder/könskate- 
gorier kan bidra till analysen av dess konsekvenser för resultaten. Genom att 
jämföra fördelningar över ålder/könskategorier bland de svarande (näst sista 
kolumnen i tabell 1.2) med motsvarande fördelningar i bortfallet har jag kunnat 
konstatera huruvida de procentuella andelarna är ungefär lika stora, större eller 
mindre i bortfallet jämfört med de svarande. För de ålder/könskategorier där 
skillnaderna var märkbart stora (uppåt eller nedåt) har jag sedan kontrollerat 
värden på måttet för total rapporterad negativ särbehandling. Låt oss nu anta 
att individer inom varje ålder/könskategori anser sig ha blivit utsatta för nega
tiv särbehandling i ungefär samma utsträckning oberoende av om de tillhör 
bortfallet eller de svarande. Om medelvärdet för det ovannämnda måttet för en 
viss ålder/könskategori bland t ex afrikaner är högre än medelvärdet för alla 
afrikaner, medför en "överrepresentation" av denna delkategori i bortfallet (och 
därför en "underrepresentation" bland de svarande) en viss underskattning av 
den totala rapporterade negativa särbehandlingen bland afrikaner.

Hos afrikaner föreligger en viss underrepresentation av män i åldrama 26-35 år 
och en viss överrepresentation av män i åldrama 36-45 år. Hos araber förelig
ger en viss överrepresentation av kvinnor i åldrarna 46-60 år. Hos asiater fö
religger en viss överrepresentation av män i åldrama 18-25 år och en viss un- 
derrepresenation av både män och kvinnor i åldrama 46-60 år. Hos jugoslaver
na föreligger inga skillnader. Inspektion av medelvärden för total rapporterad 
negativ särbehandling i motsvarande delkategorier bland de svarande ger emel
lertid vid handen att bortfallets effekter i stort sett tar ut varandra. Uppdelnin
gen av materialet på ålder/könskategorier ger således inget entydigt bidrag till 
bortfallsanalysen. Efter att på motsvarande sätt ha undersökt relationen mellan 
borfall/svarande och total upplevd diskriminering med avseende på de övriga 
registervariablema - vistelselängd, inkomst och medborgarskap - kan jag kons
tatera att inte heller dessa aspekter ger något bidrag till uppskattningen av bort 
fallets effekter på resultaten.

Ytterligare ett sätt att försöka uppskatta bortfallets inverkan på resultaten byg
ger på antagandet att bortfallet i relevanta avseenden mera liknar de respondent-
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er bland de svarande som svarat sent under datainsamlingsperioden än dem 
som svarat tidigt. Med hjälp av de resultatkoder som grovt anger perioden för 
enkätens ankomst (efter första utskicket, efter första påminnelsen osv) har jag 
delat in materialet i två kategorier: tidiga svar (de som svarat efter första ut
skicket) och sena svar (övriga inklusive telefonintervjuer). Sedan undersökte 
jag medelvärden för måttet på total rapporterad negativ särbehandling inom 
varje urvalskategori uppdelad efter kön och den ovan beskrivna tidsvariabeln. 
Endast mycket små skillnader mellan medelvärden för tidiga och sena enkäter 
framträdde och ingen av skillnaderna är statistiskt säkerställd. För säkerhets 
skull har jag på motsvarande sätt även kontrollerat medelvärden för tre andra 
viktiga frågor i formuläret, nämligen V29, V44 och V45 (se formuläret i bilaga 
1). Inte i något fall är skillnaden mellan medelvärden för "tidiga" och "sena" 
svarande statistiskt säkerställd.

Sammanfattningsvis kan jag konkludera att bortfallet endast i ett avseende kan 
antas ha haft systematisk effekt på resultaten, nämligen i fråga om afrikaner, 
där en viss överrepresentation i bortfallet av individer bosatta i de tre storstads
länen troligtvis medfört en viss underskattning av den totala rapporterade nega
tiva särbehandlingen i denna kategori. Bortfallsanalysen i föregående undersök
ning resulterade i liknande slutsats. För de övriga urvalskategorierna är ten
denserna mycket oklara och man kan därför inte dra någon slutsats beträffande 
bortfallets systematiska inverkan på resultaten. Ett mera optimistiskt sätt att 
formulera detta vore att säga att det inte föreligger några tydliga tecken på så
dan systematisk inverkan.

1.3 Intervjuformuläret

Intervjuformulärets innehåll och struktur framgår av bilaga 1. Av kostnadsskäl 
har målsättningen vid konstruktionen varit att få formuläret så kortfattat som 
möjligt. Av detta skäl har inga kontrollfrågor beträffande de registeruppgifter 
som tagits fram av SCB (kön, ålder mm) inkluderats i formuläret. Formulären 
skickades till respondentema dels i en svensk version, dels översatt till åtmin
stone ytterligare ett språk. När det gäller afrikaner skickades en engelsk ver
sion till respondenter födda i alla länder utom Etiopien, där språket amarinja 
användes i stället. Till födda i Somalia skickades även en arabisk version, för
utom den svenska och den engelska. I den arabiska kategorin användes sven
ska och arabiska formulär, i den asiatiska kategorin svenska, kinesiska, thai 
och vietnamesiska samt i den jugoslaviska kategorin svenska och serbo-kroa- 
tiska.
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Till övervägande del är formuläret identiskt med dito från 1994 års undersök
ning. Ett par frågor som inte handlat om upplevd diskriminering har tagits bort 
eftersom de inte bidragit något till tolkningen av resultaten. Några frågor har 
lagts till (se formuläret i bilaga 1): om upplevd sämre behandling i skolan eller 
i andra utbildningssammanhang (V15a), om planer på återvändande till ur
sprungslandet (V30), om var man känner sig mest hemma (V31), om förtroen
de för skattemyndigheterna (V41), huruvida man känner till Justitieombuds
mannen (V47) samt tre frågor rörande inställning till invandringen till Sverige, 
hämtade från 1993 års attitydundersökning (Lange & Westin 1993; V51-V53). 
Vietnameserna tillfrågades om de var vietnameser eller sino-vietnameser och 
jugoslaverna ombads att ange sitt modersmål och nationalitet.

I det introduktionsbrev som trycktes på omslagen till formulären uppmuntrade 
vi respondentema att i första hand försöka besvara den svenskspråkiga version
en av formuläret. Brevet innehöll även en detaljerad beskrivning av sekretess
regler för undersökningen. På omslagets innersida gavs även en kort instruk
tion för besvarande av formuläret.

1.4 Datainsamlingen

Det första utskicket till de 1 600 individerna i bruttourvalet gjordes den 12 
september 1995. Det första påminnelsebrevet med både svenskspråkiga och 
översatta formulär skickades den 5 oktober. De respondenter som inte retume- 
rat en ifylld ankät efter det första påminnelsebrevet togs ut till telefonuppfölj
ning, som pågick veckorna 44 - 4 6 .1 de fall där intervjuarna fått telefonkontakt 
med respondenten och denna accepterade att delta i undersökningen genom
fördes intervjun per telefon på svenska. Intervjuarna instruerades att i de fall 
där språksvårigheter gjorde sig gällande be respondenten att titta i det översatta 
formuläret och sedan ange svarsalternativets nummer i den svenska versionen. 
Vecka 46 skickades en andra påminnelse (med både svenska och översatta 
formulär). Datainsamlingen avslutades formellt den 15 december. Därefter har 
ytterligare 6 enkäter inkommit, men de har inte kunnat tas med i databearbet
ningen. All databearbetning och analys genomfördes vid CEIFO av underteck
nad.

1.5 Respondentema

Deltagarnas fördelning på födelseland, kön och ålder framgår av de tidigare 
presenterade tabellerna 1.1 och 1.2. Låt mig med hjälp av en svit tabeller redo
visa ytterligare några data rörande respondentemas bakgrund och aktuella livs
omständigheter. Underlaget härstammar dels från de registerdata SCB tagit 
fram ur RTB, dels från frågeformuläret.
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Tabell 1.6 Ålder (i intervall) vid ankomsten till Sverige per kategori. För varje 
åldersintervall anges procentuella andelar inom varje kategori.

Urvalskategori
Ålder vid 
ankomsten 
(år)

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

1 - 1 0 5.4 5.5 16.3 12.9
11 - 20 19.5 21.5 23.7 25.3
21 - 30 50.2 40.0 39.6 46.4
31 - 35 14.5 19.1 11.0 7.7
36 - 53 10.4 14.1 9.4 7.7

Tabell 1.7 Vistelsetid i Sverige (i intervall) per kategori. För varje vistelse
intervall anges procentuella andelar inom varje kategori.

Urvalskategori
Vistelsetid 
i Sverige 
(Ar)

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

4 22.6 18.6 11.2 7.3

<J1 1 OO 38.5 38.7 31.4 15.9
9 - 1 3 19.0 21.1 23.3 8.2
14 - 18 11.8 12.9 27.7 9.1
19 - 27 8.1 7.1 6.1 59.711

1) D en längsta  vistelsetiden  för afrikaner, araber och asiater är 24 år. För den jugoslav iska  
kategorin har tidigaste invandringsår satts till 1968 och den längsta vistelsetiden b lir fö ljakt
ligen 27 år. 36 procent av jugoslaverna (83 personer) har varit i Sverige m ellan 25 och 27 år.

Tabell 1.8 Respondenternas nuvarande ålder (i intervall) per kategori. För 
varje åldersintervall anges procentuella andelar inom varje kategori.

Urvalskategori
Aktuell
ålder
(år)

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

18 - 25 15.5 15.0 25.4 7.6
26 - 35 48.4 36.6 36.4 27 .3
36 - 45 24.7 34.3 25.4 30.7
46 - 60 11.4 14.2 12 .7 34.6

Median 33 35 32 41
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Tabell 1.9 Högsta avslutade utbildning för de fyra urvalskategorierna. Måttet 
har konstruerats på så sätt att det är den högsta avslutade utbildningen, oav
sett om den avslutats i ursprungslandet eller i Sverige, som bestämmer indivi
dens värde på variabeln. För varje utbildningsnivå anges andelar i procent 
inom varje kategori.

Urvalskategori
Högsta AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
avslutade
utbildning

(1) ingen 1.4 6.9 2.6 2.8
(2) Folk/grundskola 15.2 21.5 28.2 25.0
(3) Yrkesutbildning 5.6 6.5 9.3 25.5
(4) Gyranas iura 48.4 37.0 37 .4 31.6
(5) Univ. utan examen 12 .7 9.8 6.2 5.7
(6) Univ. med examen 16.9 18.3 16.3 9.4

Medelvärde 
(skala 1-6) 4.1 3.8 3.7 3.4

Det föreligger en viss variation i naturaliseringsgraden (förvärvande av svenskt 
medborgarskap) i de fyra urvalskategorierna. Det kan vara intressant att redo
visa naturaliseringsgraden i relation till vistelselängd. Tabell 1.10 belyser den
na relation.

Tabell 1.10 Andelar i procent av respondenter med svenskt medborgarskap 
inom de fyra kategorierna i relation till vistelselängd i Sverige, "n" anger antal 
personer med respektive vistelselängd. Tabellen bör läsas påföljande sätt: av 
de 48 afrikaner som varit i Sverige 4 år har 20,8 procent svenskt medborgar
skap, osv.

Vistelselängd 
i år

AFRIKANER
% n

Urvalskategori
ARABER ASIATER 
% n % n

JUGOSLAVER
% n

4 20.8 48 26.7 45 7.7 26 13 .3 15
5- 8 51.8 85 64.7 99 52 .6 78 51.5 37
9-13 71.4 42 94.9 59 89.5 57 68.4 19

14-18 81.6 26 100.0 33 89.7 68 81.0 21
19-27 83.3 18 100.0 18 93 .3 15 82.0 1391’

I hela 
kategorin 55.3 72.1 69.3 71.4

1) D en längsta  vistelsetiden  för afrikaner, araber och asiater är 24 år. För den jugoslav iska  
kategorin har tidigaste invandringsår satts till 1968 och den längsta vistelsetiden b lir följakt
ligen 27 år. 36 procent av jugoslaverna (83 personer) har varit i Sverige m ellan 25 och 27 år.
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Det föreligger skillnader mellan de fyra urvalskategorierna i fråga om respon- 
dentemas situation på arbetsmarknaden. 44,7 procent av afrikanerna, 39,2 pro
cent av araberna, 51,9 procent av asiaterna och 58,9 procent av jugoslaverna 
hade arbete vid undersökningstillfället. De respondenter som inte arbetade 
tillfrågades om det viktigaste skälet till detta (se fråga V5 i bilaga 1). Det är 
rimligt att innebörden i begreppet "arbetslös" även omfattar arbetsmarknadsut
bildning. Med denna definition visar det sig att 27,6 procent av afrikanerna, 
32,0 procent av araberna, 25,3 procent av asiaterna och 13,7 procent av jugo
slaverna var arbetslösa vid undersökningstillfället. Observera att procenttalen 
utgör andelar av samtliga inom respektive kategori.

Till dem som var arbetslösa ställdes frågan om de trodde att deras arbetslöshet 
beror på att arbetsgivarna hellre anställer infödda svenskar än människor från 
respondentens ursprungsland. Bland de arbetslösa ansåg 53,9 procent av afri
kanerna, 49,3 procent av araberna, 46,3 procent av asiaterna och 44,4 procent 
av jugoslaverna att deras arbetslöshet berodde på de skäl som frågan specifi
cerade. Således anser mycket höga andelar respondenter att deras arbetslöshet 
orsakas av arbetsgivarnas preferenser för "infödda svenskar".

I tabell 1.11 nedan visas till sist respondentemas fördelning på olika yrkeskate
gorier, varvid uppgifterna avser antingen det aktuella yrket eller det yrke res- 
pondenten haft vid tidigare anställning i Sverige eller i ursprungslandet.

Tabell 1.11 Procentuella andelar av respondenterna inom varje kategori med 
avseende på yrke. I formuläret avser frågan antingen det yrke respondenten 
har fö r närvarande eller, i de fa ll där han/hon inte har något arbete, det yrke 
han/hon hade tidigare i Sverige eller i ursprungslandet. Antalsuppgift erna i 
nedersta raden (n) avser de respondenter som svarat på frågan.

Yrkeskategori Urvalskategori
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Högre tjänstemän.
ledande befattningar 
fria akademiska yrken

12 .9 15.2 13 . 8 7.2

Tjänstemän på
mellannivå 15.3 10.6 8.5 11.9
Lägre tjänstemän 14.2 8.6 6.3 7.2
Yrkesutbi1dade
arbetare 12 .4 19 .7 19 .0 21.1
Ej yrkesutbildade
arbetare 44 .7 39.4 50.8 50.5
Egna företagare 0.6 6.6 1.6 2.1

n 170 198 189 194
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1.6 Sammanfattning

* Bortfallet i hela stickprovet i föreliggande undersökning är något större än i 
föregående studie (37,0 resp 34,3 procent). Bortfallet få r  betecknas som 
högt men inte större än vad som brukar vara fallet inom populationen "ut
rikes födda" och med postenkät (med uppföljningsintervjuer per telefon) som 
datainsamlingsmetod.

* Bortfallet i de fyra urvalskategorierna varierar mellan 33,9 procent (arab
er) och 40,9 procent (jugoslaver). Bortfall kring 40 procent kan sägas ligga 
vid gränsen för det acceptabla.

* Bland afrikaner och araber är bortfallet något större i storstadslänen än i 
övriga län. Total rapporterad diskriminering är större i storstadslänen 
framförallt hos afrikanska män och jugoslaviska kvinnor. Ifråga om afrikan
ska män kan bortfallet därför ha lett till en viss underskattning av rappor
terad diskriminering i hela kategorin "afrikaner". När det gäller de övriga 
kategorierna kan inga klara konsekvenser av olikheter i bortfallets storlek 
mellan storstadslän och övriga län konstateras. Inga tydliga tecken på sys
tematisk inverkan på resultaten kan konstateras med avseende på övriga 
tillgängliga inf ortnationer om bortfallet.

* Det föreligger skillnader mellan de fyra urvalskategoriema med avseende 
på vissa bakgrundskännetecken. Asiater och jugoslaver har större andelar 
personer som var mellan 1 och 10 år gamla vid invandringen än afrikaner 
och araber, medan de sistnämnda har större andelar personer som invand
rat i åldrama 31-53 år. Den genomsnittliga vistelsetiden är markant längre 
hos jugoslaverna (18,2 år) än hos de tre övriga kategorierna, där den varie
rar mellan 9 och 10,6 år. Nästan 60 procent av jugoslaverna har varit i Sve
rige mellan 19 och 27 år.

Asiaterna har största andelen (drygt 25 procent) personer i åldrama 18-25 
år, jugoslaverna den minsta (knappt 8 procent). Jugoslaverna har den 
största andelen (drygt 34 procent) personer i åldrarna 46-60 år, medan 
motsvarande andelar i de övriga kategorierna ligger mellan 11,4 och 14,2 
procent. Medianåldern är högst hos jugoslaverna (41 år) och lägst hos asia
terna (32 år).

Araber och afrikaner har markant större andelar individer med universitets
utbildning än asiater och, framförallt, jugoslaver. Den genomsnittliga utbild
ningsnivån är högst hos afrikaner, lägst hos jugoslaver. De sistnämnda har 
den största andelen personer med icke-gymnasial yrkesutbildning. Afrikaner 
och araber har större andelar personer med tjänstemannayrken (nuvarande 
yrke eller tidigare yrke i Sverige/i ursprungslandet) än asiater och, framför
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allt, jugoslaver. Jugoslaver och asiater har större andelar ej yrkesutbildade 
arbetare än afrikaner och araber.

* 4 4 ,7 procent av afrikanerna (män: 45,7; kvinnor: 43,2), 39,2 procent av 
araberna (män: 48,4; kvinnor: 30,7), 51 ,9  procen t av asiaterna (män: 
54,3; kvinnor: 50,0) och 58,9 procent av jugoslaverna (män: 69,9; kvin
nor: 47,4) hade arbete vid undersökningstillfället. Som en grov (och tekniskt 
inte helt jäm förbar) referenspunkt kan nämnas att sysselsättningstalet 1994  
fö r  sam tliga utrikes fö d d a  män var 55,4 procen t och fö r  sam tliga utrikes 
fö d d a  kvinnor 51 ,9  p ro cen t (Ekberg & A ndersson 1995). 32 p ro cen t av  
araberna, 27,6 procent av afrikanerna, 25,3 procent av asiaterna och 13,7  
procent av jugoslaverna var arbetslösa eller i arbetsmarknadsutbildning vid  
tidpunkten fö r  undersökningen. Nästan hälften av de 95 jugoslaver som inte 
hade arbete hade någon form  av pension. M otsvarande andelar fö r  de övri
ga tre kategorierna varierar mellan 1,6 och 4,0 procent. Bland de icke arbe
tande hade afrikaner och asiater högre andelar studerande (44,3 resp 36,8  
procent) än araber och jugoslaver (21,5 resp 6,5 procent).

* Bland de arbetslösa afrikanerna ansåg 53,9 procent att deras arbetslöshet 
berodde på  att arbetsgivarna hellre anställer "infödda" svenskar än person
er från deras ursprungsland. M otsvarande andelar i de tre övriga kategori
erna var 49,3 procent (araber), 46,3 procent (asiater) och 44.4 procent (ju
goslaver).

* * * *

2 Resultat

2.1 Inledning

1 föreliggande undersökning handlar de frågor som ställts i formuläret om så
dana konkreta situationer där människor kan bemötas och behandlas på olika 
sätt. Man kan ställa den berättigade frågan om vi därigenom undersökt upplevd 
diskriminering. Strikt sett har vi inte gjort det, eftersom det våra respondenter 
gjort när de besvarat frågorna var att rapportera att de utsatts för olika typer av 
bemötande och behandling. Man måste åtminstone i princip räkna med möjlig
heten att människor i vissa fall uppger att de blivit utsatta för en viss sorts be
handling trots att de inte upplevt den som diskriminerande, t ex på grund av att 
de i den aktuella situationen varit medvetna om att den negativa särbehandling
en inte orsakades av deras tillhörighet till en viss kategori, exempelvis "svarta". 
I andra fall kan det handla om ett slags generaliseringseffekt - människor som 
behandlats på ett kränkande sätt ett antal gånger utvecklar - förståeligt nog - en 
tendens att tolka även mindre självklara händelser som lika kränkande. Det är
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givetvis mycket svårt att avgöra hur stor del av den negativa särbehandling 
som rapporterats i föreliggande undersökning som utgörs av rapporter utan fö
regående upplevelser respektive inadekvata upplevelser på grund av ovannämn
da generaliseringstendens. Min intuitiva uppfattning är att denna andel är liten.

Det som måste understrykas mycket tydligt är att vi inte har undersökt före
komsten av objektiv diskriminering. Den problematik vi undersökt har åtmin
stone tre steg eller faser: 1) objektiv diskriminering (=avsiktlig illegitim /orätt
vis/olaglig negativ särbehandling på  grund av kategoritillhörighet; 2) upple
velse av diskriminering; 3) rapport om upplevd diskriminering. Någon skulle 
kunna hävda att respondenterna i sina svar endast rapporterat vissa händelser, 
t ex att de inte fått hyra en lägenhet, blivit nekade att köpa ett hus, inte fått ett 
jobb de sökt, vägrats inträde till en restaurang mm, och att dessa händelser 
långtifrån alltid inneburit diskriminering. Vår avsikt bakom tillägget "på grund 
av Din utländska bakgrund" i frågorna har emellertid varit att så långt det nu är 
möjligt inrikta respondentemas uppmärksamhet just på diskriminerande händel
ser. Givetvis handlar det om respondentens egen tolkning av anledningen till 
den negativa särbehandlingen. Mot bakgrund av den övriga information som 
föreligger om invandrarnas situation i arbetslivet och på bostadsmarknaden 
samt massmediarapporter om kränkande behandling i olika sammanhang i var
dagslivet är jag benägen att tro att merparten av rapporterna i vår undersökning 
bottnar i faktiska upplevelser och merparten av dessa upplevelser i faktisk dis
kriminering.

2.2 Rapporterad diskriminering
Ett ganska omfattande block av frågor i formuläret (V I1 -V28; se bilaga 1) 
syftar på olika situationer där de svarande kan ha upplevt diskriminering. Man 
kan redovisa resultaten från dessa frågor på flera olika sätt. Den mest grund
läggande redovisningen av resultaten har formen av svarsprocent separat för 
varje urvalskategori, vilket presenteras i frågeformuläret i bilaga 1. Både i 
denna undersökning och i den föregående har analyser emellertid visat att av
sevärda skillnader med avseende på andelar personer som rapporterar diskri
minering föreligger dels mellan könen, dels mellan vistelselän, grov indelade i 
de tre storstadsområdena och övriga län. I tabell 1.5 (sid 12) som presenterades 
i samband med bortfallsanalysen redovisades skillnader mellan medelvärden 
för ett sammanfattande mått på rapporterad diskriminering för de fyra katego
rierna uppdelade efter kön och typ av län. Det kan vara intressant att mera i 
detalj se hur kombinationen av urvalskategori, kön och typ av län inverkar på 
rapporterad diskriminering. Tabell 2.1 på nästa sida redovisar detta för de olika 
diskrimineringsfrågoma.
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I tabell 2.2 nedan visas andelar i procent av män respektive kvinnor inom varje 
urvalskategori som haft erfarenhet av de situationer som diskrimineringsfrågor- 
na syftar på, med undantag av de fem frågor som saknar svarsalternativet "Jag 
har inte För enkelhetens skull saknas indelningen i vistelselän i tabellen, 
men läsaren kan ändå få en uppfattning om hur stora andelar män respektive 
kvinnor i de fyra kategorierna som ligger till grund för procenttalen i tabell 2.1.

Tabell 2.2. Andelar i procent av män respektive kvinnor inom varje kategori 
som haft erfarenheter av de situationer som de olika frågorna syftar på, dvs 
andelar respondenter som inte valt det fem te svarsalternativet ("jag har inte 
sökt arbete de senaste fem  åren", "jag har inte haft kontakt med arbetsförm ed
lingen under det senaste året" osv; se frågeform uläret i bilaga 1). De frågor  
som saknar detta svarsalternativ (V16-V18, V20, V23) finns givetvis inte med i 
tabellen. Procenttalen avrundade till närmaste heltal. Observera att procentta
len inte syftar p å  de andelar som anser sig  ha b liv it d iskrim inerade - detta  
visas i tabell 2.1.

Frågans nummer/ 
erfarenhet mm AFRIKANER 

Män Kv.

Kategori/kön

ARABER ASIATER 
Män Kv. Män Kv.

JUGOSLAVER 
Män Kv.

Vll har sökt 
jobb

77 70 81 75 70 84 66 60

VI2 har/har haft 
jobb

78 79 85 75 77 77 85 74

VI3 har/har haft 
jobb

81 79 83 71 83 84 90 73

V14 försökt hyra/ 
köpa lägenhet 
mm

77 68 79 84 81 77 79 67

V15a har gått 1 
skola/annan 
utbild.

84 76 83 82 79 83 66 57

VI9 har besökt
restaurang mm

85 79 83 84 91 85 97 84

V21 har sökt
kredit/lån

71 68 77 68 73 63 79 73

V24 varit i kon
takt med 
arb.förmedl.

74 72 79 78 57 70 62 57

V25 varit i kon
takt med 
förs.kassan

87 79 77 87 71 73 74 72

V26 varit i kon
takt med 
polisen

71 72 74 75 61 62 73 63

V27 varit i kon
takt med 
sjukvården

92 94 88 93 78 88 81 90

V28 varit i kon
takt med 
soc.tjänsten

71 66 64 65 55 48 43 39
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En varning måste utfärdas när det gäller procenttalen i tabell 2.1 (sid 22). Ef
tersom antalet individer i vissa delkategorier (t ex afrikanska kvinnor i övriga 
län) är litet och beaktandes att urvalet inte stratifierades efter vistelselän kan 
man inte betrakta procenttalen för delkategoriema som uppskattningar av mot
svarande andelar i relevanta segment av befolkningen. Endast procenttalen i 
sista kolumnen ("samtliga") kan betraktas som sådana estimat. Vidare, för att 
inte misstolka procenttalen i tabell 2.1 (sid 22) är det mycket viktigt att förstå 
hur de är framtagna. Först och främst är procenttalen baserade på de respon- 
denter för vilka de situationer som de olika frågorna handlar om varit relevanta 
(andelar av dessa per kategori och kön visas i tabell 2.2). Låt mig exemplifiera 
med fråga V I1 (se frågeformuläret i bilaga 1). Av de 211 afrikaner som besva
rat frågan har 22,3 procent (47 personer) angett att de inte sökt arbete under de 
senaste 5 åren. Om man inte sökt arbete under den angivna tidsperioden kan 
man inte ha blivit utsatt för den typ av orättvis negativ särbehandling som frå
gan syftar på och de 47 personer som inte sökt arbete under den relevanta pe
rioden har följaktligen tagits bort från underlaget för beräkning av procentta
len, som således utgörs av 164 afrikaner. Denna korrigering av det relevanta 
bastalet behövs dock inte för frågorna V16, V17, V18, V20 och V23, eftersom 
dessa frågor saknar svarsalternativet "Jag har inte ...".

Därefter har svarsalternativen "dikotomiserats" (tudelats) på så sätt att svaret 
"Nej, aldrig" kodats som "0" och de övriga svarsalternativen (som specificerar 
antal gånger) har slagits ihop och kodats som "1". Innebörden i det nya varia
belvärdet "1" är därför Minst 1-2 gånger under de senaste 5 åren. I frekvensta
bellen för fråga V I1 i bilaga 1 ser vi att sammanlagt 42,7 procent (18,5 + 9,0 + 
15.2; 90 personer) av de 211 afrikaner som besvarat frågan har valt något av de 
"jakande" svarsalternativen. Om denna andel i stället beräknas på det korrigera
de underlaget 164 personer (som sökt arbete under de senaste 5 åren), höjs 
procenttalet till 54,9 och skall tolkas på följande sätt: 54,9 procent av de 164 
afrikaner som sökt arbete under de senaste 5 åren anser att de inte få tt det sök
ta jobbet p å  grund av sin utländska bakgrund.

I tabell 2.1 har afrikanerna (liksom de övriga tre urvalskategoriema) delats in 
efter kön och vistelselän (storstadsområden - övriga län), "n" i sista raden i ta
bellen anger antalet individer i respektive delkategori. Till exempel bodde vid 
undersökningstillfället 83 afrikanska män i de tre storstadslänen. Procenttalet 
67 för fråga V I1 ("ej fått jobb") är dock inte baserat på samtliga afrikanska 
män i de tre storstadslänen, utan på de 60 afrikanska män som bor i de tre stor
stadslänen och som sökt jobb under de senaste 5 åren. Den korrekta tolkningen 
är således följande: Av de 60 afrikanska män som bor i de tre storstadslänen  
och som sökt jo b b  under de senaste 5 åren anger 67 procen t att de vid minst
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1-2 tillfällen inte fått det sökta jobbet på grund av sin utländska bakgrund. Ef
tersom de korrekta bastalen för procentsatserna varierar mellan frågor och del
kategorier, är det omöjligt att ange dem i samma tabell.

De korrekta bastalen för procentsatserna i tabellen är således alltid lägre än de 
antal som anges under "n" på nedersta raden, vilket medför att man bör vara 
försiktig med slutsatser. Det faktum att procenttal lika med eller större än 25 är 
markerade med fet stil innebär inte att jag anser att procenttal under 25 är "ac
ceptabla" eller ointressanta. Det handlar snarare om att lyfta fram anmärknings
värt - för att inte säga skrämmande - höga andelar. I kolumnen "Samtliga" 
längst ut till höger i tabell 2.1 anges motsvarande andelar för samtliga respon- 
denter utan indelning på kategorier. Dessa procenttal kan betraktas som ett 
slags "medelvärden" för hela materialet och användas som referenspunkter för 
bedömningar av de procenttal som avser de olika underkategoriema. I kolum
nen "samtliga" ser vi att tre typer av situationer framträder med höga andelar 
av de tillfrågade som anser sig ha blivit utsatta för diskriminering: att inte ha 
fått ett jobb man sökt, att ha blivit utsatt för trakasserier på jobbet samt att ha 
blivit utsatt för hot, förolämpningar eller andra trakasserier på gatan och andra 
offentliga platser.

Det är illa varslande att 40 procent av de 707 respondenter som under de senas
te 5 åren sökt arbete anser att de vid minst 1-2 tillfällen inte fått det sökta job
bet på grund av sin utländska bakgrund. 18 procent - nästan var femte individ - 
anger att detta hänt vid 3 eller fler tillfallen. Mest drabbade är afrikanska män i 
storstadslänen, med arabiska och asiatiska män i samma län inte långt därefter. 
Det är lika illa varslande att 36 procent av samtliga respondenter - mer än var 
tredje person - rapporterar att de minst 1-2 gånger under det senaste året blivit 
utsatta för hot, förolämpningar och andra trakasserier på offentliga platser och 
att de förknippar dessa händelser med sin utländska bakgrund. 18 procent av 
samtliga - nästan var femte person - rapporterar att sådana incidenter ägt rum 
3 eller fler gånger under samma period. Återigen är afrikanerna - framförallt 
männen - mest drabbade relativt oberoende av vistelselän, men även bland ara
berna, asiaterna och de jugoslaviska männen är motsvarande andelar oroväck
ande höga. Man bör även notera att sådana erfarenheter är markant mera vanli
ga bland asiatiska kvinnor än bland asiatiska män, vilket gäller båda typer av 
vistelselän.

Vidare bör man notera att 27 procent - mer än var fjärde person - av de 773 
respondenter som haft något arbete under det senaste året anser att de minst 1- 
2 gånger under samma tidsperiod blivit utsatta för trakasserier på sitt arbete på 
grund av sin utländska bakgrund. Även här framstår afrikanerna, framförallt
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männen, med högre andelar än de övriga. Ungefär var femte person (bland de 
relevanta basantalen för respektive fråga) anser att han/hon minst 1-2 gånger 
under den angivna tidsperioden och på grund av sin utländska bakgrund blivit 
illa behandlad i skolan eller i andra utbildningssammanhang, utsatt för trakas
serier av grannar samt blivit illa behandlad i kontakter med socialtjänsten. Tra
kasserier i utbildningssammanhang tycks vara vanligast bland afrikanska kvin
nor i övriga län, låt vara att antalet individer i kategorin är mycket lågt. I övrigt 
är denna typ av erfarenheter ungefär jämnt fördelad mellan afrikaner, araber 
och asiater, medan den är markant mindre vanlig bland jugoslaver. Trakasseri
er av grannar är i grova drag ungefär jämnt distribuerade mellan kategorierna, 
medan negativ behandling vid kontakter med socialtjänsten är vanligast bland 
afrikanska män i storstadslänen. Av tabell 2.2 framgår att det också är denna 
kategori av respondenter som haft mest kontakter med socialtjänsten under det 
senaste året.

Man bör till sist även notera att erfarenheten att på grund av sin utländska bak
grund ha blivit vägrad inträde till restaurang, pub o dyl är rikast företrädd 
bland afrikanska män i storstadslänen - 65 procent av dessa anser sig ha upp
levt detta. Motsvarande andelar är ganska höga även bland afrikanska män i 
övriga län, afrikanska kvinnor i storstadslänen samt arabiska män i storstads
länen. Bland de övriga kategoriema/subkategoriema varierar andelarna mellan 
0 och 11 procent. Att bli vägrad inträde till nöjeslokaler tycks vara ett stor
stadsfenomen som främst drabbar män, företrädesvis afrikanska och arabiska. 
Detta sammanhänger i viss mån med utbudet som säkert är större i och kring 
storstäderna, vilket medför att människor besöker sådana ställen oftare och 
sannolikheten för att råka ut för kränkande behandling ökar. Observera att våra 
frågor handlar om det "absoluta" antalet kränkningar, inte om antalet kränk
ningar i relation till antalet besök.

Tabell 2.1 ger en detaljerad bild av den rapporterade diskrimineringen i en rad 
avseenden hos de olika underkategoriema av respondenter samt hos samtliga 
respondenter. Myllret av procenttal gör det är emellertid svårt att få en över
blick över tendenser i resultaten. Dataanalys går i väsentlig utsträckning ut på 
en reduktion av data, dvs successiv "kondensering" av dessa så att relationer 
och tendenser framgår klarare. Den enklaste reduktionen utgörs av medelvär
den och den mest kondenserade presentationen av resultaten med avseende på 
rapporterad diskriminering består i medelvärden för ett sammanfattande mått 
på denna diskriminering för de fyra urvalskategoriema. Jag har konstruerat ett 
sådant additivt mått som jag transformerat till ett index med sju skalsteg. För 
afrikanerna är medelvärdet 4,4, för araberna 3,2, för asiaterna 3,1 och för jugo
slaverna 2,4. Totalt sett rapporterar afrikanerna mest diskriminering, jugoslav-
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ema minst. Endast skillnaden mellan araber och asiater är inte statistiskt säker
ställd. De övriga parvisa skillnaderna mellan gruppernas medelvärden är statis
tiskt säkerställda (p < 0.001).

En så höggradig kondensering av data döljer emellertid alltför många systema
tiska och intressanta variationer. En mera nyanserad bild, där skillnaderna mel
lan delkategorier blev markant större än de ovan nämnda medelvärdena, pre
senterades i tabell 1.5 (sid 12) i samband med bortfallsanalysen. I denna tabell 
delades respondenterna inom varje urvalskategori upp efter kön och vistel
selän. Även det sammanfattande måttet på total rapporterad diskriminering kan 
emellertid dölja väsentlig information, t ex att vissa kategorier rapporterar me
ra av en viss typ av diskriminering än andra, vilket procenttalen i tabell 2.1 (sid 
22) antyder. För att undersöka om de 17 diskrimineringsfrågorna kan grup
peras i några kluster där frågorna inom varje kluster uppvisar högre samband 
med varandra än med frågor i andra kluster har jag faktoranalyserat korrela
tionerna mellan de 17 frågorna dels för hela materialet, dels separat för varje 
urvalskategori. Det föreligger skillnader mellan kategorierna med avseende på 
s k faktorstruktur, men eftersom det vore svårt att arbeta med olika index för 
varje kategori har jag efter några försök hittat en gruppering som är användbar 
för samtliga kategorier. Intressant nog är denna gruppering identisk med den 
jag fann i den föregående undersökningen. Grupperingen innebär att de respon- 
denter som rapporterar att de varit utsatta för negativ särbehandling i en viss 
situation även rapporterar detta i fråga om några andra situationer. Tre grupper 
av frågor bildades på grandval av denna analys (för den tekniskt insatte läsaren 
kan jag nämna att ordningsföljden inom varje grupp följer faktorladdningama):

Grupp 1\ försäkringskassan  (V25), arbetsförm edlingen  (V24), sjukvården  
(V27), socialtjänsten  (V28), nekad kredit (V21) och nekad hyra/köpa lägen
het/hus (V14). Det handlar uppenbarligen om rapporterad diskriminering ut
övad av företrädare för myndigheter och institutioner.

Grupp 2: hot, föroläm pningar ute mm (V17), illa behandlad p å  restaurang  
eller i affär (V23), trakasserier från  grannar (V16), utsatt fö r  våld, rån mm 
(V18), ej insläppt på  restaurang eller annan nöjeslokal (V19), illa behandlad 
av polisen  (V26) samt illa behandlad i skolan eller andra utbildningssamman
hang (vl5a). Dessa frågor handlar om situationer som förekommer i privatli
vet, på fritiden och på publika "arenor".

Grupp 3: blivit förbigången på jo b b e t eller uppsagd  (V12), trakasserier på  
jo bbe t (V13) och ej få tt sökt anställning (V I1). Dessa tre typer av erfarenheter 
sammanhänger självklart med arbetslivet.
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Tre typer av "diskrimineringsdomäner", där situationerna inom varje typ upp
visar markanta inbördes samband, blev resultatet av denna analys. Jag bör 
dock nämna att dessa tre domäner inte är helt oberoende av varandra - tekniskt 
uttryckt är de tre faktorerna korrelerade med varandra. Sambanden mellan de 
tre faktorerna är dock inte tillräckligt starka för att föranleda sammanslagning 
till en faktor. För vart och ett av dessa tre kluster har jag sedan konstruerat 
sammanfattande mått på rapporterad diskriminering som liknar det tidigare 
nämnda måttet på totaldiskriminering. I de fortsatta analyserna kommer jag att

Tabell 2.3 Medelvärden för ett sammansatt mått på rapporterad diskrimine
ring vid kontakter med myndigheter och institutioner (grupp 1 ovan) fö r  de fy 
ra kategorierna uppdelade efter kön och geografiskt område (S = storstadslän; 
Ö = övriga län). Indexet har minimivärdet 1 och maximivärdet 5.

Kön Kategori/geografiskt område
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
S ö S 6 S Ö S Ö

Män 2.3 2.1 1.8 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5
Kvinnor 2.0 1.8 2.0 1.6 1.7 1.5 1.5 1.3

Tabell 2.4 Medelvärden för ett sammansatt mått på rapporterad diskrimine
ring inom privatsfären och på publika arenor (grupp 2 ovan) för de fyra kate
gorierna uppdelade efter kön och geografiskt område (S = storstadslän; Ö = 
övriga län). Indexet har minimivärdet 1 och maximivärdet 5.

Kön Kategori/geografiskt område
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
S ö S Ö S Ö S ö

Män 3.3 2.6 2.5 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0
Kvinnor 2.6 2.3 2.1 1.9 2.3 2.1 1.5 1.3

Tabell 2.5 Medelvärden för ett sammansatt mått på rapporterad diskrimine
ring inom arbetslivet (grupp 3 ovan) för de fyra kategorierna uppdelade efter 
kön och geografiskt område (S = storstadslän; Ö = övriga län). Indexet har 
minimivärdet 1 och maximivärdet 5.

Kön Kategori/geografiskt område
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
S Ö S Ö S ö S Ö

Män 2.9 2.3 2.4 1.9 2.1 1.7 1.8 1.8
Kvinnor 2.3 1.7 1.4 1.5 2.0 1.8 1.6 1.5

28



använda både de tre "typmåtten" och det sistnämnda totalmåttet. Jag kan näm
na att rangordningen av de fyra urvalskategoriema med avseende på medelvär
den för de tre måtten sammanfaller helt med dito för måttet på totaldiskrimine
ring. I tabellerna 2.3 - 2.5 på föregående sida redovisas medelvärden för de tre 
"typmåtten" för de fyra urvalskategoriema uppdelade efter kön och vistelselän. 
För att slippa att upprepa långa beskrivande fraser kommer jag att i fortsättning
en kalla de tre diskrimineringsdomänema för myndigheter (grupp 1), publika 
platser (grupp 2) och arbete (grupp 3).

Jag måste påpeka att man i första hand endast bör jämföra medelvärden inom 
varje tabell. Detta sammanhänger med vissa skillnader med avseende på av- 
gränsningar av skalstegen i de tre indexen, i sin tur beroende på skillnader i 
fördelningar av råvärden. En annan viktig sak som måste understrykas är att de 
flesta respondenter svarat antingen "Nej" eller "Ja, en - två gånger" på de flesta 
diskrimineringsfrågor (se frekvenstabellerna i formuläret i bilaga 1), vilket är 
lätt att glömma bort när man tittar på medelvärden för index baserade på flera 
frågor.

I tabellerna 2.3 - 2.5 sammanfattas en ansenlig del av resultaten i undersökning
en på ett kondenserat sätt. I samtliga tre domäner rapporterar afrikanska män, 
framförallt i storstadslänen, den största utsattheten för orättvis negativ särbe
handling, framförallt inom privatsfären/på publika arenor. I det sistnämnda avr 
seendet samt när det gäller rapporterad diskriminering inom arbetslivet är de 
afrikanska kvinnorna mera drabbade än sina medsystrar i de övriga kategorier
na. I samtliga domäner framstår jugoslaviska män och kvinnor som de minst 
drabbade, med undantag av erfarenheter inom arbetslivet, där arabiska kvinnor 
har något lägre medelvärden än jugoslaviska, låt vara att skillnaderna inte är 
statistiskt säkerställda. Man kan även notera att asiaternas medelvärden med 
några undantag ligger närmare jugoslavernas än arabernas.

Det kan vara intressant att något titta på de olika nationella grupper som döljer 
sig bakom de tre urvalskategoriema "afrikaner", "araber" och "asiater". Katego
rin "afrikaner" domineras av etiopier (52,5 procent av alla afrikaner). Eftersom 
de övriga afrikanska länderna representeras av högst några tiotal personer har 
jag delat in afrikanerna i "etiopier" och "övriga afrikaner". I kategorin "araber" 
har jag urskiljt irakier, libaneser, syrier och "övriga arabländer". Bland asiater 
blev indelningen någorlunda självklar: kineser (folkrepubliken Kina + Tai
wan), thailändare och vietnameser. De sistnämnda utgör den största gruppen 
(42 procent av "asiater").
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Därefter har jag undersökt medelvärden för de sammansatta måtten på rappor
terad diskriminering inom de tre domänerna - myndigheter, publika platser  och 
arbete - för de nyskapade underkategorierna. Följande har framkommit. När 
det gäller publika p la tser föreligger ingen skillnad mellan etiopier och övriga 
afrikaner. Bland araberna har irakier något högre medelvärde än de övriga 
grupperna, men skillnaden är liten och är inte statistiskt säkerställd. Bland 
asiater har thailändare det högsta medelvärdet (2,4), vietnameser det lägsta 
(1,7). Kinesernas medelvärde ligger mitt emellan (2,1). Skillnaden mellan 
thailändare och vietnameser är statistiskt säkerställd. Jag har även kontrollerat 
svarsfrekvenser för fråga V 17 (utsatthet fö r  hot och trakasserier på  offentliga 
platser) för de tre grupperna och funnit att rangordningen av procentuella an
delar av dem som rapporterat sådana erfarenheter följer de ovan angivna 
medelvärdena. Både i fråga om det sammansatta måttet och med avseende på 
den specifika frågan framstår thailändare som märkbart mera utsatta än kines
er och, framförallt, vietnameser.

I fråga om rapporterad diskriminering inom arbetslivsdomänen - arbete - har 
jag kunnat konstatera följande skillnader. Kategorin "övriga afrikaner" har 
högre medelvärde än etiopier och skillnaden är "nästan" säkerställd (om statis
tiker ursäktar uttrycket). Etiopierna rapporterar således en lägre grad av upp
levd diskriminering inom arbetslivet än övriga afrikaner. Bland araberna fram
kommer en tydlig skillnad: irakier och kategorin "övriga arabländer" har näs
tan identiska medelvärden som är högre än de identiska medelvärdena för liba- 
neser och syrier. Skillnaderna är statistiskt säkerställda. Irakier och övriga  
araber rapporterar således en högre grad av upplevd diskriminering inom ar
betslivet än libaneser och syrier. Bland respondenter från de asiatiska länderna 
är vietnamesernas medelvärde något lägre än dito för kineser och thailändare, 
men ingen av de parvisa skillnaderna är statistiskt säkerställd.

När det gäller den tredje domänen - m yndigheter (upplevd diskriminering i 
kontakter med myndigheter) - är bilden följande. Kategorin "övriga afrikaner" 
har något högre medelvärde än etiopier, men skillnaden är inte statistiskt sä
kerställd. Bland araber har irakier det högsta medelvärden och syrier det lägsta, 
och skillnaden mellan dessa två kategorier är "nästan" säkerställd. Medelvärde
na för de tre asiatiska länderna är nästan identiska och inga skillnader kan såle
des konstateras inom denna kategori.

För att få en mera "kondenserad" bild av de ovan diskuterade skillnaderna har 
jag även använt mig av det sammansatta måttet på total rapporterad diskrimi
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nering (som inte är uppdelat på "domäner") och beräknat medelvärden på detta 
mått för de ovan diskuterade sub-kategoriema. Resultaten bekräftar i stora drag 
det ovan sagda. "Övriga afrikaner" uppvisar en betydligt högre nivå av total 
rapporterad diskriminering än etiopier. Irakier (med "övriga arabländer" på 
närliggande andra plats) uppvisar högre nivå av total diskriminering än liba- 
neser och, framförallt, syrier. Bland asiaterna framstår thailändare som de mest 
diskriminerade framförallt i jämförelse med vietnameser. Det kan vara befogat 
att sammanfatta denna jämförelse med avseende på total rapporterad diskri
minering i ett diagram.

“Övriga E tiop ier Irakier "övriga Thai- K in eser  L ibane- Syrier V ietna- Ju g o s la v e r
afrikaner" a rab e r"  lä n d a re  s e r  m e s e r

Figur 2.1 Medelvärden fö r  måttet på total rapporterad diskriminering i de 
olika nationella kategorierna1*. Medelvärdena är ordnade från vänster till hö
ger från det högsta till det lägsta. Måttet har minimivärdet 1 och maximivärdet 
7, men i diagrammet har skalan begränsats uppåt till 5.

1) D et föreligger vissa skillnader i m edelvärden för detta m ått m ellan o lika nationaliteteter 
inom kategorin "jugoslaver". De flesta av de "delnationella" grupperna innehåller så få individer 
att det inte är meningsfullt att inkludera dem i tabellen som separata grupper. Den största grup
pen utgörs av de respondenter som definierat sin nationalitet som "serb" (28 procent av hela 
kategorin). Deras medelvärde på måttet är identiskt med dito för hela kategorin "jugoslaver", dv 
2,4. Det kan vara värt att påpeka att två "delnationella" grupper fram träder m ed m edelvärden 
som är m arkant högre respektive lägre än genom snittet för hela kategorin: m edelvärdet för de 
17 kosovo-albanerna är 3,6, för de 25 kroaterna 1,8. Trots de låga antalen individer i respektive 
grupp är skillnaden m ellan dessa m edelvärden statistiskt säkerställd, vilket även gäller skillna
den m ellan kosovo-albanemas och serbernas medelvärden.

De flesta av de parvisa skillnaderna mellan icke alltför närliggande medelvär
den är statistiskt säkerställda. Samtliga parvisa skillnader mellan medelvärdet 
för "övriga afrikaner" och dito för alla de övriga grupperna är signifikanta. 
Tabellen synliggör en tydlig "hackordning" i den ambivalenta mångkulturalitet- 
ens svenska folkhem.
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I vilken utsträckning anmäler folk den olaga diskriminering de anser sig ha 
blivit utsatta för? I två frågor (V I5 och V22; se formuläret i bilaga 1) har vi 
frågat de respondenter som svarat "Ja" på de relevanta diskrimineringsfrågoma 
om de polisanm ält den behandling de blivit utsatta för. Av de 81 respondenter 
som rapporterat att de på grund av sin utländska bakgrund minst 1-2 gånger 
under de senaste 5 åren blivit nekade att köpa/hyra lägenhet/hus har fyra per
soner (4,9 procent) polisanmält detta "någon gång". Av de 128 respondenter 
som rapporterat att de på grund av sin utländska bakgrund minst 1-2 gånger 
under de senaste året vägrats inträde till restaurang eller annan nöjeslokal har 
12, (varav 9 afrikaner) polisanmält detta "någon gång" och 1 person (en af
rikan) "varje gång" (samanlagt 10,1 procent). Av de 32 personer som rapporte
rat att de på grund av sin utländska bakgrund minst 1-2 gånger under det se
naste året inte blivit insläppta i en affär har 5 (15,6 procent) polisanmält detta 
"någon gång". Av de 87 personer som rapporterat att de under det senaste året 
på grund av sin utländska bakgrund minst 1-2 gånger blivit nekade kredit eller 
lån har 6 individer (6,9 procent) polisanmält detta "någon gång". Totalt sett har 
11,5 procent av de 244 personer som rapporterat diskriminering (minst 1-2 
gånger) på de relevanta frågorna polisanmält detta, till största delen "någon 
gång". Exakt hälften av dessa individer hade känt till DO innan de läst vår en
kät. Totalt sett har således en mycket låg andel respondenter polisanm ält den 
orättvisa (och olagliga) negativa särbehandling de anser sig ha bliv it utsatta  
för. Andelen är något högre än i 1994 års studie, men är fortfarande mycket 
låg.

2.2.1 Jämförelse mellan 1994 och 1995 års studier

Två urvalskategorier - afrikaner och araber - förekommer både i den första stu
dien 1994 och i föreliggande undersökning. Det är givetvis av stort intresse att 
jämföra resultaten för de två urvalskategoriema mellan de två tidpunkterna. De 
tekniska detaljerna för jämförelsen återfinns i bilaga 2.

Afrikaner

1994 hade knappt 42 procent av afrikanerna arbete vid undersökningstillfället,
1995 var motsvarande andel 45 procent. Skillnaden är inte statistiskt säker
ställd. Drygt 30 procent av afrikanerna var arbetslösa 1994, medan andelen 
arbetslösa 1995 var knappt 28 procent. Inte heller denna skillnad är statistiskt 
säkerställd. Av de arbetslösa afrikanerna ansåg 1994 drygt 58 procent att deras 
arbetslöshet beror på att arbetsgivarna hellre anställer "infödda" svenskar. 1995 
var andelen med samma åsikt 54 procent, dvs något lägre, men skillnaden är 
inte statistiskt säkerställd.
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För att göra jämförelsen med avseende på de 16 frågor som handlar om upple
velser av diskriminering i olika situationer mera detaljerad har jag inte använt 
mig av de tidigare presenterade sammansatta måtten för de tre "domänerna" 
utan genomfört jämförelsen fråga för fråga. Följande bild framträder. När de 
två "årgångarna" av afrikanska respondenter jämförs med varandra på de olika 
frågorna utan indelning efter kön eller vistelselän, visar det sig att statistiskt 
säkerställda förändringar endast föreligger för fyra frågor: har inte få tt  sökt 
jobb  (V I1; 1994: 40 procent; 1995: 55 procent), har blivit förbigången på  jo b 
bet eller uppsagd (V12; 1994: 18 procent; 1995: 27 procent), har b liv it utsatt 
fö r  trakasserier på  jobbet (V13; 1994: 24 procent; 1995: 39 procent) samt har 
nekats inträde till affär (V20; 1994: 2 procent; 1995: 6 procent). I samtliga 
frågor går förändringarna i negativ riktning, dvs 1995 rapporterar större andel
ar afrikanska respondenter att de haft sådana erfarenheter.

När respondenterna delas upp efter kön och vistelselän (som i tabell 2.1, sid 
22), visar det sig att de största (och statistiskt säkerställda) förändringarna i ne
gativ riktning ägt rum bland män och kvinnor bosatta i övriga län. Efter denna 
indelning visar det sig emellertid att statistiskt säkerställda skillnader mellan 
1994 och 1995 uppträder även med avseende på några andra frågor, framförallt 
hos afrikanska kvinnor bosatta i övriga län: utsatthet fö r  hot mm på  offentliga 
p la tser  (V17), utsatthet fö r  våld, rån mm (V I8), blivit vägrad inträde till res
taurang mm (V19) samt blivit illa behandlad vid kontakt med arbetsförmedling
en (V24). Samtliga skillnader går i negativ riktning, dvs större andelar respon
denter rapporterar sådana erfarenheter 1995. Bland afrikanska män bosatta i 
de tre storstadslänen föreligger även en säkerställd skillnad i negativ riktning 
med avseende på b liv it illa  behandlad vid  kontakt m ed sjukvården  (V27). 
Skillnader i negativ riktning uppträder även för några andra frågor och de övri
ga kombinationerna av kön och vistelselän, men de är inte statistiskt säkerställ
da. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 1995 förefaller graden av upp
levd/rapporterad diskriminering bland afrikaner vara större i flera avseenden, 
främst inom arbetslivet. Förändringen kvarstår efter kontroll för utbildning, ål
der och vistelselängd, de tre bakgrundskännetecken som uppvisar svaga men 
statistiskt säkerställda samband med upplevd diskriminering inom de olika 
domänerna (framförallt diskarb).

Araber

1994 hade drygt 42 procent av araberna arbete vid undersökningstillfället,
1995 var motsvarande andel drygt 39 procent. Skillnaden är inte statistiskt sä
kerställd. Drygt 24 procent av araberna var arbetslösa 1994, medan andelen
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arbetslösa 1995 var knappt 32 procent; denna skillnad är statistiskt säkerställd. 
Av de arbetslösa araberna ansåg 1994 knappt 48 procent att deras arbetslöshet 
beror på att arbetsgivarna hellre anställer "infödda" svenskar. 1995 var andelen 
med samma åsikt drygt 49 procent, dvs så gott som identisk.

När de två "årgångarna" av arabiska respondenter på motsvarande sätt jämförs 
med varandra på de olika frågorna utan indelning efter kön eller vistelselän, vi
sar det sig att statistiskt säkerställda förändringar föreligger för fyra frågor: har 
bliv it förbigången p å  jo b b e t eller uppsagd (V12; 1994: 21 procent; 1995: 14 
procent), har bliv it utsatt fö r  trakasserier p å  jo b b e t (V13; 1994: 30 procent; 
1995: 21 procent), utsatthet fö r  hot mm på  offentliga p la tser  (V17; 1994: 45 
procent; 1995: 36 procent) samt varit illa behandlad vid besök på  restaurang  
eller i affär (V23; 1994: 14 procent; 1995: 9 procent).

När de arabiska respondentema delas in efter kön och vistelselän visar det sig 
att de flesta signifikanta skillnaderna i positiv riktning kan lokaliseras till ara
biska kvinnor boende både i storstadslänen och i övriga län. Hos de arabiska 
kvinnorna föreligger även skillnader i positiv riktning med avseenden på ytter
ligare några diskrimineringsfrågor, men dessa skillnader är inte statistiskt sä
kerställda. Den enda statistiskt säkerställda skillnaden mellan 1994 och 1995 
bland araber som går i negativ riktning föreligger hos arabiska män boende i 
storstadslänen med avseende på fråga V I1 (ej få tt sökt jo b b ) - 1995 rapporterar 
en signifikant större andel av männen att de haft sådana erfarenheter. Samman
fattningsvis kan jag konstatera att 1995 rapporterar framförallt arabiska kvin
nor en lägre grad av upplevd diskriminering än vad fallet var 1994, vilket gäl
ler för flera diskrimineringssituationer.

2.2.2 Sammanfattning

* N är de 17 frå g o r  som handlar om upplevd diskriminering i olika livssam- 
manhang betraktas v a rfö r  sig och med avseende på  samtliga respondenter, 
fra m trä d er tre typer av situationer där sp ec ie llt höga andelar av de till
frågade anser sig ha blivit negativt särbehandlade på grund av sitt ursprung 
m inst 1-2 gånger under den specificerade tidsperioden: att inte ha få tt ett 
jobb man sökt, att ha blivit utsatt fö r  trakasserier på jobbet sam t att ha 
blivit utsatt för hot, förolämpningar eller andra trakasserier på gatan och 
andra offentliga platser.

* 40 procent av de drygt 700 respondenter som sökt arbete under de senaste 5 
åren anser a tt de vid  minst 1-2 tillfällen inte få tt det sökta jobbet p å  grund 
av sin utländska bakgrund. Nästan var fem te individ rapporterar a tt detta
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har hänt 3 eller fler gånger. Mest drabbade är afrikanska män i de tre stor
stadslänen (67 procent minst 1-2 ggr), därefter asiatiska och arabiska män i 
samma län (58 resp 54 procent minst 1-2 ggr). Bland afrikanerna rapport
erar var fem te person att han/hon haft sådana erfarenheter 5 eller fler  
gånger. Relativt sett är jugoslaverna minst drabbade i detta avseende, men 
även i denna kategori varierar andelar som rapporterar sådana erfarenhet
er minst 1-2 gånger mellan 23 och 30 procent.

* 36 procent av samtliga respondenter - mer än var tredje person - rapporte
rar att de minst 1-2 gånger under det senaste året blivit utsatta för hot, för
olämpningar eller andra trakasserier på gatan eller andra offentliga plats
er. Återigen rapporterar nästan var femte individ att detta har hänt 3 eller 
fler gånger. Även i detta avseende är afrikanerna - framförallt männen - de 
mest drabbade relativt oberoende av vistelselän (58 -60  procent minst 1-2 
gånger). Aven bland araber, asiater och jugoslaviska män är motsvarande 
andelar oroväckande höga (andelarna varierar mellan 30 och 58 procent). 
Nästan var femte afrikansk man (oberoende av vistelselän) rapporterar att 
sådana händelser ägt rum fem eller fler gånger under de senaste året.

1 1993 års undersökning av svenskarnas förhållningssätt till invandring och 
invandrare (Lange & Westin 1993) ställdes följande fråga: "Har du själv 
under 1992 blivit utsatt för hot eller hotelser som var farliga eller så allvar
liga att du blev rädd?" Följdfrågan för dem som svarat "ja" var "Vem hota
de dig?". Två svarsalternativ är relevanta här: "En främling på fritiden i 
mitt grannskap" och "En främling på fritiden på annan plats". Även om frå
gan inte är helt jämförbar med den fråga som användes i föreliggande stu
die, kan svarsfrekvenserna från 1993 användas som en grov referenspunkt 
för jämförelse med ovan angivna procenttal. Av de 1 185 individer bland de 
intervjuade som hade "helsvensk bakgrund” (i den tekniska betydelsen att 
både respodenten och hans/hennes föräldrar är födda i Sverige) svarade 3,5 
procent att de blivit utsatta för sådana hot en gång, medan 3,4 procent sva
rade att detta hänt flera gånger. Sammanlagt var således andelen responden
ter som blivit hotade minst 1 gång 6,9 procent, vilket kan jämföras med de 
36 procenten i stycket ovan.

* 27 procent - mer än var fjärde person - av de drygt 770 respondenter som 
haft arbete under det senaste året rapporterar att de minst 1-2 gånger under 
samma tidsperiod blivit utsatta för trakasserier på sitt arbete som de förknip
par med sin utländska bakgrund. Även här framstår afrikanerna, framförallt 
de som bor i storstadsområden, som de mest drabbade - 48 procent av män
nen och 40 procent av kvinnorna i storstadslänen rapporterar sådana erfa
renheter.

35



* 20 procent av de afrikanska männen i storstadsområdena, dvs var femte 
individ, rapporterar att de under det senaste året minst 1-2 gånger blivit ut
satta för våld eller annat allvarligt brott som de förknippat med sin utländ
ska bakgrund. Mer än var tionde afrikansk kvinna (oavsett vistelselän) och 
mer än var tionde arabisk man (oavsett vistelselän) rapporterar liknande er
farenheter.

* 65 procent av de afrikanska män som bor i de tre storstadsområdena rap
porterar att de minst 1-2 gånger under det senaste året blivit vägrade inträ
de till restauranger eller andra nöjeslokaler på grund av sin utländska 
bakgrund. Mer än var tredje afrikansk man i storstadslänen och var fjärde 
oberoende av vistelselän rapporterar att detta hänt fem  eller fler  gånger 
under det senaste året. Mer än var fjärde afrikansk kvinna i storstadslänen 
och nästan var tredje arabisk man i samma län rapporterar liknande erfaren
heter minst 1-2 gånger under det senaste året.

* Var femte afrikansk man och var fjärde afrikansk kvinna i storstadslänen 
rapporterar att de under det senaste året minst 1-2 gånger blivit utsatta för  
trakasserier av grannar på grund av sin utländska bakgrund. Motsvarande 
andelar personer med liknande erfarenheter bland araberna är något högre 
oberoende av kön och vistelselän. Var fjärde jugoslavisk man oberoende av 
vistelselän rapporterar sådana erfarenheter minst 1 -2 gånger.

* Bland samtliga respondenter rapporterar var fem te person att han/hon 
minst 1-2 gånger under det senaste året blivit illa behandlad i skolan eller i 
något annat utbildningssammanhang och att de förknippar denna behand
ling med sin utländska bakgrund. Motsvarande andelar är högre bland af
rikanska män i storstadslänen, afrikanska kvinnor i övriga län samt asia
tiska män och kvinnor i storstadslänen.

* Var fem te person bland samtliga respondenter rapporterar att han/hon 
minst 1-2 gånger under det senaste året blivit illa behandlad på grund av 
sin utländska bakgrund vid kontakt med socialtjänsten. Mer än var tredje 
afrikansk man i storstadslänen, mer än var fjärde afrikansk kvinna obero
ende av vistelselän samt mer än var fjärde arabisk kvinna i storstadslänen 
rapporterar sådana erfarenheter.

* Var fjärde afrikan oberoende av kön och vistelselän, var tredje asiatisk man 
i storstadslänen samt var femte asiatisk kvinna i storstadslänen rapporte
rar att de under det senaste året minst 1-2 gånger blivit illa behandlade på 
grund av sin utländska bakgrund vid kontakt med arbetsförmedlingen.
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Nästan var tredje afrikansk man i storstadslänen och var femte i övriga län 
rapporterar att han minst 1-2 gånger under det senaste året blivit illa 
behandlad på grund av sin utländska bakgrund vid kontakt med polisen.

Efter vederbörliga analyser har tre områden eller domäner av diskrimine- 
ringserfarenheter kunnat urskiljas: (1) vid kontakter med myndigheter och 
institutioner (kallad "myndigheter"); (2) inom privatsfären och på publika 
arenor (kallad "publika platser") samt (3) inom arbetslivet (kallad "arbe
te"). Dessa domäner är identiska med dem som kunnat urskiljas i 1994 års 
studie. För varje domän konstruerades ett sammanfattande mått på rap
porterad diskriminering. En analys av medelvärden för dessa mått inom de 
fyra urvalskategoriema indelade efter kön och vistelselän sammanfattar och 
bekräftar de ovan presenterade detaljresultaten. På alla tre områden rap
porterar afrikaner, framförallt männen i storstadslänen, mera upplevd dis
kriminering än de övriga kategorierna. Jämfört med de övriga kategorierna 
rapporterar jugoslaverna minst diskriminering inom samtliga domäner, med 
undantag av arabiska kvinnor, vilkas medelvärden fö r domänen arbete är 
något lägre än dito hos de jugoslaviska kvinnorna. I allmänhet är nivån på 
den rapporterade diskrimineringen i de tre domänerna något lägre hos 
kvinnorna än hos männen, samt, med några undantag, hos dem som bor i 
övriga län (oberoende av kön) jämfört med storstadslänen.

När urvalskategoriema "afrikaner”, "araber" och "asiater" delas in i några 
större nationella grupper samt "övriga", framkommer vissa skillnader mel
lan de större nationella grupperna. Ifråga om domänen publika platser 
rapporterar thailändare markant mera diskriminering än framförallt viet
nameser. När det gäller domänen arbete framkommer följande skillnader: 
"övriga afrikaner" rapporterar mera diskriminering än etiopier; irakier 
och "övriga araber" rapporterar mera diskriminering än libaneser och 
syrier. Inom domänen myndigheter framkommer en enda säkerställd skill
nad: irakier rapporterar mera diskriminering än syrier.

När de nationella grupperna jämförs med avseende på medelvärden för ett 
sammanfattande mått på total rapporterad diskriminering (oavsett domän), 
framkommer en tydlig rangordning. "Övriga afrikaner" rapporterar mar
kant mera total diskriminering än alla de övriga nationella kategorierna 
och "restkategorierna". I genomsnitt rapporterar jugoslaverna minst total 
diskriminering. Vissa skillnader framträder mellan de "delnationella" grup
perna inom kategorin "jugoslaver": medelvärdet fö r  kosovo-albaner är 
dubbelt så stort som dito för kroater.



* Benägenheten att polisanmäla olaga diskriminering är mycket svag. Av de
244 respondenter som rapporterat att de blivit utsatta fö r  diskriminering i 
sådana sammanhang som borde föranleda polisanmälan anger endast drygt 
11 procent att de gjort detta någon gång. Endast 1 afrikansk man anger att 
han gjort detta varje gång. Andelen individer som gjort polisanmälan är 
något större än i föregående undersökning, men den är fortfarande mycket 
låg. Av dem som gjort polisanmälan hade hälften (dvs något fler än motsva
rande andel i hela materialet) känt till DO innan de fått vår enkät.

* En jämförelse gjordes mellan 1994 och 1995 års undersökningar med av
seende på afrikaner och araber. Hos afrikaner förefaller graden av rappor
terad diskriminering i flera avseenden vara högre 1995 jämfört med 1994, 
framförallt inom arbetslivet. Utbildningsnivån hos de afrikanska respondent- 
erna är något högre 1995 än 1994, men den ovan nämnda förändringen i 
negativ riktning kvarstår även efter kontroll fö r  utbildning och andra rele
vanta bakgrundskännetecken. Hos araber kan jag däremot konstatera en 
förändring i positiv riktning i flera avseenden mellan 1994 och 1995. För
ändringen kan huvudsakligen lokaliseras till arabiska kvinnor oavsett vis- 
telselän. Den enda statistiskt säkerställda förändringen i negativ riktning fö 
religger hos arabiska män i storstadslänen med avseende på aspekten ej fått 
sökt jobb på grund av sin utländska bakgrund.

2.3 Analys av vissa samband

I föregående avsnitt har jag redovisat resultaten för den stora frågegrupp i en
käten som handlar om upplevelser av orättvis negativ särbehandling som res- 
pondentema förknippar med sitt ursprung. Nästa steg i analysen består i under
sökning av samband mellan upplevelser av diskriminering och de övriga upp
fattningar, förhållningssätt och kännetecken hos respondentema som frågefor
muläret täcker. Förutom de tidigare beskrivna "bakgrundsvariablerna" - ur
sprungsland/område, kön, ålder, utbildning, vistelselängd och vistelselän - ger 
formuläret dessutom information om följande förhållningssätt och känne
tecken: respodentens bedömning av hur svårt eller lätt det är att få svenska 
vänner (V9), bedömning av hur svårt det är för honom/henne att utöva sin re
ligion i Sverige (V8), bedömningar av hur stort förtroende man har för institu
tioner, politiker mm (V33 - V43), bedömningar eller upplevelser av "attityd
klimatet" i Sverige (V29, V44, V45), känsla av samhörighet med Sverige 
(V10) och med ursprungslandet (V34), sociala kontakter (V48 - V50), inställ
ning till invandring (V51 - V53), kännedom om Justitieombudsmannen (V47) 
samt kännedom om Diskrimineringsombudsmannen (V54). I vart och ett av de
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följande avsnitten presenterar jag först översiktligt resultaten med avseende på 
dessa aspekter, varefter jag undersöker vissa intressanta samband.

2.3.1 Ålder, vistelselängd, utbildning och inkomst

Låt mig först säga något om sambanden mellan rapporterad diskriminering och 
de "bakgrundsvariabler" jag inte berört tidigare, nämligen utbildning, vistelse
längd, inkomst och ålder. Jag har undersökt dessa samband med avseende på 
de tre "domänerna" myndigheter (diskriminering i kontakter med myndigheter 
och institutioner), publika p la tser  (diskriminering inom privatsfären och på 
publika platser) samt arbete (diskriminering inom arbetslivet) separat för var 
och en av de fyra urvalskategoriema. För den tekniskt insatte läsaren kan jag 
nämna att jag använt mig av korrelationer (inklusive partialkorrelationer) samt 
multipel regressionsanalys.

Jag börjar med ålder. När det gäller domänen myndigheter föreligger ett me- 
delsvagt (men statistiskt säkerställt) negativt samband hos jugoslaverna, som 
innebär att yngre jugoslaver rapporterar något mera diskriminering inom denna 
domän än äldre. Sambandet minskar dock avsevärt när vistelselängd konstant- 
hålles (vistelselängd och ålder uppvisar positiva korrelationer med varandra 
hos alla kategorier utom asiaterna; sambandet är starkast hos jugoslaverna). 
Det föreligger svaga, men statistiskt säkerställda, negativa samband mellan 
rapporterad diskriminering inom domänen publika pla tser och ålder hos samt
liga urvalskategorier. Bland asiaterna är sambandet något starkare än i de 
övriga kategorierna. Sambanden innebär att yngre respondenter rapporterar 
något mera diskriminering inom denna domän än äldre. Sambanden kvarstår 
efter kontroll för andra relevanta bakgrundsvariabler. Rapporterad diskrimine
ring inom domänen arbete uppvisar svaga negativa samband med ålder hos af
rikaner, araber och jugoslaver, vilket innebär att de äldre respondentema inom 
dessa kategorier rapporterar något mindre diskriminering inom arbetslivet än 
de yngre.

Låt oss nu titta på vistelselängd. Hos araber och jugoslaver föreligger svaga 
negativa samband mellan rapporterad diskriminering inom domänen m yndig
heter och vistelselängd och sambanden kvarstår efter kontroll för ålder. Sam
bandet är markant starkare hos jugoslaverna jämfört med araberna. Detta in
nebär att de med kortare vistelsetid inom dessa kategorier rapporterar något 
mera diskriminering än de med längre vistelse. Rapporterad diskriminering 
inom domänen publika platser uppvisar ett svagt negativt samband med vistel
selängd hos jugoslaverna, vilket betyder att de med kortare vistelsetid rapporte
rar något mer diskriminering än de med längre vistelse. Rapporterad diskrimi
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nering inom domänen arbete företer ett svagt positivit samband med vistelse
längd endast hos afrikaner, och sambandet kvarstår efter kontroll för ålder. 
Detta innebär att afrikanska respondenter med längre vistelsetid rapporterar 
något mer diskriminering inom denna domän än vad fallet är med dem med 
kortare vistelsetid. Det bör påpekas att andelen personer som har arbete är tyd
ligt relaterad till vistelselängd i samtliga kategorier, framförallt hos afrikaner 
och araber - bland dem med de kortaste vistelsetiderna är andelen personer 
med arbete (av ganska lättbegripliga skäl) markant lägre än bland dem med 
längre vistelsetid. De med kortaste vistelsetid har förmodligen sökt arbete färre 
gånger än de med längre vistelsetid och eftersom fler bland de förstnämnda 
inte har något arbete kan de inte ha blivit förbigångna eller trakasserade på 
jobbet i samma utsträckning som de med längre vistelsetid och större andelar 
arbetande.

Vi går över till utbildning. När det gäller domänen myndigheter föreligger inga 
signifikanta samband mellan utbildning och rapporterad diskriminering inom 
detta område, vilket gäller för samtliga urvalskategorier. Rapporterad diskri
minering inom domänen publika platser uppvisar svaga positiva samband med 
utbildning bland afrikaner, asiater och jugoslaver. Sambanden är dock så svaga 
att jag avstår från kommentarer. Rapporterad diskriminering inom domänen 
arbete företer tydligare positiva samband med utbildning, framförallt bland 
araber och jugoslaver. Sambanden kvarstår med något minskad styrka efter 
kontroll för vistelselängd och ålder och innebär att de med högre utbildning 
rapporterar mera diskriminering inom denna domän än de med lägre utbild
ning.

Återstår inkomst. Denna variabel är medelstarkt positivit korrelerad med både 
ålder och vistelselängd i samtliga kategorier, vilket förefaller rimligt. När dessa 
variabler kontrolleras, föreligger ett enda signifikant samband mellan rapporte
rad diskriminering och inkomst, nämligen bland afrikanerna med avseende på 
domänen arbete - de med högre inkomst rapporterar mera diskriminering inom 
denna domän än de mer lägre inkomst.

På det hela taget uppvisar dessa "bakgrundsvariabler" relativt få och svaga 
samband med rapporterad diskriminering inom de tre domänerna. I multipla 
regressionsanalyser, där man försöker "förutsäga" rapporterad diskriminering i 
de tre domänerna med hjälp av de fyra ovan diskuterade faktorerna samtidigt, 
"förklarar" (i statistisk bemärkelse) de variabler som blir kvar i ekvationerna så 
liten andel av variationen i rapporterad diskriminering att deras betydelse i 
sammanhanget kan betraktas som ringa.
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2.3.2 Hur svårt eller lätt det är att få svenska vänner

Upplevelsen av hur svårt eller lätt det är att ingå i närmare sociala relationer 
med "värdlandets" befolkning påverkas säkert av en rad olika faktorer. En po
sitiv sådan upplevelse utgör förmodligen en av förutsättningarna för det som 
brukar kallas "integration". De procentuella fördelningarna över svarsalterna
tiven i denna fråga (V9) framgår av bilaga 1. Vi ser att andelen respondenter 
som tycker att det är mycket lätt att få svenska vänner är lägst bland afrikaner
na (14,5 procent) och högst bland jugoslaverna (27 procent). Andelen respond
enter som anser att det är mycket svårt att få svenska vänner är högst bland af
rikanerna (22 procent) och lägst bland asiaterna och jugoslaverna (8,2 resp 8,7 
procent). Medelvärden kondenserar informationen bättre och är följande för de 
fyra kategorierna: afrikaner. 2,7, araber: 2,4, asiater: 2,3 och jugoslaver: 2,1. 
Medelvärde i närheten av "2" motsvarar medelbedömningen "ganska lätt"; me
delvärde i närheten av "3" motsvarar medelbedömningen "ganska svårt". Samt
liga parvisa skillnader mellan medelvärden är statistiskt säkerställda. Det är så
ledes svårast för afrikanerna att få svenska vänner, lättast för jugoslaverna. Det 
kan vara intressant att se efter hur dessa medelvärden ser ut för de mera detalje
rat indelade nationella grupperna och "restkategoriema". Tabell 2.6 visar detta.

Tabell 2 .6  M edelvärden fö r  svaren p å  frågan hur lätt eller svårt det är a tt få  
svenska vännerför nationella grupper och "restkategorier". Ju högre medelvär
de desto svårare anser man att det är att få  svenska vänner. M edelvärde i när
heten av "2" m otsvarar medelbedömningen "ganska lätt"; m edelvärde i när
heten av "3" m otsvarar medelbedömningen "ganska svårt". M edelvärdena är  
rangordnade från det högsta till det lägsta.

Nationella grupper 
samt "restkategorier”

Medelvärden för svar på 
frågan om svenska vänner

Etiopier 2.9
Irakier 2.7
"Övriga afrikaner" 2.5
Kineser 2.5
Syrier 2.5
Libaneser 2.4
Vietnameser 2.4
"Övriga araber" 2.2
Jugoslaver 2.1
Thailändare 2.0

Följande parvisa skillnader mellan medelvärden för delkategorier inom de ur
sprungliga grupperna (afrikaner, araber och asiater) är statistiskt säkerställda: 
etiopier - övriga afrikaner, irakier - övriga araber, kineser - thailändare, viet
nameser - thailändare. Bland de jugoslaviska "delnationaliteterna" är kosovo-

41



albanernas medelvärde högre än dito för de övriga, men skillnaderna är inte 
statistiskt säkerställda. Vi ser dessutom att variationsvidden mellan det högsta 
och det lägsta medelvärdet inte är särskilt stor, även om man tar hänsyn till 
"skalans" begränsade spännvidd från minimivärdet 1 till maximivärdet 4.

I föregående undersökning fann jag samband mellan upplevelse av svårigheter 
att få svenska vänner och vissa bakgrundsvariabler. Framförallt vistelselängd 
samvarierade påtagligt med denna upplevelse - de som varit i Sverige längre 
upplevde markant mindre svårigheter att få svenska vänner än de med kortare 
vistelse. Dessutom upplevde männen och de äldre i viss mån större svårigheter 
i detta avseende än kvinnor och de yngre, relativt oberoende av vistelselängd. I 
föreliggande studie hittar jag ett signifikant samband (r = -0.38; p = 0.0001) 
mellan vistelselängd och upplevda svårigheter att få svenska vänner endast hos 
asiater - de med kortare vistelselängd upplever markant större svårigheter än de 
som varit här längre. Inom samma kategori föreligger även ett svagt (men sta
tistiskt säkerställt) samband mellan ålder och dylika upplevelser - de äldre upp
lever något större svårigheter än de yngre. När afrikaner och araber jämförs i 
detta avseende mellan de två undersökningarna, visar det sig att det för afri
kanernas del inte föreligger någon skillnad mellan 1994 och 1995, medan 
araberna i 1995 års undersökning i genomsnitt upplever mindre svårigheter att 
få svenska vänner än vad motsvarande kategori gjorde 1994.

Hur ser sambanden ut mellan upplevda svårigheter att få svenska vänner och 
erfarenheter av diskriminering på olika arenor? I rapporten från 1994 års studie 
(Lange 1995a) konstaterade jag att tydliga sådana samband förelåg - ju större 
rapporterad diskriminering (oavsett domän), desto större upplevda svårigheter 
att få svenska vänner (eller vice versa, eftersom tidsföljden mellan variablerna 
är oklar). Jag tolkade dessa samband som indikation på att svaren på fråga V9 
kan ses som rapport om ytterligare en typ av diskriminering - upplevelser att 
bli avvisad i sociala kontakter. Även i 1995 års studie föreligger statistiskt sä
kerställda, låga till medelstarka positiva samband mellan upplevda svårigheter 
att få svenska vänner och rapporterad diskriminering inom de tre domänerna 
myndigheter, publika p la tser  och arbete. Skillnader i sambandens styrka dels 
mellan de fyra kategorierna, dels mellan olika typer av diskriminering kan in
dikera olika grader av något man skulle kunna kalla "överspridningseffekt", 
dvs att erfarenheter av diskriminering inom olika livsdomäner har varierande 
direkta effekter på upplevelsen av svårigheter att få svenska vänner. Tabell 2.7 
på nästa sida visar de olika sambanden.
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Tabell 2.7. PartialkorrelationerI> (med statistisk "kontroll" fö r  ålder, kön vis
telselängd, och storstadslän /övriga län) mellan upplevda svårigh eter att få  
svenska vänner (V9) och rapporterad  diskrim inering inom dels  de tre d o 
mänerna myndigheter, publika platser, och arbete, dels med avseende p å  total 
rapporterad diskriminering ("total diskr".).

Di skriminerings- 
domän AFRIKANER

Kategori/kön 

ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Myndigheter .15 .30 .26 .13
Publika platser .19 .29 .15 .30
Arbete .19 .14 .28 .14
Total diskr. .24 .35 .24 .26

1) K oeffic ien ter under .15 är inte sta tistisk t säkerställda . För öv riga  ko effic ien ter gä lle r i 
stort sett följande: 0.15 - 0.20 p <  0.02; över 0.25 p  <  0.001.

Den statistiska kontrollen av kön, ålder, vistelselängd och vistelselän vid be
räkningar av dessa samband möjliggör slutsatsen att positiva samband förelig
ger mellan rapporterad diskriminering och upplevelsen av svårigheter att få 
svenska vänner oberoende av den inverkan som dessa bakgrundskännetecken 
kan ha på denna upplevelse. Observera dock att hos afrikaner, som i stort sett 
rapporterar mest diskriminering på alla områden, är sambandens styrka något 
lägre än hos både araber och asiater. Det är emellertid omöjligt att med hjälp 
av den i undersökningen tillgängliga informationen förklara denna skillnad.

Upplevda svårigheter att få svenska vänner borde avspegla sig i respondenter- 
nas umgänge. Bland araber och asiater hittar jag svaga men statistiskt säker
ställda positiva samband mellan dessa svårigheter och umgänge med lands
män - de som upplever större svårigheter att få svenska vänner umgås med 
människor från samma ursprungsland i något större utsträckning än de som 
upplever mindre svårigheter. Det förvånar mig något att sambanden är så svaga 
och att de endast finns i två kategorier. Däremot är det inte förvånande att det i 
samtliga kategorier föreligger starka negativa samband mellan upplevda svårig
heter att få svenska vänner och umgänge med svenskar - ju större svårigheter 
man upplever, desto mindre umgänge har man med svenskar. Sambandens 
styrka varierar något mellan urvalskategorierna och är oberoende av vistelse
längd. Det starkaste sambandet föreligger hos jugoslaverna, vilket är förvånan
de med tanke på denna grupps jämförelsevis långa historia i Sverige. Umgänge 
med andra invandrare uppvisar inga samband med upplevda svårigheter att få 
svenska vänner, vilket gäller för samdiga kategorier.
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Det är berättigat att ställa frågan om upplevelsen av svårigheter att få svenska 
vänner samvarierar med känslan av samhörighet med Sverige. I alla fyra ka
tegorierna föreligger medelstarka signifikanta negativa samband mellan dessa 
variabler, vilket innebär att ju större svårigheter man upplever när det gäller 
svenska vänner, desto mindre samhörighet känner man med Sverige. Samband
en är relativt oberoende av vistelselängd och upplevd diskriminering. Återigen 
blir jag något förvånad över att det negativa sambandet är starkast hos jugo
slaver. Det är psykologiskt inte orimligt att anta att upplevda svårigheter att få 
svenska vänner i tidshänseende föregår känslan av samhörighet med Sverige. 
En försiktig "kausal" tolkning av sambandet skulle följaktligen kunna vara att 
ju större svårigheter respondenterna upplever när det gäller svenska vänner, 
desto svagare blir deras känsla av samhörighet med Sverige oberoende av den 
övriga diskriminering de anser sig vara utsatta för.

Det är även intressant att se efter om upplevda svårigheter med svenska vänner 
uppvisar samband med respondenternas uppfattning om "attitydklimatet" i 
Sverige. Tre frågor handlar om detta "klimat" (VI9, V44, V45). När det gäller 
frågan huruvida främlingsfientligheten minskat eller ökat i Sverige på senare 
tid (V29) hittar jag svaga positiva samband hos afrikaner och jugoslaver. Sam
banden är relativt oberoende av ålder, kön och vistelselängd. Deras riktning 
innebär att ju svårare man tycker att det är att få svenska vänner, i desto större 
grad anser man att främlingsfientligheten i Sverige har ökat (eller vice versa, 
återigen på grund av den oklara tidsföljden mellan variablerna). När graden av 
upplevd/rapporterad diskriminering kontrolleras, försvinner sambandet nästan 
helt hos jugoslaverna, medan det hos afrikanerna minskar påtagligt men förblir 
statistiskt säkerställt. En mycket försiktig tolkning skulle kunna vara att afri
kanerna i viss - mycket begränsad - utsträckning uppfattar svårigheter att få 
svenska vänner som ett utslag av en ökande främlingsfientlighet.

Vad beträffar frågan i vilken utsträckning Sverige är e tt rasistisk t sam hälle 
(V44) föreligger medelsvaga till medelstarka (statistiskt säkerställda) samband 
bland araber, asiater och jugoslaver. Sambanden är relativt oberoende av ålder, 
kön och vistelselängd. Sambandet är markant starkare hos araberna jämfört 
med de två andra kategorierna. När graden av upplevd/rapporterad diskrimine
ring kontrolleras, minskar sambandet påtagligt hos asiaterna och försvinner 
helt hos jugoslaverna. Detta innebär att upplevd diskriminering och upplevda 
svårigheter att få svenska vänner hos dessa två respondentkategorier samverkar 
när det gäller inverkan på uppfattningen om Sverige som ett rasistiskt sam
hälle. Hos araberna däremot minskar sambandet påtagligt vid kontroll för upp
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levd diskriminering men förblir statistiskt säkerställt. När det gäller uppfatt
ningar i frågan huruvida Sverige är ett främlingsfientligt samhälle föreligger 
även här svaga positiva samband med upplevelser av svårigheter med svenska 
vänner hos araber, asiater och jugoslaver. När graden av upplevd/rapporterad 
diskriminering kontrolleras, försvinner sambanden nästan helt hos araber och 
asiater och min tolkning av detta är samma som ovan. Hos jugoslaverna mins
kar sambandet något och förblir statistiskt säkerställt. När dessa resultat betrak
tas tillsammans, kan man formulera en - återigen mycket försiktig - tolkning: 
medan araberna tenderar att i någon mån förklara svårigheten att få svenska 
vänner med "rasism", sker jugoslavernas förklaring av samma sak snarare i 
termer av främlingsfientlighet. Jag måste dock återigen understryka att sam
banden är så pass svaga att några större växlar inte bör dras på denna tolkning.

2.3.3 Upplevelser av svårigheter att utöva sin religion i Sverige

Fördelningar över de olika trosbekännelserna inom de fyra urvalskategoriema 
framgår av bilaga 1 (fråga V7). Muslimer förekommer främst bland afrikaner 
och araber, samt, i betydligt mindre utsträckning, jugoslaver. Andelen personer 
med judisk trosbekännelse är så liten att den kan negligeras i redovisningen. 
Katoliker är vanligast bland jugoslaver (knapp 20 procent), minst vanliga 
bland asiater (drygt 5 procent). Protestanter är vanligare bland afrikaner (drygt 
13 procent) och asiater (drygt 10 procent) än bland araber och jugoslaver. 
Kristna ortodoxa är vanligast bland jugoslaver (knappt 47 procent), men åter
finns även bland araber (knappt 34 procent) och afrikaner (drygt 24 procent). 
Buddhister förekommer i stort sett enbart bland asiater (drygt 43 procent). 
Andelar med annan religion varierar mellan drygt 6 procent hos afrikaner och 
drygt 1 procent hos araber. Andelen respondenter som valt svarsalternativet 
"ingen religion" är markant större bland asiater (knappt 35 procent) än bland 
de övriga kategorierna (5 - drygt 14 procent).

I redovisningen av resultaten för frågan om man anser sig ha problem med att 
utöva sin religion i Sverige har jag slagit samman de tre muslimska kategorier
na till en, som domineras av sunni-muslimer. I tabell 2.8 på nästa sida redovi
sas andelar respondenter, indelade i olika kombinationer av urvalskategori och 
trosbekännelse, som anser att de åtminstone i viss mån har problem att utöva 
sin religion i Sverige. Skillnaden mellan katoliker och protestanter i fråga om 
upplevda problem är så liten att även dessa trosbekännelser har slagits samman 
till "protestanter/katoliker".
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Tabell 2 .8  A ndelar i procen t av respondenter inom olika kom binationer av 
urvalskategori och trosbekännelse som anser att de åtminstone i viss mån har 
problem  med att utöva sin religion i Sverige. Procenttalen inkluderar således 
även dem som svarat "ja, i hög grad", men dessa svar var markant mindre van
liga än "i viss mån".

Kategori/
trosbekännelse

Andel som anser sig ha 
problem med religions
utövning

Antal i 
varje del
kategori

Muslimer
afrikanska 38.6 93
arabiska 28.6 121
jugoslaviska 12.5 24

Protestanter/katoliker
afrikanska 14.3 42
arabiska 7.1 28
asiatiska 11.3 35
jugoslaviska 9.5 42

Kristna ortodoxa
afrikanska 12.2 49
arabiska 5.1 78
jugoslaviska 18.0 84

Buddhister
asiatiska 15.7 87

Vi ser att problem med att utöva sin religion är vanligast bland muslimer, 
framförallt afrikanska, och minst vanliga bland arabiska kristet-ortodoxa. På 
andra plats "nedifrån" kommer jugoslaviska kristna ortodoxa. De arabiska 
kristna ortodoxa torde till största delen utgöras av assyrier och syrianer från 
Syrien och Libanon. Jag undersökt samband mellan upplevda problem med re
ligionsutövning och dels de s k bakgrundvariablema, dels andra förhållnings
sätt och uppfattningar. När det gäller "bakgrundsvariabler" är det endast vistel
selän som uppvisar samband med dessa upplevda problem hos afrikaner, asiat
er och jugoslaver - de som bor i övriga län har större andelar personer med 
upplevda religionsproblem än de som bor i de tre storstadslänen. Bland afrikan
er och araber gäller detta endast muslimer, bland jugoslaver endast kristna or
todoxa. Varken kön, ålder, utbildning eller vistelselängd uppvisar några signi
fikanta samband med upplevda religionsproblem.

När det gäller övriga variabler är det framförallt upplevd/rapporterad diskri
minering som företer samband med upplevda problem att utöva religion. Jag 
har undersökt detta med avseende på dels de tre diskrimineringsdomänerna,
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dels måttet på total rapporterad diskriminering. Det visade sig att det sistnämn
da måttet fungerade bäst i analyserna och svaga men signifikanta samband fö
religger hos afrikaner, araber och asiater. Tidsföljden mellan dessa två slag av 
"rapporter" är mycket oklar och jag har ingen psykologisk hypotes som skulle 
göra det möjligt att i tidshänseende placera den ena före den andra. Det är inte 
omöjligt att det även här kan handla om ett slags "överspridningseffekt", dvs 
de respondenter som anser sig ha blivit utsatta för ansenlig diskriminering 
inom andra områden överför sin frustration till svaren på religionsfrågan. Afri
kaner och araber har de största andelarna muslimer (som anser sig ha större 
problem med religionsutövning än de övriga) och rapporterar samtidigt större 
diskriminering än de övriga kategorierna. Men sambandet mellan upplevda 
problem med religionsutövning och upplevd diskriminering på övriga områden 
föreligger inom de två urvalskategoriema och kan därför inte förklaras genom 
hänvisning till att stora andelar av muslimer och hög grad av övrig diskrimine
ring råkar sammanfalla hos dessa kategorier. Och eftersom afrikaner och arab
er med kristen ortodox trosbekännelse i betydligt mindre utsträckning än mus
limer från dessa kategorier anser sig ha problem med religionsutövning, torde 
de sistnämnda sammanhänga med religion snarare än med ursprungsområde.

I övrigt finner jag vissa - svaga men statistiskt urskiljbara - indikationer för att 
problem med religionsutövning hos afrikaner och araber sammanhänger med 
(eller kanske till och med leder till) lägre förtroende för institutioner, myndig
heter och politiker. Dessutom finns det tecken på att de afrikaner som upplever 
svårigheter med religionsutövning förknippar detta med uppfattningen att Sve
rige är ett (i viss mån) rasistiskt samhälle, medan de araber som upplever 
samma problem förknippar detta med uppfattningen att Sverige är ett (i viss 
mån) främlingsfientligt samhälle. Hos afrikaner och araber föreligger även 
svaga negativa samband mellan upplevda problem med religionsutövning och 
känsla av samhörighet med Sverige, men sambanden upphör att vara statistiskt 
säkerställda när total upplevd diskriminering kontrolleras. Upplevda problem 
med religionsutövning tycks inte ha någon självständig inverkan på känslan av 
samhörighet med Sverige.

2.3.4 Förtroende för myndigheter, institutioner och politiker

Svarsfrekvenser med avseende på olika grader av förtroende för myndigheter, 
institutioner mm i de fyra urvalskategorierna framgår av bilaga 1 (V33 - V43). 
Det kan emellertid vara givande att dels titta på de olika nationella kategorier
na samt "restkategorierna", dels kondensera informationen något. I tabell 2.9 
på nästa sida presenteras andelar respondenter inom varje sådan kategori som
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anfört att de hyser ganska stort eller mycket stort förtroende för institutioner 
mm, varvid dessa två svarsalternativ slagits samman till en (andelar respond- 
enter i de olika kategorierna som hyser mycket stort förtroende är sällan större 
än 30 procent).

Tabell 2 .9  Andelar i procen t av respondenter inom olika nationella grupper  
sam t "restkategorier" som angett att de hyser åtminstone ganska stort fö rtro 
ende fö r  de olika myndigheterna och institutionerna. Procenttalen är avrun
dade till närmaste heltal. "SIV" = statens invandrarverk; "Soc.tjn" = socia l
tjänsten. Raden längst ned ("M edelvärde alla") anger m edelvärden baserade  
p å  sam tliga respondenter. M edelvärde i närheten av 2 innebär m edelbedöm 
ning "inte särskilt stort", medelvärde i närheten av 3 "ganska stort".

Natio
nall

Arb.
förm.

Dom
stol.

Fack-
för.

Förs. 
kassa

SIV Poli
sen

Poli
tikar

Sjuk
vård

Skatte-
mynd.

Sko
lan

Soc.
tjn.

grupp

Ktio-
piar

45 60 74 73 38 49 38 82 74 74 49

övr. 
afrik.

39 55 58 70 48 60 33 80 72 70 49

Irak- 55 65 74 81 65 65 48 78 73 81 60
iar
Liba- 62 67 71 77 55 71 47 80 70 78 62
nasar
Syriar 54 68 63 86 44 74 36 75 77 67 57

övr.
arabar

38 46 58 63 27 56 31 81 77 88 40

Kine- 27 58 55 61 49 65 12 77 76 72 57
aar
Thai-
län-
dara

49 58 49 76 48 61 25 81 64 81 44

Viet-
names- 43 71 64 75 72 80 42 87 73 89 71
ser
Jugo
slaver

48 54 51 70 54 74 24 85 64 76 49

Medel
värde
alla

2.4 2.7 2.7 3.0 2.5 2.8 2.1 3.1 2.9 3.1 2.6

Medelvärdena i raden längst ned i tabellen sammanfattar "medelförtroendet" 
för de olika institutionerna mm bland samtliga respondenter. Av medelvärdena 
framgår att politikerna, arbetsförmedlingen och statens invandrarverk åtnjuter 
minst förtroende bland respondentema, medan skolan, sjukvården och försäk
ringskassan kan glädja sig åt störst förtroende. Vi kan även notera att förtroen
det för politiker är minst bland kineser, jugoslaver och thailändare och (relativt 
sett) störst bland irakier, libaneser och vietnameser. I övrigt kan läsaren själv
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botanisera bland procenttalen och jämföra både de nationella grupperna och de 
olika institutionerna mm. Observera dock att antalet individer i vissa delkate
gorier är litet och procenttalen omges därför av en ganska stor osäkerhetsmar
ginal. Man kan därför inte utan vidare konstatera att t ex 44 procent av samtli
ga syrier i Sverige hyser ganska eller mycket stort förtroende för invandrarverk- 
et.

Jag har undersökt samvariationen mellan respondenternas förtroendesvar med 
avseende på de olika myndigheterna mm och funnit att de i grova drag kan sä
gas ligga på en dimension. Mindre tekniskt uttryckt innebär detta att det är 
rimligt att konstruera ett sammansatt mått på totalt förtroende fö r  myndigheter 
mm. Jag har följaktligen konstruerat ett sådant mått (i fortsättningen kallat to
ta lt fö rtroen de) som jag sedan använt vid analyser av samband med andra 
kännetecken och förhållningssätt. De fyra urvalskategoriema medelvärden på 
detta mått är följande: araber: 4,7; asiater: 4,5; afrikaner: 4,2; jugoslaver: 4,1. 
Araber har således störst totalt förtroende, jugoslaver minst. De parvisa skill
naderna mellan afrikaner och araber, araber och jugoslaver samt asiater och 
jugoslaver är statistiskt säkerställda. Det föreligger endast några få och 
mycket svaga samband mellan totalt förtroende  och de s k bakgrundsvariab
lerna. Varken ålder eller kön uppvisar några signifikanta samband. Vistelse
längd företer svaga negativa samband med förtroende hos afrikaner och araber, 
vilket innebär att förtroendet i dessa kategorier tenderar att minska något med 
ökande vistelselängd. Utbildning uppvisar ett svagt negativt samband med för
troende hos araberna - de med högre utbildning tenderar att ha något mindre 
förtroende än de med lägre utbildning.

Hur förhåller sig förtroende för myndigheter mm till upplevd/rapporterad dis
kriminering? Bland afrikaner framkommer svaga negativa samband mellan 
rapporterad diskriminering inom domänerna myndigheter samt publika p la tser  
och totalt förtroende. Detta innebär att förtroendet minskar något med ökande 
grad av rapporterad diskriminering. Det är inte orimligt att anta att upplevelser 
av diskriminering föregår förändringar i förtroende, en hypotes jag framförde i 
rapporten från den första undersökningen (Lange 1995a). Det är dessvärre 
svårt att testa denna hypotes på föreliggande data, eftersom de enda tidsrelatera- 
de kännetecknen hos respondentema - ålder och vistelselängd - uppvisar inga 
eller mycket svaga samband med både förtroende och rapporterad diskrimine
ring. Hos araber föreligger ett liknande svagt negativt samband mellan totalt 
förtroende och rapporterad diskriminering inom domänen myndigheter. Bland 
asiater finns ett negativt samband av samma storleksordning mellan totalt för
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troende och rapporterad diskriminering inom domänen publika platser. Detta är 
något förvånande, eftersom asiater rapporterar betydligt mindre diskriminering 
inom denna domän än araber och, framförallt, afrikaner. Hos jugoslaver fram
kommer ett markant starkare negativt samband mellan totalt förtroende och 
rapporterad diskriminering inom domänen arbete. Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att det i de fyra kategorierna föreligger svaga samband mellan 
totalt förtroende för myndigheter mm och rapporterad diskriminering och att 
de "diskrimineringsdomäner" som uppvisar dessa samband varierar mellan 
kategorierna.

I detta avsnitt kommer jag att endast kortfattat beröra relationen mellan förtro
ende för myndigheter mm och de övriga förhållningssätten, eftersom jag åter
kommer till dessa samband i de avsnitt där jag behandlar respektive förhåll
ningssätt. I samtliga kategorier uppvisar totalt förtroende medelsvaga positiva  
samband med känslan av samhörighet med Sverige - ju större förtroende desto 
större samhörighet och tvärtom. I samtliga kategorier föreligger även medel
svaga till medelstarka negativa samband mellan förtroende och uppfattningar 
om "attitydklimatet" i Sverige (V29, V44, V45) - i ju större utsträckning man 
uppfattar Sverige som ett (i viss mån) rasistiskt/främlingsfientligt samhälle och 
i ju större utsträckning man anser att främlingsfientligheten i Sverige ökat på 
senare tid desto mindre är det totala förtroendet. Hos afrikaner och araber är 
dessa negativa samband markant starkare än inom de övriga kategorierna. Hos 
araber, asiater och jugoslaver föreligger svaga positiva samband mellan förtro
ende och uppfattningen att man känner sig  m est hemma i Sverige. Eftersom 
alla dessa förhållningssätt och uppfattningar i princip kan sägas vara samtidiga 
med förtroende för myndigheter mm, är det svårt att avgöra vad som är hönan 
och vad ägget i detta sammanhang.

Till sist kan jag nämna att en jäm förelse mellan afrikaner och araber i 1994 
och 1995 års studier ger vid handen att afrikanernas förtroende har minskat 
signifikant för samtliga myndigheter och institutioner med undantag för fackfö
reningarna (där det är oförändrat). De enda signifikanta förändringarna hos 
araberna är minskat förtroende för domstolarna, försäkringskassan och social
tjänsten.

2.3.5 Uppfattningar om "attitydklimatet" i Sverige

Tre frågor i formuläret handlar om hur respondenterna ser på det man skulle 
kunna kalla "attitydklimatet" i Sverige. I fråga V29 ombads de att bedöma hu
ruvida främlingsfientligheten i Sverige minskat, ökat eller förblivit oförändrad
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på senare tid. På den "skala" från 1 till 5 som frågan kodats till är jugoslaver
nas och afrikanernas medelvärden (4,1 resp 4,0) markant högre än framförallt 
arabernas (3,4) men även asiaternas (3,6). De två förstnämnda kategoriernas 
medelvärden motsvarar "medelbedömningar" kring eller strax över "ökat nå
got"; de två sistnämndas mittemellan "oförändrad" och "ökat något". I frågorna 
V44 och V45 tillfrågades respondenderna i vilken utsträckning de anser att 
Sverige är ett rasistiskt respektive främlingsfientligt samhälle. I det förstnämn
da avseendet är arabernas medelvärde på den tregradiga "skalan" tydligt lägre 
än de övriga kategoriernas (1,5 hos araberna och 1,8 hos de övriga). Ungefär 
samma relationer mellan medelvärdena föreligger även med avseende på frå
gan om Sverige är ett främlingsfientligt samhälle. Respondentemas procentuel
la fördelningar över de olika svarsalternativen i frågorna i de fyra urvalskatego- 
riema framgår av bilaga 1 .1 tabell 2.10 nedan visas förenklade procenttal {för 
sammanslagna svarsalternativ) i de mera "finfördelade" nationella delkatego- 
riema. Observera dock att den absoluta majoriteten i samtliga kategorier valt 
svarsalternativen "inte alls" respektive "i någon mån" p å  frågorna om Sverige 
som ett rasistiskt och främ lingsfientligt samhälle (se bilaga 1) - andelar som 
valt svarsalternativet "i hög grad" varierar mellan 4,5 och 9,9 procent.

Tabell 2.10 Andelar i procent (avrundade) i de nationella delkategoriem a och 
"restkategoriema" som anser att Sverige är ett i viss mån eller i hög grad ra
sistiskt (V44) respektive främlingsfientligt (V45) samhälle samt a tt främ lings
fientligheten i Sverige ökat något eller ökat kraftigt på  senare tid (V29). De na
tionella grupperna är ordnade vertikalt från högsta till lägsta procenttalet fö r  
frågan huruvida Sverige är ett rasistiskt samhälle.

Nationall 
grupp/"rast- 
kategori "

Sverige rasis
tiskt samhälle i 
viss män/i hög grad

Sverige främlings- 
fiantl. samhälle i 
viss män/i hög grad

Främlings- 
fientl. har 
ökat

Thailändare 75 73 73
Etiopier 74 76 75
Vietnameser 70 54 58
Kineser 69 61 72
"Övriga afrikaner" 65 69 72
Jugoslaver 62 63 79
Syrier 59 49 68
"Övriga araber" 51 48 67
Libaneser 45 38 51
Irakier 40 31 57

Vi ser att avsevärda skillnader föreligger mellan de olika grupperna med avse
ende på frågan huruvida Sverige är att betrakta som ett åtminstone i viss mån 
rasistiskt samhälle. Medan tre av fyra thailändare och etiopier och mer än var 
tredje vietnames och kines hyser denna uppfattning, företräds den sistnämnda 
av "endast" 40 procent av irakierna. Liknande rangordning uppträder med av

51



seende på frågan om Sverige är ett (åtminstone i viss mån) främlingsfientligt 
samhälle. När det gäller frågan huruvida främlingsfientligheten i Sverige ökat 
på senare tid bryts rangordningen framförallt av jugoslaverna, av vilka nästan 
80 procent anser att den ökat åtminstone något (drygt 36 procent anser att den 
ökat kraftigt; se bilaga 1).

Svaren på de tre frågorna är positivt korrelerade med varandra. Det kanske 
mest intressanta sambandet i detta sammanhang är det mellan uppfattningarna 
att Sverige är ett rasistiskt respektive främlingsfientligt samhälle. Hos araber  
och jugoslaver är korrelationskoefficientema 0.66 respektive 0.62, bland afri
kaner och asiater är de 0.52 respektive 0.53. Detta kan tolkas antingen så att 
araber och jugoslaver i mindre grad än de två övriga grupperna skiljer mellan 
rasism och främlingsfientlighet, eller att de i något större utsträckning anser att 
de två aspekterna på det svenska samhället s a s  går par i par.

De tre frågorna om "attitydklimatet" uppvisar mycket låga - eller inga alls - 
samband med bakgrundsvariablerna. När det gäller frågan om främlingsfientlig
hetens ökning i Sverige föreligger svaga positiva samband med vistelselängd 
och utbildning hos afrikaner, araber och asiater. Sambanden betyder att de som 
varit i Sverige längre samt de med högre utbildning anser i något större ut
sträckning än de med kortare vistelse och lägre utbildning att främlingsfientlig
heten i Sverige ökat. De två frågorna om Sverige som ett rasistiskt respektive 
främlingsfientligt samhälle uppvisar inga samband med vare sig ålder, kön, 
vistelselängd eller utbildning.

Uppvisar upplevelser av diskriminering samband med uppfattningar om "atti
tydklimatet" i Sverige? Hos afrikaner och araber föreligger medelsvaga posi
tiva samband mellan uppfattningen att främlingsfientligheten i Sverige ökat 
och rapporterad diskriminering inom de tre domänerna myndigheter, publika  
p la tser  samt arbete. Sambanden är något starkare hos de förstnämnda. Bland 
asiater uppvisar denna uppfattning svagt positivt samband endast med rappor
terad diskriminering inom domänen publika platser. Hos jugoslaver föreligger 
ännu svagare samband med rapporterad diskriminering på publika p la tser samt 
i arbetslivet. I samtliga fall är sambanden oberoende av vistelselängd. I viss 
mån förknippar således respondentema upplevd diskriminering med förändring 
av attitydklimatet i negativ riktning.

När det gäller frågan huruvida Sverige är ett rasistiskt samhälle är mönstret av 
samband med rapporterad diskriminering inom de tre domänerna liknande det 
ovan beskrivna. Hos afrikaner är det positiva sambandet mellan uppfattningen
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att Sverige är ett rasistiskt samhälle och rapporterad diskriminering starkast 
inom domänen publika pla tser, där afrikanerna (särskilt männen) är de mest 
utsatta. Sambandets styrka (r = 0.31; p = 0.001) måste dock betecknas som 
medelsvag. Hos araber är sambanden något starkare än hos afrikanerna, fram
förallt i fråga om rapporterad diskriminering inom domänerna publika pla tser  
och arbete. Bland asiater föreligger svaga positiva samband med rapporterad 
diskriminering inom samma domäner, bland jugoslaver endast i fråga om do
mänen publika p latser. Vad beträffar frågan huruvida Sverige är att betrakta 
som ett främlingsfientligt samhälle är sambandsmönstret återigen ganska likar
tat, dock med ett par undantag. Hos afrikaner föreligger inget samband med 
rapporterad diskriminering inom domänen myndigheter, medan det hos asiater 
dyker upp ett märkbart starkare samband med rapporterad diskriminering inom 
domänen publika platser. Samtliga ovan diskuterade samband är oberoende av 
vistelselängd, kön, ålder och utbildning. När vistelselängd kontrolleras statis
tiskt tenderar vissa korrelationskoefficienter att öka något, vilket innebär att 
vistelselängd i viss mån "undertrycker" det "äkta" sambandet mellan rapporte
rad diskriminering och bedömningar av "attitydklimatet".

När sambandsmönstren mellan rapporterad diskriminering och de två uppfatt
ningarna - Sverige rasistiskt och Sverige främlingsfientligt - betraktas tillsam
mans, kan vissa (som vanligt försiktiga) tolkningar formuleras. Afrikaner och 
araber tenderar i större utsträckning än asiater och ju goslaver  att tolka upp
levd diskriminering, framförallt inom domänen publika platser, som ett uttryck 
för rasism i det svenska samhället. För arabernas del gäller detta även domänen 
arbete. Jugoslaver och asiater - framförallt de sistnämnda - tenderar att i stället 
uppfatta upplevd diskriminering inom framförallt domänen publika p la tser  
(men även inom de övriga) som ett uttryck för främlingsfientlighet. Jag måste 
dock återigen understryka att sambanden inte är särskilt starka, vilket innebär 
att bedömningar av "attitydklimatet" även - kanske till och med i högre grad - 
påverkas av andra faktorer. Man bör t ex observera att andelen vietnameser 
som anser att Sverige åtminstone i viss mån är ett rasistiskt samhälle är nästan 
lika stor som motsvarande andelar bland "övriga afrikaner" och etiopier, trots 
att vietnameserna enligt figur 2.1 (sid 31) rapporterar markant mindre diskri
minering än de två sistnämnda kategorierna.

2.3.6 Sociala kontakter

I frågorna V48-V50 bad vi respondenterna att ange hur ofta de på sin fritid 
umgås med människor från sitt ursprungsland, med andra invandrare och med 
svenskar. Svarsalternativen var "aldrig", "sällan", "ofta" och "alltid". Råfrek-
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vensema för varje svarsalternativ och per urvalskategori framgår av bilaga 1 .1 
tabell 2.11 nedan presenteras dels andelar av respondenter i de "finfördelade" 
nationella grupperna som svarat "ofta" eller "alltid" på de tre frågorna (svarsal
ternativen är sammanslagna), dels medelvärden på frågorna, varvid svarsalter
nativen kodats från 1 ("aldrig") till 4 ("alltid"). Dessutom anges i kolumnen 
längst ut till höger ("isolerade") den andel respondenter i varje kategori som 
svarat "aldrig" eller "sällan" på alla tre frågorna, vilket rimligtvis måste inne
bära att deras sociala kontakter är mycket begränsade.

Tabell 2.11 A ndelar i procen t (avrundade) av respondenter i de olika natio
nella grupperna sam t "restkategorierna " som angett a tt de ofta/alltid  umgås 
med svenskar, med personer från ursprungslandet och med andra invandrare. 
Till höger om varje procenttal anges m edelvärdet ( "m ") fö r  respektive fråga. 
M edelvärde i närheten av 2 innebär ett genomsnittligt svar "sällan medelvär
de i närheten av 3 innebär ett genomsnittligt svar "ofta". Procenttalen är ord
nade vertikalt från  det högsta till det lägsta m ed avseende p å  umgänge med  
svenskar. I  kolumnen "isolerade " anges fö r  varje kategori den andel responden
ter som svarat "aldrig" eller "sällan" på  alla tre frågorna.

Utagås ofta/alltid med
Nationell
grupp / "rest- svenskar människor frAn andra "Isole-
kategori" urspr.landet invandrare rade"

% m % m % m %

Jugoslaver 65 2.9 70 2.8 29 2.1 9
Thailändare 64 to to 37 2.3 21 2.1 22
"Övriga araber" 52 2.6 43 2.5 49 2.4 13
Vietnameser 46 2.5 80 3.1 27 2.2 15
Kineser 41 2.4 82 3.0 17 2.0 11
"Övriga afrikaner" 34 2.2 68 2.9 45 2.5 16
Etiopier 31 2.1 70 2.9 28 2.2 17
Libaneser 31 to b-1 63 00CN 26 to H1 25
Syrier 29 2.0 64 3.0 18 2.0 23
Irakier 27 1.9 57 2.8 40 2.3 26

Som vanligt måste jag påpeka att procenttalen i vissa kategorier är baserade på 
små antal personer och några stora växlar bör därför inte dras på dessa andelar. 
Vi ser att umgänge med svenskar är vanligare bland jugoslaver och thailändare 
än i de övriga kategorierna. Att umgås med personer från samma ursprungs
land är vanligare bland kineser och vietnameser än i de övriga kategorierna, 
framförallt araber. Umgänge med andra invandrare är vanligare bland "övriga 
araber", "övriga afrikaner" och irakier än bland respondenter från de övriga 
kategorierna. Andelen "isolerade" är större bland irakier, libaneser, syrier och 
thailändare än bland framförallt jugoslaver och kineser.
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Framförallt hos thailändare, men även - i något lägre grad - hos syrier och 
etiopier ökar umgänget med svenskar med vistelselängd i Sverige. De yngre - 
framförallt bland thailändare, men även i något lägre grad bland syrier och ju
goslaver - umgås något mera med svenskar än de äldre. Inte i någon kategori 
uppvisar kön samband med umgänge med svenskar. De kineser, "övriga afri
kaner" och irakier som bor i övriga län umgås i viss mån mindre med svenskar 
än de som bor i de tre storstadslänen. Vietnameser med högre utbildning um
gås något mera med svenskar än de med lägre utbildning.

Det kan vara intressant att se efter i vilken utsträckning umgänge med svenskar 
och med personer från ursprungslandet står i motsatsförhållande till varandra. 
Korrelationskoefficienter kan upplysa om detta och jag hittar svaga till medel
starka negativa samband mellan dessa två slag av umgänge bland thailändare, 
etiopier och jugoslaver. Sambandet är markant starkare hos thailändare än hos 
de två andra kategorierna och kan tolkas som en tendens till "polarisering" av 
sociala nätverk. Sambandens styrka minskar när vistelselängd kontrolleras, 
men de förblir statistiskt säkerställda.

Det är inte orimligt att tänka sig att upplevd diskriminering åtminstone i någon 
mån inverkar på umgänget, framförallt med svenskar. Analyser visar att det in
te föreligger några signifikanta samband mellan rapporterad diskriminering 
inom de tre domänerna å ena sidan och umgänge med människor från samma 
ursprungsland samt med andra invandrare å den andra. Däremot uppvisar um
gänge med svenskar medelsvaga till medelstarka negativa samband med rap
porterad diskriminering framförallt inom domänerna myndigheter och arbete. 
När det gäller den förstnämnda domänen uppträder sambanden bland araber, 
där de är starkast, bland afrikaner, där de är svagare, samt bland kineser. Beträf
fande domänen arbete återfinns sambanden främst bland asiater (sambandet är 
starkast hos kineserna) samt, i svagare form, bland etiopier och irakier.

2.3.7 Samhörighet med Sverige och med ursprungslandet samt var man 
känner sig mest hemma

I två frågor (eller snarare uppgifter) ombads respondentema att på en skala från 
1 till 7 ange hur stark samhörighet de känner med Sverige (V10) respektive 
med sitt ursprungland (V32). Jugoslaver känner i genomsnitt starkast samhörig
het med Sverige (medelvärde 5,4), därefter kommer araber (5,1), asiater (4,8) 
och afrikaner (4,4). Den genomsnittliga samhörigheten med ursprungslandet är 
starkast bland afrikaner (medelvärde 5,0), därefter hos asia ter  (4,6), araber  
(4,5) och jugoslaver  (4,4). I båda frågorna är variationen mellan individuella
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svar avsevärd. Tabell 2.12 nedan ger dels medelvärden för de mera "finfördela
de" nationella kategorierna, dels mått på samband mellan de två förhållnings
sätten för respektive delkategori.

Tabell 2.12 M edelvärden fö r  sam hörighet med Sverige och med ursprungs
landet samt korrelationer ("r") mellan de två förhållningssätten fö r  nationella 
kategorier och "restkategorier". Korrelationskoefficienter lägre än .25 är inte 
statistiskt säkerställda. M edelvärdena är rangordnade från det högsta till det 
lägsta med avseende på  samhörighet med Sverige.

Nationell grupp/ 
"restkategori"

Samhörighet 
med Sverige

Samhörighet
med ursprunglandet

r

Jugoslaver 5.4 5.1 -.17
Irakier 5.3 4.3 -.38
Libaneser 5.3 4.5 -.37
Thailändare 5.3 4.4 -.48
"Övriga araber" 4.9 4.8 -.20
Kineser 4.8 5.3 .00
Syrier 4.8 4.2 -.30
"Övriga afrikaner" 4.7 4.9 -.25
Vietnameser 4.3 4.3 .00
Etiopier 4.1 5.1 .00

Det är svårt att verbalt tolka de olika skalstegen på den sjugradiga skalan, bl a 
på grund av att betydelsen av de olika stegen kan variera mellan kategorier av 
respondenter. En rimlig tolkning är dock att 1-2 betyder "svag", 3-5 "medel
stark" och 6-7 "stark". Med denna tolkning känner drygt 47 procent av jugo
slaverna och drygt 43 procent av samtliga araber stark samhörighet med Sveri
ge. Motsvarande andelar bland samtliga afrikaner och asiater är drygt 29 pro
cent respektive drygt 30 procent. Drygt 16 procent av samtliga afrikaner, drygt 
8 procent av samtliga araber, knappt 6 procent av samtliga asiater och knappt 5 
procent av jugoslaverna känner svag samhörighet med Sverige. Den genom
snittliga samhörighetskänslan med ursprungslandet är starkast bland kineser 
och svagast bland syrier.

Negativa korrelationer mellan de två förhållningssätten kan - givetvis med ve
derbörliga reservationer - tolkas som ett uttryck för svårigheten att sam tidigt 
känna samma "nivå" av samhörighet med båda länderna. Med en ännu mer vå
gad tolkning kan de negativa koefficienterna ses som uttryck för en identifika- 
tionskonflikt. Med denna tolkning kan vi konstatera att denna "konflikt" före
faller vara starkast bland thailändare, irakier och libaneser samt att den lyser 
med sin frånvaro bland etiopier, kineser och vietnameser.
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Förvånande nog uppvisar känslan av samhörighet med Sverige endast svaga 
positiva samband med vistelselängd - bland asiater och jugoslaver ökar den 
något med längre vistelsetid. Ingen av de övriga bakgrundvariablema samvari
erar signifikant med denna samhörighetskänsla.

När det gäller relationen mellan känsla av samhörighet med Sverige och upp
levd/rapporterad diskriminering ser bilden ut på följande sätt. Vad beträffar 
domänen myndigheter föreligger ett svagt negativt samband hos asiater och ett 
medelstarkt negativt samband hos araber. Sambandet är markant starkare hos 
de sistnämnda. För dessa två grupper innebär sambandet (i viss mån) att ju mer 
diskriminering man rapporterar inom denna domän, desto svagare är känslan 
av samhörighet med Sverige. Den här gången skriver jag inte "eller vice versa" 
med anledning av sambandets riktning, eftersom jag i den förra undersökning
en tyckte mig kunna finna stöd för hypotesen att upplevelser av diskriminering 
resulterar i minskad känsla av samhörighet med Sverige. I fråga om domänen 
publika p la tser  hittar jag svaga negativa samband hos afrikaner, araber och ju
goslaver. Återigen är sambandet starkare hos araber jämfört med de övriga. 
När det gäller domänen arbete  föreligger två (lika svaga) negativa samband 
hos araber och asiater. Sammanfattningsvis är (de negativa) sambanden mellan 
rapporterad diskriminering och känsla av samhörighet med Sverige ganska 
svaga och jag kan konstatera att upplevd diskriminering "förklarar" (i statistisk 
bemärkelse) endast en liten del av variationen i denna samhörighetskänsla.

Hur ser relationerna ut mellan samhörighetskänsla med Sverige och andra för
hållningssätt? Det är knappast förvånande att de som umgås mera med svens
kar känner större samhörighet med Sverige än de som umgås mindre. Samban
den i detta avseende är markant starkare hos asiater och jugoslaver jämfört 
med afrikaner och araber. Här vore det berättigat att lägga till "och vice versa", 
eftersom det är troligt att sambandet är dubbelriktat - känner man större sam
hörighet med Sverige umgås man mera med svenskar, vilket i sin tur (kanske) 
leder till att samhörighetskänslan ökar. De som umgås mera med sina lands
män känner svagare samhörighet med Sverige, men sambanden i detta avseen
de är markant svagare än i det förstnämnda fallet. Relationerna "byter rikt
ning" när det gäller känsla av samhörighet med ursprungslandet.

I samtliga kategorier föreligger medelsvaga till medelstarka positiva samband 
mellan måttet på totalt förtroende fö r  myndigheter, institutioner mm (V33 - 
V43) och känsla av samhörighet med Sverige. Sambandet är markant starkare
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hos araber än hos de övriga kategorierna; det är svagast bland asiaterna. Sam
banden kvarstår efter kontroll för bakgrundsvariabler. Hos afrikaner, araber och 
jugoslaver föreligger även negativa samband med liknande styrka mellan upp
fattningar om "attitydklimatet" i Sverige (V44, V45) och känsla av samhö
righet med landet. När det gäller uppfattningen om huruvida främlingsfientlig
heten i Sverige ökat eller minskat (V29) hittade jag ett svagt negativt samband 
med samhörighetskänslan hos araber. Med stöd i resonemang jag fört i rappor
ten från den första undersökningen utnämnde jag därefter känslan av samhö
righet med Sverige till en "beroende" ("effekt"-) variabel och graden av upp
levd diskriminering inom de tre domänerna, måttet på totalt förtroende för in
stitutioner mm samt de tre frågorna om "attitydklimatet" i Sverige till "obero
ende" ("orsaks"-) variabler.

Med hjälp av multipel regressionsanalys undersökte jag sedan hur väl var och 
en av dessa "oberoende" variabler "förutsäger" känslan av samhörighet med 
Sverige samtidigt som inverkan från de övriga variablerna kontrolleras. Först 
och främst måste jag understryka att i alla fyra kategorierna är den andel av va
riationen i samhörighetskänslan som "förklaras" av de ovan nämnda faktorerna 
mycket låg. Det bör dock påpekas att denna andel är markant större hos araber 
jämfört med de övriga. Resultaten bör således betraktas som svaga indikation
er. I samtliga kategorier framstår måttet på to ta lt förtroende fö r  institutioner 
mm som den bästa "prediktom" av samhörighet med Sverige, dvs den variabel 
som bäst "förutsäger" denna samhörighetskänsla. Riktningen i sambandet är 
givetvis att ju större förtroende, desto större samhörighetskänsla och omvänt. 
Hos araber och asiater fungerar graden av upplevd diskrim inering inom do
mänen myndigheter som den näst bästa "prediktom" - ju större upplevd diskri
minering desto svagare samhörighetskänsla. Hos afrikaner och araber utgörs 
den tredje prediktom (återigen i negativ riktning) av uppfattningen att Sverige 
är ett (i viss mån) främlingsfientligt samhälle. När analysen genomförs på alla 
respodenter utan indelning på urvalskategorier, återkommer de ovan nämnda 
variablerna som (ganska svaga) "prediktorer" av samhörighet med Sverige, 
men dessutom tillkommer ytterligare en, nämligen upplevd diskriminering på  
publika platser. Ytterligare några analyser som jag inte redovisar i detalj leder 
mig till en - som vanligt försiktig - slutsats: i viss mån medför upplevd diskri
minering minskat förtroende för svenska myndigheter och institutioner samt 
bidrar till uppfattningen att Sverige är ett (i viss mån) främlingsfientligt samhäl
le. Dessa förhållningssätt medför sedan svagare känsla av samhörighet med 
Sverige. Slutsatsen är knappast förvånande.
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Låt mig nu gå över till det andra temat i detta avsnitt, nämligen frågan var man 
känner sig mest hemma (V31). Andelar respondenter inom de "finfördelade" 
nationella kategorierna som valt de olika svarsalternativen framgår av tabell 
2.13.

Tabell 2.13 Andelar (iprocent) respondenter inom nationella kategorier samt 
"restkategorier" som valt de olika svarsalternativen på  frågan "Var känner du 
dig mest hemma?". Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. "Både/och" 
i tabellen syftar p å  svarsalternativet "Lika mycket i m itt ursprungsland som i 
Sverige". "Ingenstans" syftar på svarsalternativet "Jag känner mig inte hemma 
någonstans". D e nationella grupperna är ordnade från högsta till lägsta p ro 
centtalet fö r  svarsalternativet "I Sverige", "n" i sista kolumnen anger antalet 
respondenter inom varje kategori som svarat på  frågan.

Nationell 
grupp/"rest- 
kategori " I Sverige

I mitt 
ursprungs
land

Både/
och

Ingen
stans

n

Libaneser 44 15 23 18 91
Irakier 42 12 21 24 66
Syrier 39 20 24 17 46
Thailändare 38 8 45 9 78
Jugoslaver 38 6 36 20 231
Vietnameser 32 16 39 12 99
"Övriga araber" 30 20 28 22 46
Kineser 30 13 44 13 61
"Övriga afrikaner" 24 23 32 20 99
Etiopier 14 41 25 20 113

De högsta andelarna respondenter som känner sig mest hemma i Sverige hittar 
vi bland libaneser och irakier, den i särklass lägsta andelen återfinns bland 
etiopierna. De sistnämnda har även - jämfört med de övriga kategorierna - en 
markant högre andel personer som känner sig mest hemma i ursprungslandet. 
De lägsta andelarna i detta avseende innehas av thailändare och jugoslaver. 
Thailändare, kineser, vietnameser och jugoslaver har markant högre andelar 
personer som känner sig lika mycket hemma i ursprungslandet som i Sverige; 
de lägsta andelarna återfinns bland araber och etiopier. De högsta andelarna 
"hemlösa" - de som inte känner sig hemma någonstans - hittar vi bland irakier 
och "övriga araber", de lägsta bland thailändare, vietnameser och kineser.

Låt oss se efter om de övriga "bakgrundsvariablerna" - kön, ålder, vistelse
längd och vistelselän - uppvisar några samband med var man känner sig mest 
hemma. Låt mig börja med dem som känner sig mest hemma i Sverige. När det
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gäller kön hittar jag ett enda svagt samband bland asiaterna, som innebär att de 
asiatiska männen känner sig hemma i Sverige i något större utsträckning än 
kvinnorna. Inte inte någon av de fyra kategorierna föreligger något signifikant 
samband mellan att man känner sig hemma i Sverige och ålder. Samma sak 
gäller för vistelselän. I två av de fyra kategorierna - asiater och jugoslaver - fö
religger svaga positiva samband mellan vistelselängd  och att man känner sig 
hemma i Sverige - de med längre vistelsetid gör det i något större utsträckning 
än de med kortare vistelse. Sambandet är markant starkare bland asiater än 
bland jugoslaver.

"Tillståndet" att känna sig m est hemma i ursprungslandet uppvisar ett svagt 
samband med kön bland jugoslaver - andelen som känner sig så är något större 
bland männen än bland kvinnorna. Ålder tycks ha ett svagt negativt samband 
med denna känsla bland afrikaner och araber, men efter kontroll för vistelse
längd (de äldre har i allmänhet längre vistelsetid i Sverige än de yngre) försvin
ner sambanden helt. I viss mån minskar andelen av dem som känner sig mest 
hemma i ursprungslandet med ökande vistelsetid bland afrikaner och asiater, 
men sambanden är svaga. När det gäller dem som känner sig lika mycket hem
ma i Sverige som i ursprungslandet hittar jag ett enda samband med "bak
grundsvariabler" - andelen som känner sig så är något större bland äldre afri
kaner än bland de yngre i samma kategori, relativt oberoende av vistelselängd. 
Att vara "hemlös", dvs att inte känna sig hemma någonstans, tycks inte påver
kas av någon av de fyra bakgrundsvariablerna. Sammanfattningsvis kan jag 
konstatera att medan tillhörighet till etniska/nationella kategorier uppenbart in
verkar på var man känner sig mest hemma, är sambanden mellan denna känsla 
och de övriga bakgrundvariablema förvånansvärt få och svaga.

Det ligger nära till hands att tänka sig att "tillståndet" att känna sig hemma här, 
där, både/och eller ingenstans åtminstone i någon mån påverkas av hur indivi
den anser sig vara behandlad av befolkningen i det "nya" landet (för de respon- 
denter som levt här i mer än 15 år kan Sverige knappast vara "nytt"). R ap
p o rte ra d  diskrim inering  inom domänen m yndigheter uppvisar svaga (men 
statistiskt säkerställda) negativa samband med "känner sig hemma i Sverige" 
hos afrikaner, araber och asia ter  - ju mer rapporterad diskriminering inom 
denna domän desto lägre andelen respondenter som känner sig hemma i Sveri
ge. Liknande, fast något starkare, samband uppträder med avseende på do
mänen publika p la tser hos araber och jugoslaver. Rapporterad diskriminering 
inom domänen arbete uppvisar samband med ungefär samma styrka hos arab
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er, asiater och jugoslaver. När samtliga respondenter analyseras utan indelning 
på kategorier uppvisar måttet på total rapporterad diskriminering ett svagt ne
gativt samband med "känner sig mest hemma i Sverige" som förblir statistiskt 
säkerställt efter kontroll för vistelselängd. I viss mån (kom ihåg att sambanden 
är svaga) förefaller således upplevd diskriminering minska sannolikheten för 
att man känner sig hemma i Sverige. Återigen är slutsatsen knappast förvånan
de.

"Tillståndet" att känna sig mest hemma i ursprungslandet korrelerar svagt posi
tivt med rapporterad diskriminering inom domänen m yndigheter hos araber 
och asiater, varvid sambandet är markant starkare hos de förstnämnda. Därut
över föreligger endast ett (likaså svagt) samband, nämligen med avseende på 
rapporterad diskriminering inom domänen publika p la tser  hos araber. "Till 
ståndet" att känna sig lika mycket hemma i Sverige som i ursprungslandet upp
visar inga samband med rapporterad diskriminering. Däremot hittar jag några 
(som vanligt relativt svaga) samband mellan "hemlöshet" - att inte känna sig 
hemma någonstans - och rapporterad diskriminering inom domänerna publika  
p la tser  (afrikaner, asiater och jugoslaver) samt arbete (asiater och jugoslaver). 
Hos jugoslaverna är sambanden starkare än i de övriga kategorierna.

Var man känner sig mest hemma kan i viss mån sammanhänga med de "etnis
ka" aspekterna på ens umgänge, framförallt i vilken utsträckning man umgås 
med svenskar respektive med människor från det egna ursprungslandet. Hos 
afrikaner och asiater föreligger svaga positiva  samband mellan att känna sig 
mest hemma i ursprungslandet och att umgås med "hemlänningar". I dessa två 
kategorier samt bland jugoslaver finns likaså svaga negativa samband mellan 
denna känsla och umgänge med svenskar. Sambandet är starkast bland afrikan
er. "Tillståndet" att känna sig lika mycket hemma i Sverige som i ursprungs
landet uppvisar inga samband med umgängesvanor. "Att känna sig mest hem
ma i Sverige" korrelerar negativt med umgänge med människor från ursprungs
landet hos afrikaner, asiater och jugoslaver (sambandet är starkast hos de sist
nämnda) och positivt med umgänge med svenskar i samtliga kategorier, varvid 
sambanden är markant starkare hos afrikaner och jugoslaver jämfört med arab
er och asiater. "Hemlöshet" - att inte känna sig hemma någonstans - uppvisar 
ett medelsvagt negativt samband med umgänge med svenskar hos jugoslaver.

En annan faktor som rimligtvis borde inverka på var man känner sig mest 
hemma är upplevelsen av "attitydklimatet" i Sverige. Hos afrikaner uppvisar
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"att känna sig hemma i Sverige" - förvånande nog - inga signifikanta samband 
med någon av de tre frågor (V29, V44, V45; se bilaga 1) som handlar om upp
levelsen av "attitydklimatet" i Sverige. Bland araber föreligger däremot me
delsvaga negativa samband mellan denna känsla och samtliga "klimatfrågor". 
Sambanden kvarstår efter kontroll för vistelselängd. Bland asiater och jugo
slaver föreligger inga nämndvärda samband. "Att känna sig lika mycket hemma 
i Sverige som i ursprungslandet" företer ett svagt negativt samband med upp
fattningen att Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt samhälle bland afrikaner - i 
ju högre grad man anser att så är fallet, desto mindre är sannolikheten för att 
man känner sig hemma i båda länderna. Svaga positiva  samband föreligger i 
samtliga kategorier mellan "att känna sig mest hemma i ursprungslandet" och 
uppfattningen att Sverige är ett (i viss mån) främlingsfientligt samhälle. Upp
fattningen att Sverige är ett rasistiskt samhälle uppvisar något starkare positiva 
samband med denna känsla hos afrikaner och, framförallt, araber. Uppfattning
en att Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt samhälle korrelerar svagt positivt 
med "hemlöshet", dvs att man inte känner sig hemma någonstans, i samtliga 
kategorier. Hos asiater och jugoslaver föreligger dessutom svaga positiva sam
band mellan denna känsla och uppfattningen att Sverige är ett (i viss mån) 
främlingsfientligt samhälle samt bedömningen att främlingsfientligeten i Sve
rige ökat på senare år. Samtliga ovan nämnda samband är relativt oberoende av 
vistelselängd. Således minskar upplevelsen av "attitydklimatet" i Sverige som 
negativt i viss mån sannolikheten för att man känner sig mest hemma i Sverige 
och ökar (även här endast i viss mån) sannolikheten för att man känner sig 
hemma i ursprungslandet respektive inte känner sig hemma någonstans.

Hur är känslan av samhörighet med Sverige respektive med ursprungslandet 
relaterad till var man känner sig mest hemma? Vid första anblick skulle man 
kunna tro att dessa frågor i grund och botten "mäter" samma förhållningssätt. 
Korrelationsanalyser visar att så inte riktigt är fallet. "Att känna sig mest hem
ma i ursprungslandet" uppvisar - som väntat - negativa samband med känslan 
av samhörighet med Sverige och positiva samband med känslan av samhörig
het med ursprungslandet. "Att känna sig mest hemma" i Sverige uppvisar - 
återigen som väntat - motsatta samband med samhörighetskänslorna. "Att kän
na sig lika mycket hemma i Sverige som i ursprungslandet" företer däremot 
endast positiva samband med känslan av samhörighet med ursprungslandet. 
"Att inte känna sig hemma någonstans" korrelerar negativt med samhörighet 
med Sverige hos jugoslaver och med samhörighet med ursprungslandet hos af
rikaner. Sambanden är medelsvaga till medelstarka, vilket innebär att samvaria-
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tionen mellan dessa förhållningssätt är långtifrån perfekt och i vilket fall som 
helst inte tillräckligt stark för att man skulle kunna hävda att frågorna "mäter" 
samma sak.

Av detta skäl har jag försökt kombinera dessa förhållningssätt i en ansats till en 
mycket grov "typologi". Först delade jag skalorna för samhörighet med Sveri
ge och samhörighet med ursprungslandet mitt itu, vilket resulterade i två vär
den - stark respektive svag. Sedan satte jag ihop dem i fyra kombinationer: 
Sverige svag /  ursprungslandet svag, Sverige stark /  ursprungslandet svag, 
Sverige svag /  ursprungslandet stark samt Sverige stark /  ursprungslandet 
stark. Därefter kombinerade jag dessa fyra "samhörighetsvarianter" med svars
alternativen i frågan om var man känner sig mest hemma, varvid de kombina
tioner för vilka antalet individer blev mycket lågt uteslöts. Resultatet blev föl
jande ytterst grova "typologi", där jag dock måste understryka med emfas att 
de benämningar jag satt på de olika "typerna" bör ses som till största delen me
taforiska och skall således absolut inte tolkas bokstavligt.

Sverige svag /  ursprungslandet svag /
känner sig hemma både/och eller ingenstans = "alienerad ’kosmopolit’" 
Sverige stark /  ursprungslandet svag /
känner sig mest hemma i Sverige = "assimilerad’svensk’"
Sverige svag /  ursprungslandet stark /
känner sig mest hemma i ursprungslandet = "ointegrerad ’hemlänning’"
Sverige stark/ ursprungslandet stark/
känner sig hemma "både/och" = "integrerad ’tvåkulturell’"
Sverige stark /  ursprungslandet stark /
känner sig mest hemma i Sverige = "integrerad ’svensk’"

Klassifikationen i dessa fem "typer" av förhållningssätt omfattar 59 procent av 
samtliga respondenter - de övriga har fallit bort på grund av de ofullständiga 
korrelationerna mellan de olika komponenterna i "typologin". En sådan reduk
tion kan emellertid försvaras eftersom "typologins" syfte är explorativt. Sedan 
undersökte jag om de olika urvalskategoriema är över- eller underrepresentera- 
de inom respektive variant. Bland de "alienerade kosmopoliterna" är asiater 
något överrepresenterade. Bland de "assimilerade svenskarna" är afrikaner 
markant underrepresenterade medan araber och jugoslaver än något överrepre
senterade. Bland de "ointegrerade ’hemlänningarna’" är afrikaner kraftigt 
överrepresenterade medan asiater och jugoslaver (särskilt de sistnämnda) är 
underrepresenterade. Bland de "integrerade tvåkulturella" är afrikaner och 
araber underrepresenterade medan asiater och jugoslaver är överrepresentera
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de. Och, till sist, bland de "integrerade svenskarna" är afrikaner kraftigt under- 
representerade och araber kraftigt överrepresenterade. Över- respektive under
representation fastställdes medelst jämförelser mellan andelen respondenter 
från en kategori i en viss "typ" och kategorins andel i hela materialet.

Därefter undersökte jag med hjälp av sk logistisk regression vilka faktorer som 
ökar eller minskar sannolikheten för medlemskap i respektive "typ". Uppfatt
ningen att Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt samhälle, större upplevd diskri
minering och litet förtroende för myndigheter och institutioner ökar sannolik
heten för tillhörighet till "alienerade ’kosm opoliter’". Lägre ålder, längre vis
telse i Sverige, mindre upplevd diskriminering och uppfattningen att Sverige 
inte är ett rasistiskt samhälle ökar sannolikheten för medlemskap i "assimilera
de svenskar”'. Kortare vistelse i Sverige, större upplevd diskriminering samt 
uppfattningen att Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt och främlingsfientligt 
samhälle ökar sannolikheten för tillhörighet till "ointegrerade 'hemlänning- 
a r ’". Mindre upplevd diskriminering och större totalt förtroende för myndigh
eter och institutioner ökar sannolikheten för tillhörighet till "integrerade 'två- 
kulturella ’ Samt, till sist, mindre upplevd diskriminering, större förtroende 
för myndigheter och institutioner samt uppfattningen att Sverige inte är ett 
främlingsfientligt samhälle ökar sannolikheten för medlemskap i "integrerade 
'svenskar'". Jag måste understryka att de samband som det ovan sagda baserar 
sig på inte är särskilt starka och slutsatserna måste därför betraktas med reser
vationer. Jag avstår från att sätta explicita värderingar på de fem varianterna i 
den grova "typologin" men erkänner att jag intuitivt uppfattar "alienerad ’kos- 
mopolit’" och - i viss mån - "ointegrerad ’hemlänning’" som mindre önskvärda 
tillstånd. Att sekvensen diskriminering -*■ minskat förtroende fö r  myndigheter 
och institutioner upplevelse av Sverige som ett (i viss mån) rasistiskt och 
främ lingsfientligt samhälle kan öka sannolikheten för att människor anammar 
dessa förhållningssätt bör möjligtvis utgöra en tankeställare.

2.3.8 Att stanna i Sverige eiler återvända

I fråga V30 bad vi respondenterna att redovisa sina framtidsplaner med av
seende på återvändande. De fyra urvalskategoriemas fördelningar över svarsal
ternativen i denna fråga framgår av bilaga 1 .1 tabell 2.14 på nästa sida redovi
sar jag resultaten för de "finfördelade" nationella kategorierna samt efter sam
manslagning av svarsalternativen "jag tänker återvända inom de närmaste 5 
åren" samt "jag tänker återvända, med antagligen dröjer det längre än 5 år" till 
ett nytt med rubriken "tänker återvända".
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Tabell 2.14 Andelar i procent (avrundade) av respondenter inom de olika na
tionella kategorierna och "restkategorierna" som avser a tt stanna i Sverige, 
återvända respektive är osäkra. Procenttalen är ordnade från  det högsta till 
det lägsta m ed avseende på  "tänker stanna ". I kolumnen längst ut till höger 
( "n ") anges antalet respondenter inom varje kategori som besvarat frågan.

Nationell grupp / 
"restkategori"

Tänker
stanna

Tänker
återvända

Osäker
n

Jugoslaver 59 7 34 228
Syrier 48 11 41 46
Vietnameser 47 13 40 101
Irakier 44 8 48 65
Libaneser 43 12 45 91
Thailändare 33 19 48 78
Kineser 32 21 47 62
"Övriga araber" 30 21 49 47
"Övriga afrikaner" 30 27 43 101
Etiopier 18 25 57 112

Andelen respondenter som tänker stanna i Sverige är störst bland jugoslaver, 
som också är minst osäkra när det gäller dessa framtidsplaner, och minst bland 
etiopier, som dessutom är mest osäkra. Man bör dock notera att mer än var 
tredje jugoslav är osäker på om han/hon skall stanna eller återvända. Andelen 
"återvändare" är störst bland "övriga afrikaner" och etiopier, minst bland jugo
slaver och irakier.

Finns det några samband mellan dessa framtidsplaner och "bakgrundsvariabler
na" ålder, kön, vistelselängd, utbildning och vistelselän? När det gäller planer 
på att återvända föreligger inga samband med vare sig ålder, vistelselängd el
ler vistelselän. Bland afrikaner ökar sannolikheten att man tänker återvända 
något med stigande utbildning; bland jugoslaver är andelen respondenter som 
tänker återvända något större bland männen än bland kvinnorna. När det gäller 
planer på att stanna i Sverige föreligger låga positiva samband med vistelse
längd hos araber, asiater och jugoslaver - bland dem med längre vistelsetid är 
andelar respondenter som vill stanna något högre än bland dem med kortare 
vistelse. Jugoslaviska kvinnor vill stanna i något större utsträckning än jugosla
viska män. De asiater som bor utanför de tre storstadslänen vill stanna i något 
större utsträckning än de som bor i de tre storstadslänen; de yngre planerar att 
stanna i något större utsträckning än de äldre. A tt vara osäker p å  om man vill 
stanna eller återvända uppvisar ett svagt negativt samband med vistelselängd 
bland jugoslaver - andelen osäkra är något större bland dem med kortare vistel
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setid än bland dem med längre. I samma kategori är även andelen osäkra något 
större bland männen än bland kvinnorna, vilket även framträder bland afrikan
er. Bland de sistnämnda har de med lägre utbildning en något större andel 
osäkra än de med högre. Sammanfattningsvis måste jag konstatera att bak
grundsvariablerna uppvisar få och - i förekommande fall - mycket svaga sam
band med framtidsplaner.

Det är inte särskilt långsökt att anta att upplevelser av diskriminering inverkar 
på framtidsplaner. I fråga om planer på att återvända hittar jag endast två sam
band: hos araber och asiater föreligger svaga positiva samband mellan tankar 
på återvändande och rapporterad diskriminering inom domänen publika p la t
ser. Åtminstone i dessa två kategorier kan upplevelser av diskriminering inom 
denna domän bidra något till viljan att återvända. När det gäller viljan att 
stanna kvar i Sverige är sambanden fler - hos araber föreligger medelsvaga 
negativa samband mellan denna syn på framtiden och rapporterad diskrimine
ring inom samtliga domäner; hos asiater uppträder sådana samband med avse
ende på domänerna publika pla tser och arbete-, hos jugoslaverna endast i fråga 
om domänen publika p la tser. A tt vara osäker på  om man skall stanna eller  
återvända  uppvisar inga samband alls med rapporterad diskriminering. Det 
förvånar mig att det hos afrikaner överhuvudtaget inte föreligger några sam
band mellan upplevd/rapporterad diskriminering och framtidsplaner. Samman
fattningsvis kan man säga att upplevd/rapporterad diskriminering, framförallt 
på publika  p la tse r  och inom a rbetslivet, tycks i viss mån minska viljan att 
stanna kvar i Sverige hos araber, asiater och - i lägre grad - jugoslaver.

Även frågan var man känner sig mest hemma borde rimligen vara relaterad till 
önskan att stanna eller återvända. I samtliga kategorier vill de som känner sig 
hemma i Sverige stanna kvar i landet i större utsträckning än något annat. 
Sambanden tillhör de starkaste jag hittat i hela materialet och förblir nästan 
oförändrade efter kontroll för vistelselängd. A tt känna sig  m est hemma i ur
sprungslandet uppvisar negativa samband med viljan att stanna i Sverige, även 
här i samtliga kategorier - bland dem som vill stanna är andelen respondenter 
som känner sig mest hemma i ursprungslandet mindre än bland de övriga 
varianterna av framtidsplaner. Det bör dock påpekas att sambanden är svagare 
än i det förstnämnda fallet. Även känslan att vara "hemlös " företer negativa 
samband med viljan att stanna i Sverige i samliga kategorier. När det gäller 
planer p å  att återvända är sambandsmönstret omvänt - att man känner sig mest 
hemma i hemlandet korrelerar positivt med viljan att återvända, att man känner 
sig mest hemma i Sverige negativt, vilket återigen gäller samtliga kategorier.
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med känner sig mest hemma i Sverige, varvid sambandet är starkast hos jugo
slaverna, och positiva  samband med känner sig  inte hemma någonstans hos 
samtliga kategorier med undantag av asiater. I det sistnämnda fallet är sam
bandet markant starkare hos araber jämfört med de två övriga kategorierna. 
Det är svårt att avgöra vad som föregår vad i detta sammanhang - det är inte 
orimligt att anta att framtidsplaner och var man känner sig mest hemma är pa
rallella "tillstånd" eller processer som fortlöpande inverkar på varandra. Man 
skulle därför - omvänt - kunna säga att tillståndet att inte känna sig hemma nå
gonstans bidrar till individens osäkerhet med avseende på frågan att stanna / att 
återvända, medan att känna sig mest hemma i Sverige minskar denna osäker
het.

Det förefaller troligt att känsla av samhörighet med Sverige respektive med ur
sprungslandet, var man känner sig mest hemma samt framtidsplaner utgör en 
dynamisk psykologisk struktur som förändras över tid på olika sätt hos olika 
kategorier av migranter samt hos olika individer inom kategorierna. Tidsföljds- 
relationerna mellan dessa "komponenter" är svåra att reda ut och med största 
sannolikhet handlar det inte om någon enkelriktad "kausalitet". Jag har icke 
desto mindre gjort tankeexperimentet att framtidsplaner utgör en "slutprodukt" 
i detta sammanhang (en "beroende variabel", om man så vill) och med hjälp av 
logistiska regressionsanalyser prövat i vilken utsträckning de fem "typerna" av 
förhållningssätt (se sid 63 för beskrivning), upplevd diskriminering samt vissa 
andra variabler kan "förutsäga" tillhörighet till de tre varianterna av framtids
planer (att stanna, att återvända eller osäkerhet). Man bör härvidlag komma 
ihåg att "typologin" på sid 63 bygger på kombinationer av samhörighet med 
Sverige, samhörighet med ursprungslandet samt var man känner sig mest 
hemma.

Följande har framkommit. Tillhörighet till varianten "ointegrerad ’hemlän- 
n in g’" ökar sannolikheten för att individen återfinns i den kategori som vill 
återvända, medan tillhörighet till varianten "assimilerad ’sven sk’" minskar 
denna sannolikhet. Även större upplevd diskriminering och uppfattningen att 
Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt och främlingsfientligt samhälle ökar denna 
sannolikhet. Tillhörighet till varianterna "assimilerad ’svensk’" och "integre
rad ’svensk’" ökar sannolikheten för att individen återfinns i den kategori som 
vill stanna i Sverige, medan att vara en "ointegrerad ’hemlänning '" minskar 
denna sannolikhet. Även större upplevd diskriminering och en negativ uppfatt
ning om "attitydklimatet" i Sverige minskar denna sannolikhet. Tillhörighet till 
varianten "assimilerad ’svensk’" minskar sannolikheten för att individen åter
finns bland dem som är osäkra  om sina framtidsplaner, medan att vara en 
"alienerad ’kosm opolit’" ökar denna sannolikhet.
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2.3.9 Attityder till invandring

Läsaren kan ställa den berättigade frågan vad invandrarnas attityder till invand
ring har att göra med undersökningens huvudtema, upplevd/rapporterad dis
kriminering. Skälen till att de tre frågorna om inställning till olika invandrings- 
skäl (V51 - V53, se bilaga 1) inkluderades i formuläret var åtminstone två. Ett 
skäl var att jag ville kontrollera om migrantemas inställning till svensk invand
ringspolitik uppvisar några samband med den diskriminering de anser sig vara 
utsatta för. Ett annat skäl har att göra med det faktum att man i stort sett aldrig 
frågar invandrare vad de anser om denna politik. Ett undantag ugörs av den 
stora "attitydundersökningen" 1993, då även utrikes födda från fyra länder in
tervjuades (Lange & Westin 1993; Lange 1996). I tabell 2.15 visas andelar 
respondenter i de nationella kategorierna som valt svarsalternativen "färre" el
ler "inga alls" på de relevanta frågorna.

Tabell 2 .15  A ndelar i procen t (avrundade) av respondenter i de nationella  
kategorierna sam t "restkategoriema" som valt svarsalternativen "färre" eller 
"inga alls" p å  de tre frågorna om inställning till olika skäl fö r  invandring till 
Sverige. Tabellen anger andelar negativt inställda bland dem som inte valt 
svarsalternativet "vet ej". Procenttalen är rangordnade från det högsta till det 
lägsta med avseende på  "politiska skäl”. Längst ned i tabellen visas - som jäm 
förelse  - motsvarande procentta lför dels de fyra kategorierna av utrikes födda  
i 1993 års undersökning, dels svenskar i 1995 års studie (Lange 1995b).

Nationell grupp / 
"restkategori"

Andel som svarat "färre" eller "inga alls" 
när det gäller följande skäl till invandring

Politiska
skäl

Anhöriga 
i Sverige

För att und
komma krig

Jugoslaver 73 54 37
Thailändare 56 50 36
Kineser 49 25 37
Syrier 46 46 30
Libaneser 45 28 29
Vietnameser 43 31 23
"Övriga araber" 36 26 20
"Övriga afrikaner" 25 21 17
Etiopier 23 17 7
Irakier 14 27 14

Chilenare 1993 24 47 14
Finländare 1993 51 44 25
Iranier 1993 22 47 11
Polacker 1993 47 49 18

Svenskar 1995 42 48 261’

1) Denna fråga ställdes inte i 1995 års studie. Procenttalet avser svenskar i 1993 års undersökning.
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Jag måste påpeka att ansenliga andelar respondenter i de fyra uravalskategori- 
erna valt svarsalternativet "vet ej" i de tre frågorna. För frågan om politiska 
skäl till invandring varierar dessa andelar mellan 28 och 37 procent; för frågan 
om anhöriga mellan 21 och 30 procent; för frågan om "undkomma krig" mel
lan 18 och 29 procent. I samtliga fall har asiaterna de högsta andelarna, jugo
slaverna de lägsta. Detta medför att antalen individer i de mera "finfördelade" 
nationella grupperna som ligger till grund för tabell 2.15 blir ännu lägre än för 
de övriga frågorna i formuläret. Av detta skäl är procenttalen i tabellen statis
tiskt "instabila" med undantag av jugoslaver. Dessutom är de i viss mån "över
drivna" på grund av att jag uteslutit dem som svarat "vet ej" från bastalen för 
procentberäkningen. Procenttal baserade på de fyra urvalskategoriema (se frå
gorna V51 - V53 i bilaga 1) är betydligt säkrare i detta avseende.

Med denna reservation i åtanke kan man konstatera att jugoslavernas negativa 
inställning till invandring på grund av politiska skäl är det mest iögonenfallan
de kännetecknet i tabellen - nästan tre av fyra respondenter inom denna katego
ri anser att färre - eller inga alls - människor som söker sig till Sverige på såda
na grunder bör släppas in i landet. Denna andel är markant högre än motsva
rande andelar bland de fyra kategorier av utrikes födda som intervjuades i 1993 
års undersökning och dito bland svenskarna i 1995 års studie. Man kan även 
notera att jämfört med de sistnämnda har sex av de tio nationella grupperna 
högre andelar negativt inställda i detta avseende. Rangordningarna av procent
talen för de två övriga frågorna - "anhöriga i Sverige" och "för att undkomma 
krig" - följer i stora drag den i första kolumnen. I samtliga avseenden framstår 
jugoslaver och thailändare som de mest negativa. Dessutom kan man konstate
ra att invandring på grund av politiska skäl åtnjuter minst sympati bland samt
liga respondenter, invandring för att undkomma krig störst.

Analyser har visat att svaren på de tre frågorna avser samma åsiktsdimension i 
samtliga urvalskategorier, vilket möjliggör sammanslagning av frågorna till ett 
enda mått. Jag har konstruerat ett sådant mått på inställning till invandring, 
med minimivärdet 1 och maximivärdet 4, varvid det sistnämnda syftar på den 
mest negativa inställningen. De fyra urvalskategoriemas medelvärden på detta 
mått är följande: jugoslaver: 3,0; asiater: 2,4; araber: 2,1; afrikaner: 1,7. 
Samtliga parvisa skillnader mellan medelvärden är statistiskt säkerställda. Det 
förtjänar kanske att nämnas att medelvärdena för de respondenter bland jugo
slaverna som definierat sin nationalitet som bosnier och albaner är markant 
lägre än för de respondenter som angett sin nationalitet som jugoslaver, kroat
er och serber.
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Därefter har jag använt detta mått för att undersöka om det föreligger samband 
mellan inställning till invandring och andra förhållningssätt och kännetecken. 
Påfallande få sådana samband har framkommit, och de jag hittat är låga. Bland 
jugoslaver och asiater föreligger svaga positiva samband mellan vistelselängd 
och inställning till invandring - de med längre vistelsetid är något mera negati
va än de med kortare dito. Varken kön, ålder, utbildning eller medborgarskap 
uppvisar samband med inställning till invandring. Hos asiater framkommer 
svaga positiva samband med rapporterad diskriminering inom domänerna 
myndigheter och publika platser, hos jugoslaver med rapporterad diskrimine
ring inom domänen arbete - ju mer rapporterad diskriminering, desto mer ne
gativ inställning till invandring. Samtliga dessa samband är svaga, om än statis
tiskt säkerställda. Det sistnämnda sambandet hos jugoslaver kan kanske antyda 
en möjlig delförklaring till deras negativa inställning till invandring - en ansen
lig andel av de jugoslaviska respondentema torde tillhöra den "gamla" arbets
kraftsinvandringen och upplevd diskriminering inom arbetslivet förknippas 
kanske med "konkurrens" från de mera nyligen anlända flyktingarna. I övrigt 
hittar jag - återigen svaga - samband mellan inställning till invandring och till
hörighet till den variant i min "typologi" som jag benämnt "assimilerad 
’svensk’" (större samhörighet med Sverige, mindre med ursprungslandet, kän
ner sig mest hemma i Sverige): de afrikanska, asiatiska och arabiska respon- 
denter som placerats i denna kategori tenderar att vara något mera negativt in
ställda till invandring än de som vistas i de övriga "varianterna". Min hypotes 
att upplevd diskriminering inverkar på inställning till invandring kan således 
knappast hävdas ha blivit bekräftad.

2.3.10 Kännedom om DO och JO

Svarsalternativen i de två frågorna (JO: V47; DO: V54; se bilaga 1) har olika 
utformning och är därför inte direkt jämförbara. För enkelhetens skull har jag 
slagit samman de två "jakande" svarsalternativen i frågan om JO till ett med 
innebörden "känner till JO". I tabell 2.16 på nästa sida redovisas andelar res- 
pondenter i de "finfördelade" nationella kategorierna, indelade efter kön, som 
svarat att de känt till DO innan de fått vår enkät samt att de känner till JO en
ligt de omkodade svarsalternativen.

När respondentema i de numerärt minsta nationella kategorierna delas in efter 
kön blir antalet individer i de resulterande delgrupperna så litet att procenttalen 
inte bör betraktas som något annat än antydningar om sannolika skillnader
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Tabell 2 .16 Andelar i procent (avrundade) av män och kvinnor inom de olika 
nationella grupperna och "restkategorierna" som känner till Diskriminerings- 
ombudsmannen respektive Justitieombudsmannen. De nationella grupperna är 
rangordnade efter den genomsnittliga andelen i kategorin (utan indelning på  
kön) som svarat "känner till DO". I kolumnen längst ut till höger ("r") anges 
korrelationskoejficienter mellan de två frågorna, som visar (förenklat uttryckt) 
i vilken utsträckning det är samma personer inom varje kategori som känner 
till (respektive inte känner till) båda myndigheterna. Korrelationerna är be
räknade utan indelning efter kön. Längst ned i tabellen anges m otsvarande  
värden fö r  samtliga respondenter.

Nationell grupp / 
"restkategori *

Känner till 
SO

män kv.
Känner till 

JO
män kv.

r

”Övriga afrikaner" 79 47 82 48 .42
“Övriga araber" 75 38 67 29 .59
Etiopier 65 41 62 48 .42
Jugoslaver 61 49 64 54 .54
Irakier 51 22 40 17 .42
Libaneser 33 35 32 25 .38
Thailändare 35 30 62 37 .35
Kineser 29 33 43 37 .37
Syrier 47 19 38 31 .53
Vietnameser 34 22 46 35 .54
Samtliga 55 37 57 41 .49

mellan könen inom de nationella kategorierna. Observera att den vertikala 
rangordningen av dessa kategorier i tabellen följer andelar personer som kän
ner till DO utan hänsyn till kön. Vi kan notera att kännedom om DO bland 
männen är vanligast hos "övriga afrikaner" och "övriga araber", bland kvin
norna hos de förstnämnda samt jugoslaver. Andelen män som inte känner till 
DO är störst bland kineser, libaneser, vietnameser och thailändare; motsvaran
de andelar bland kvinnorna är störst hos syrier, vietnameser och irakier. Myck
et stora skillnader mellan könen föreligger hos "övriga afrikaner", "övriga 
araber", irakier och syrier. När det gäller kännedom om JO  kan följande sägas. 
Bland männen hittar vi de största andelama med kännedom om JO hos "övriga 
afrikaner" och "övriga araber", bland kvinnorna hos jugoslaver, "övriga afrikan
er" samt etiopier. Andelen män som inte känner till JO är störst bland libaneser 
och syrier, motsvarande andelar bland kvinnorna är störst bland irakier och 
libaneser. De största skillnaderna mellan könen föreligger hos "övriga afrikan
er", "övriga araber", etiopier, irakier och thailändare. Korrelationerna mellan 
de två "kunskaperna" är låga till medelstarka, vilket innebär att en del respond
enter känner till den ena myndigheten utan att samtidigt känna till den andra. 
Mera detaljerat ser relationen mellan dessa två "kunskaper" ut på följande sätt:
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40 procent av samtliga känner inte till vare sig DO eller JO; 15 procent känner 
till JO men inte DO; 11 procent känner till DO men inte JO; 35 procent kän
ner till båda myndigheterna.

Om man för att öka överskådligheten bortser från "finfördelningen" på natio
nella kategorier och kön ser andelar som känner till DO respektive JO ut på 
följande sätt i de fyra urvalskategoriema: Känner till DO: afrikaner: 60 pro
cent; jugoslaver: 55 procent; araber: 41 procent; asiater: 30 procent; Känner 
till JO: afrikaner: 63 procent; jugoslaver: 59 procent; asiater: 42 procent; 
araber: 35 procent. I hela materialet är andelen med kännedom om DO 46 
procent, om JO  48 procent. En jämförelse mellan 1994 och 1995 års under
sökningar med avseende på afrikanernas och arabernas kännedom om DO ger 
vid handen att andelen afrikaner som känner till DO är markant större i den 
senaste undersökningen - 1994 var motsvarande andel bland afrikanerna 42 
procent. Skillnaden är höggradigt statistiskt säkerställd. I 1995 års studie är 
den genomsnittliga utbildningsnivån och andelen boende i de tre storstadslänen 
bland afrikaner något högre än i motsvarande stickprov 1994. Även efter kont
roll för dessa två variabler kvarstår förändringen i andelen med kännedom om 
DO som höggradigt signifikant. Hos araberna föreligger i stort sett ingen för
ändring. Det är inte omöjligt att den första undersökningen bidrog till spridnin
gen av kunskap om DOs existens, men även om så vore fallet kan jag inte för
klara varför denna informationseffekt inte gjort sig gällande bland araberna.

På sätt och vis kan man således konstatera att DO-ämbetet är bäst känt bland 
dem som mest behöver det - nästan 80 procent av "övriga afrikanska" män, 
som också totalt sett rapporterar mest diskriminering, känner till Diskrimine- 
ringsombudsmannens existens. Observera dock att när kategorin "övriga afri
kaner" delas in efter kön, blir antalet individer i respektive delkategori litet och 
osäkerhetsmarginalen kring det ovan angivna procenttalet stor. I ett informa- 
tionsperspektiv är det väsentligt att ställa frågan vilka kännetecken och livs
omständigheter hos respondenterna som minskar sannolikheten för att man 
känner till DO. Av procenttalen i stycket ovan framgår att tillhörighet till ur
valskategori spelar en betydande roll - andelen personer med kännedom om 
DO är dubbelt så stor bland afrikaner jämfört med asiater. Av tabell 2.16 
framgår att tillhörighet till vissa av de "finfördelade" kategorierna kan påtagligt 
minska sannolikheten att man känner till DO - andelen som gör det är hälften 
så stor bland syrier jämfört med "övriga araber". Av samma tabell framgår 
även att egenskapen att vara kvinna markant minskar denna sannolikhet bland 
afrikaner, araber och, i något lägre grad, jugoslaver. I 1994 års undersökning 
fann jag samma tendens när det gäller kön samt även att respondenter med läg
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re utbildning, kortare vistelsetid i Sverige och, i viss mån, lägre ålder kände till 
DO i mindre utsträckning än de med "motsatta" kännetecken.

För att kontrollera hur det förhåller sig med detta i föreliggande studie har jag 
med hjälp av logistiska regressionsanalyser undersökt vilka kännetecken som 
mest bidrar till sannolikheten för medlemskap i "kategorin" känner inte till 
DO. I detta slags analys undersöks varje variabels bidrag till denna sannolikhet 
med samtidig kontroll för inverkan från de övriga variablerna i den testade 
uppsättningen. Analyserna genomfördes separat för var och en av de fyra ur
valskategorierna. Bland afrikaner bidrar egenskapen att vara kvinna, låg ut
bildning, kort vistelsetid  samt lägre grad av rapporterad diskriminering inom 
domänen publika p la tser  till sannolikheten att man inte känner till DO, varvid 
kort vistelsetid ger det starkaste "bidraget". Hos araber återkommer låg utbild
ning och kvinnligt kön med samma slags "bidrag", varvid det förstnämndas in
verkan är starkare än hos afrikanerna medan det sistnämndas är svagare. Dess
utom tillkommer vistelselän, varvid omständigheten att vara bosatt utanför de 
tre storstadslänen  ökar "chansen" att tillhöra kategorin "okunniga". Däremot 
har varken erfarenheter av diskriminering, vistelsetid eller någon annan av de 
övriga relevanta variablerna någon effekt på denna "chans". Hos asiater åter
kommer låg utbildning, kortare vistelsetid  samt vistelselän  som verksamma 
faktorer, den sistnämnda förvånande nog med motsatt inverkan jämfört med 
araberna - hos asiaterna är det omständigheten att vara bosatt i de tre s to r
stadslänen  som ökar sannolikheten att man inte känner till DO. Erfarenheter 
av diskriminering saknar betydelse i detta avseende bland asiaterna. Hos 
jugoslaver ser vi återigen låg utbildning och kortare vistelsetid  som de faktor
er vilka ökar chansen att tillhöra "de okunniga". Dessutom har graden av 
rapporterad  diskrim inering inom domänen m yndigheter en viss betydelse i 
sammanhanget, dock i oväntad riktning: högre grad av rapporterad diskrimin
ering inom denna domän ökar sannolikheten för att individen tillhör kategorin 
"okunniga om DO", en "anomali" som jag dessvärre inte kan förklara. Med 
tanke på att nivån på rapporterad diskriminering inom denna domän hos jugo
slaverna är lägst jämfört med de övriga kategorierna (se tabell 2.3 sid 28) är 
det inte omöjligt att detta resultat endast är en teknisk tillfällighet.

Sammanfattningsvis kan man säga att om man vill fokusera eventuella insatser 
för att sprida information om DOs existens på dem som vet minst, bör man i 
första hand inrikta sig på asiater och araber, kvinnor (särskilt i vissa nationel
la kategorier enligt tabell 2.16), dem med låg utbildning, dem med kort vistel- 
setid samt, åtminstone bland araber, dem som bor utanför de tre storstads
länen. Motsvarande analyser med avseende på kännedom om JO resulterar i en 
mycket likartad bild.
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2.3.11 Sammanfattning

Övriga bakgrundsvariabler

* Generellt sett uppvisar "bakgrundsvariablerna" ålder, vistelselängd, utbild
ning och inkomst få  och svaga samband med rapporterad diskriminering 
inom de tre domänerna myndigheter, publika platser och arbete. Mycket 
liten andel av variationen i rapporterad diskriminering "förklaras" (i statis
tisk bemärkelse) av dessa kännetecken.

* Yngre jugoslaviska respondenter tenderar att rapportera något mer diskri
minering inom domänen myndigheter än äldre; i samtliga urvalskategorier 
rapporterar de yngre något mer diskriminering på publika platser än de 
äldre; yngre respondenter bland afrikaner, araber och jugoslaver rapporte
rar något mer diskriminering inom arbetslivet än äldre inom samma katego
rier.

* Arabiska och jugoslaviska respondenter med kortare vistelsetid i Sverige 
rapporterar något mer diskriminering i kontakter med myndigheter och in
stitutioner än de med längre vistelsetid. Jugoslaviska respondenter med 
kortare vistelsetid rapporterar något mer diskriminering på publika platser 
än de med längre vistelsetid. Afrikanska respondenter med längre vistelsetid 
rapporterar något mer diskriminering inom arbetslivet än de med kortare 
vistelsetid.

* Utbildning samvarierar med rapporterad diskriminering endast inom do
mänen arbete. I samtliga kategorier, men framförallt bland araber och ju 
goslaver, rapporterar de med högre utbildning något mer diskriminering 
inom arbetslivet än de med lägre utbildning.

Upplevda svårigheter att få  svenska vänner

* Upplevelsen att det är svårt att få  svenska vänner kan förmodligen i viss 
mån tolkas som rapport om ytterligare ett slags diskriminering, nämligen att 
bli avvisad i sociala kontakter. Etiopier och irakier upplever att det är svårt 
att få  svenska vänner i markant större utsträckning än jugoslaver och thai
ländare. Upplevelsen av svårigheter att få  svenska vänner uppvisar nästan 
inga samband med bakgrundsvariablerna - endast hos asiater upplever de 
med kortare visteistid och de äldre större svårigheter än de med längre 
vistelsetid och de yngre.

* Det föreligger tydliga, men inte särskilt starka, samband mellan rapporte
rad diskriminering inom de tre domänerna och upplevda svårigheter att få
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svenska vänner - ju  större rapporterad diskriminering desto större upplevda 
svårigheter att få  svenska vänner. Sambandet mellan måttet på total rap
porterad diskriminering och upplevda svårigheter att få  svenska vänner är 
markant starkare hos araber än hos de övriga urvalskategoriema.

* De arabiska och asiatiska respondenter som upplever mera svårigheter att 
få  svenska vänner umgås i viss utsträckning mera med sina landsmän än de 
som upplever mindre svårigheter. För samtliga kategorier gäller att ju  
större svårigheter man upplever att få  svenska vänner, desto mindre umgås 
man med svenskar.

* I samtliga kategorier föreligger ett negativt samband mellan upplevda svå
righeter att få  svenska vänner och känsla av samhörighet med Sverige - ju  
mer sådana svårigheter man upplever, desto mindre samhörighet känner 
man med Sverige. Sambandet är relativt oberoende av bakgrundsvariabler 
och rapporterad diskriminering.

* Upplevda svårigheter att få  svenska vänner uppvisar samband med uppfatt
ningar om "ättitydklimatet" i Sverige. Sambanden, som inte är särskilt 
starka, innebär att ju  mer sådana svårigheter man upplever, i desto större 
usträckning anser man att främlingsfientligheten i Sverige ökat på senare tid 
samt att Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt och främlingsfientligt samhälle. 
Vissa tecken tyder på att araber i viss mån tenderar att förklara svårigheter 
att få  svenska vänner med rasism, medan jugoslaverna tenderar att förklara 
samma sak med främlingsfientlighet.

Upplevda svårigheter att utöva sin religion

* Andelen respondenter som anser sig ha svårigheter med sin religionsutöv
ning i Sverige är störst bland afrikanska muslimer, där mer än var tredje 
person rapporterar att han/hon åtminstone i viss mån har sådana svårig
heter. Mer än var tredje person bland arabiska muslimer och nästan var 
femte person bland jugoslaviska kristna ortodoxa rapporterar samma sak. 
Arabiska kristna ortodoxa har den lägsta andelen med upplevda svårighet
er att utöva sin religion.

* De afrikaner, araber och asiater som rapporterar större total upplevd dis
kriminering tenderar att rapportera något större svårigheter med religions
utövning än de som rapporterar mindre total diskriminering. Analyser 
tyder dock på att upplevda svårigheter att utöva sin religion snarare sam
manhänger med trosbekännelse än med tillhörighet till de urvalskategori
er som totalt sett rapporterar mest diskriminering.
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* Det föreligger svaga - men statistiskt urskiljbara - indikationer för att upp
levda problem med religionsutövning hos afrikaner och araber i viss mån 
sammanhänger med (eller leder till) lägre förtroende fö r  institutioner, 
myndigheter och politiker. Det finns även tecken på att de afrikaner som 
upplever svårigheter med religionsutövning förknippar detta med uppfatt
ningen att Sverige är ett (i viss mån) rasistiskt samhälle, medan araber med 
samma svårigheter förknippar dessa med uppfattningen att Sverige är ett (i 
viss mån) främlingsfientligt samhälle.

Förtroende för myndigheter, institutioner och politiker

* Politikerna, arbetsförmedlingen och statens invandrarverk åtnjuter minst 
förtroende bland respondentema, skolan, sjukvården och försäkringskas
san störst. Förtroendet för politiker är minst bland kineser, jugoslaver och 
thailändare (88, 76 och 75 procent resp har inget eller inte särskilt stort för
troende) och - relativt sett - störst bland irakier, libaneser och vietnameser 
(48, 47 och 42 procent resp har ganska stort eller stort förtroende). För
troendet för statens invandrarverk är minst bland "övriga araber" och etio
pier (73 resp 62 procent har inget eller inte särskilt stort förtroende) och 
störst bland vietnameser och irakier (72 resp 65 procent har ganska stort el
ler mycket stort förtroende).

* Det har visat sig vara möjligt att konstruera ett mått på totalt förtroende 
som omfattar samtliga uppräknade myndigheter mm. Araber har störst to
talt förtroende, jugoslaver minst, med asiater och afrikaner på andra och 
tredje plats. Hos afrikaner och araber minskar totalt förtroende något med 
längre vistelsetid i Sverige. Araber med högre utbildning har något mindre 
totalt förtroende än de med lägre utbildning.

* I  viss mån minskar förtroendet fö r  myndigheter mm med ökande grad av 
rapporterad diskriminering. Hos afrikaner framträder detta främst ifråga 
om rapporterad diskriminering i kontakter med myndigheter samt på publi
ka platser, hos araber med avseende på kontakter med myndigheter, hos 
asiater med avseende på publika platser och hos jugoslaver ifråga om ar
betslivet. Åven om sambanden är statistiskt säkerställda är de inte särskilt 
starka.

* Ju större totalt förtroende för myndigheter mm man har desto större sam
hörighet känner man med Sverige (eller omvänt); ju  mer negativt man upp
lever svenskarnas attityder till invandrare, desto mindre förtroende känner 
m anför myndigheter mm (eller omvänt); ju  större sådant förtroende man 
känner, desto större sannolikheten fö r  att man känner sig mest hemma i 
Sverige. Alla dessa samband är emellertid inte särskilt starka.
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* En jämförelse mellan 1994 och 1995 års studier med avseende på afrikaner 
och araber visar att bland afrikaner i 1995 års undersökning är förtroendet 
fö r  samtliga myndigheter, institutioner mm signifikant mindre jämfört med 
1994 med ett undantag, nämligen fackföreningarna, där det är oförändrat. 
Bland araberna är förtroendet signifikant mindre 1995 jämfört med 1994 
endast med avseende på domstolarna, försäkringskassan och socialtjänsten.

Uppfattningar om "attitydklimatet" i Sverige

* När det gäller frågan om främlingsfientligheten i Sverige ökat på senare
tid anser nästan 80 procent av jugoslaverna och i stort sett tre av fyra thai
ländska, etiopiska, kinesiska och "övriga afrikanska" respondenter att den 
ökat något eller ökat kraftigt. Totalt sett anser minst varannan respondent 
att så är fallet - inte i någon av de nationella kategorierna understiger den
na andel 50 procent. Andelen som anser att den ökat kraftigt är markant 
större bland afrikaner och jugoslaver än hos araber och asiater. De afrikan
er, araber och asiater som varit i Sverige en längre tid samt de med högre 
utbildning inom samma kategorier anser i något större utsträckning än de 
med kortare vistelse och lägre utbildning att främlingsfientligheten i Sverige 
ökat åtminstone något på senare tid.

* Tre av fyra thailändare och etiopier samt nästan lika många vietnameser 
och kineser anser att Sverige är ett åtminstone i viss mån rasistiskt samhäl
le. De lägsta andelarna med en sådan uppfattning föreligger bland irakier 
(40 procent) och libaneser (45 procent). Man bör dock understryka att an
delen respondenter som anser att Sverige är ett i hög grad rasistiskt samhäl
le är mindre än 10 procent i samtliga kategorier; den är högre bland afri
kaner (9,9 procent) och jugoslaver (7 procent) än bland araber (5,3 pro
cent) och asiater (4,6 procent). Åsikten att Sverige är ett rasistiskt samhälle 
uppvisar inga samband med de s k bakgrundsvariablerna (kön, ålder mm).

* Tre av fyra thailändare och etiopier samt nästan 70 procent bland "övriga 
afrikaner" anser att Sverige är ett åtminstone i viss mån främlingsfientligt 
samhälle. De lägsta andelarna med en sådan uppfattning hittar man bland 
irakier (31 procent) och libaneser (38 procent). Återigen bör man understry
ka att andelen respondenter som anser att Sverige är ett i hög grad främ 
lingsfientligt samhälle understiger 10 procent i samtliga kategorier; den är 
något högre bland afrikaner (8,5 procent) än bland de övriga (4,5 - 6,2 pro
cent). Inte heller denna åsikt uppvisar några samband med bakgrundsvariab
lerna.
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* Andelen respondenter som anser att Sverige är ett (åtminstone i viss mån) 
både rasistiskt och främlingsfientligt samhälle varierar något mellan de 
fyra urvalskategorierna. Den är 57 procent bland afrikanerna, 53 procent 
bland asiaterna, 51 procent bland jugoslaverna och 32 procent bland arab
erna. 38 procent av samtliga respondenter anser samtidigt att främlingsfient
ligheten i Sverige ökat åtminstone något och att Sverige är ett (åtminstone i 
viss mån) både rasistiskt och främlingsfientligt samhälle. 28 procent av 
samtliga anser att främlingsfientligheten i Sverige ökat något på senare tid 
men har samtidigt svarat "nej, inte alls" på frågorna om Sverige är ett rasis
tiskt respektive främlingsfientligt samhälle. Mer än var fjärde respondent 
(28 procent av samtliga) har den maximalt positiva uppfattningen i dessa 
frågor, dvs anser dels att främlingsfientligheten i Sverige inte ökat, dels att 
Sverige inte alls är vare sig rasistiskt eller främlingsfientligt samhälle.

* I  samtliga urvalskategorier förknippar respondentema upplevd diskrimine
ring med uppfattningen att främlingsfientligheten i Sverige ökat åtminsto
ne något på senare tid. Sambanden är dock inte särskilt starka. Även upp
fattningen att Sverige är ett (åtminstone i viss mån) rasistiskt respektive 
främlingsfientligt samhälle uppvisar liknande (ganska svaga) samband med 
rapporterad diskriminering. En försiktig tolkning kan göras härvidlag, näm
ligen att afrikaner och araber tenderar i något större utsträckning än asiat
er och jugoslaver att tolka upplevd diskriminering som ett uttryck för rasism 
i det svenska samhället; de sistnämnda tenderar i stället att tolka den i term
er av främlingsfientlighet. Bedömningar av "attitydklimatet" påverkas emel
lertid mera av andra faktorer än upplevd diskriminering. Man bör notera att 
andelen vietnameser som anser att Sverige åtminstone i viss mån är ett ras
istiskt samhälle är nästan lika stor som motsvarande andelar bland "övriga 
afrikaner" och etiopier, trots att vietnameserna rapporterar markant mindre 
diskriminering än de två sistnämnda kategorierna.

Sociala kontakter

* Umgänge med svenskar är betydligt mera vanligt bland jugoslaver och 
thailändare, där nästan två tredjedelar anger att de umgås ofta eller alltid 
med svenskar, än bland syrier och irakier, bland vilka knappt en tredjedel 
uppger samma umgänge. Andelen individer som omgås ofta eller alltid med 
personer från samma ursprungsland är störst bland kineser och vietnames
er, där ca 80 procent anger att de umgås ofta eller alltid, och minst bland 
thailändare och "övriga araber", där 37 respektive 43 procent rapporterar 
samma slags umgänge. Nivån på umgänget med "andra invandrare" är

78



överlag lägre än vad fallet är med umgänget med svenskar och med män
niskor från samma ursprungsland. "Övriga araber", "övriga afrikaner" och 
irakier har markant större andelar respondenter som umgås ofta eller alltid 
med andra invandrare än de övriga kategorierna; de lägsta andelarna med 
sådant umgänge finner man bland kineser, syrier och thailändare. Ett "mot 
satsförhållande" (eller "konflikt") mellan umgänge med svenskar och um
gänge med personer från ursprungslandet föreligger främst hos thailändare, 
men även, om än i lägre grad, bland etiopier och jugoslaver.

* Upplevd diskriminering, framförallt i kontakter med myndigheter och in
stitutioner samt inom arbetslivet, förefaller i viss mån bidra till mindre um
gänge med svenskar. Sambanden, vars styrka varierar från medelsvag till 
medelstark i de olika kategorierna, är relativt oberoende av relevanta bak
grundsvariabler.

Samhörighet med Sverige och med ursprungslandet samt var man känner
sig mest hemma

* Om värdena sex och sju på den sjugradiga skala som använts i frågorna om 
samhörighet tolkas som "stark samhörighetskänsla", känner drygt 4 7 pro
cent av jugoslaverna och drygt 43 procent av samtliga araber stark samhö
righet med Sverige. Motsvarande andelar bland samtliga afrikaner och 
asiater är drygt 29 procent respektive drygt 30 procent. Den genomsnittliga 
samhörighetskänslan med ursprungslandet är starkast bland kineser och 
svagast bland syrier.

* Med vederbörlig försiktighet kan negativa samband mellan de två förhåll
ningssätten tolkas som uttryck för "identifikationskonflikt”, dvs att man inte 
kan känna samma "nivå" av samhörighet med båda länderna. Med en sådan 
tolkning förefaller denna "konflikt" vara starkast bland thailändare, irakier 
och libaneser, medan den helt lyser med sin frånvaro bland etiopier, kineser 
och vietnameser.

* De som känner större samhörighet med Sverige umgås mera med svenskar 
än de som känner mindre samhörighet. Sambandet är markant starkare hos 
asiater och jugoslaver jämfört med afrikaner och araber. Det är troligt att 
sambandet är dubbelriktat - samhörighet påverkar umgänge som i sin tur 
återverkar på samhörighet.

* Det föreligger endast svaga samband mellan upplevd/rapporterad diskri
minering och samhörighet med Sverige. Riktningen är - givetvis - att ju  mer 
rapporterad diskriminering desto svagare känslan av samhörighet.
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När upplevd/rapporterad, diskriminering, totalt förtroende för myndigheter 
mm och uppfattningar om ”attitydklimatet" i Sverige analyseras tillsammans 
(och med kontroll för bakgrundsvariabler) med avseende på samband med 
känslan av samhörighet med Sverige, visar det sig att totalt förtroende för  
myndigheter mm har den bästa förmågan att (i statistisk bemärkelse) "förut 
säga" känslan av samhörighet - ju  större förtroende desto större känsla av 
samhörighet. Upplevd/rapporterad diskriminering kommer på andra plats i 
detta avseende, uppfattningar om "attitydklimatet"på tredje. I  det sist
nämnda fallet är sambandets riktning den att ju  mera negativt man uppfat
tar detta "attitydklimat"', desto svagare är känslan av samhörighet. Jag mås
te dock understryka att sambanden är ganska svaga, om än statistiskt ur
skiljbara. Följande - mycket försiktiga - slutsats skulle kunna formuleras: i 
viss mån medför upplevd diskriminering minskat förtroende för myndighet
er mm samt bidrar till uppfattningen att Sverige är ett (i viss mån) främlings- 
fientligt samhälle. Dessa förhållningssätt medför i sin tur en svagare känsla 
av samhörighet med Sverige.

När det gäller frågan var man känner sig mest hemma är bilden följande. 
De högsta andelarna respondenter som känner sig mest hemma i Sverige 
finns bland libaneser och irakier (44 resp 42 procent), den i särklass lägsta 
andelen återfinns bland etiopierna (14 procent). De sistnämnda har den 
högsta andelen personer som känner sig mest hemma i ursprungslandet 
(41 procent), vilket kan jämföras med thailändarnas 8 procent och jugoslav
ernas 6 procent. Thailändare, kineser, vietnameser och jugoslaver har mar
kant högre andelar individer som känner sig lika mycket hemma i ursprungs
landet som i Sverige (4 5 -3 6  procent); de lägsta andelarna återfinns bland 
araber och etiopier (21 -28  procent). Var fjärde irakier och var femte indi
vid bland jugoslaver, "övriga araber" och afrikaner känner sig inte hemma 
någonstans.

Medan tillhörighet till etniska/nationella kategorier tydligt inverkar på var 
man känner sig mest hemma, är sambanden mellan denna känsla och de öv
riga bakgrundsvariablerna få  och svaga. Att man känner sig hemma i Sve
rige är i viss - mycket begränsad - utsträckning vanligare hos dem med 
längre vistelsetid i Sverige; att man känner sig mest hemma i ursprungsland
et är något vanligare bland dem med kortare vistelsetid.

Större upplevd/rapporterad diskriminering minskar i viss mån sannolikhe
ten för att man känner sig mest hemma i Sverige och ökar - även här endast 
i viss mån - sannolikheten för att man känner sig mest hemma i ursprungs
landet eller att man inte känner sig hemma någonstans.



* Att man känner sig mest hemma i Sverige ökar sannolikheten för att man 
umgås mera med svenskar och mindre med människor från ursprungslandet. 
Att man känner sig mest hemma i ursprungslandet medför att man umgås 
mera med människor från detta ursprungsland och mindre med svenskar. 
Att vara "hemlös", dvs att inte känna sig hemma någonstans, minskar 
umgänget med svenskar bland jugoslaverna. Sambanden är förmodligen i 
viss mån dubbelriktade.

* Upplevelsen av "attitydklimatet" i Sverige som negativt (främlingsfientlig 
heten har ökat /  Sverige är ett - i viss mån - rasistiskt och/eller främlings- 
fien tlig t samhälle) minskar sannolikheten fö r  att man känner sig mest 
hemma i Sverige och ökar sannolikheten för att man känner sig mest hemma 
i ursprungslandet respektive inte känner sig hemma någonstans. Samban
den är dock ganska svaga.

* Känslor av samhörighet med Sverige respektive med ursprungslandet samt 
frågan om var man känner sig mest hemma kombinerades till en "typolo- 
gi" med fem varianter: "alienerad ’kosm opolit"assim ilerad  ’svensk’", 
"ointegrerad ’hemlänning’", "integrerad ’tvåkulturell’" samt "integrerad 
’svensk’" (förförklaring av innebörderna i dessa termer se sid 63). Analys
er av de faktorer som minskar respektive ökar sannolikheten fö r  medlem
skap i respektive "variant" visar följande: uppfattningen att Sverige är ett 
(åtminstone i viss mån) rasistiskt samhälle, större upplevd diskriminering 
och litet förtroende för myndigheter mm ökar sannolikheten fö r  tillhörig
het till "alienerade ’kosmopoliter’"; lägre ålder, längre vistelse i Sverige, 
mindre upplevd diskriminering och uppfattningen att Sverige inte är ett 
rasistiskt samhälle ökar sannolikheten fö r  medlemskap i "assimilerade 
’svenskar’"; kortare vistelse i Sverige, större upplevd diskriminering samt 
uppfattningen att Sverige är ett (åtminstone i viss mån) rasistiskt och 
främlingsfientligt samhälle ökar sannolikheten för tillhörighet till "ointeg
rerade ’hemlänningar’"; mindre upplevd diskriminering och större totalt 
förtroende fö r  myndigheter mm ökar sannolikheten fö r  tillhörighet till 
"integrerade ’tvåkulturella’"; mindre upplevd diskriminering, större förtro
ende fö r  myndigheter mm samt uppfattningen att Sverige inte är ett främ 
lingsfientligt samhälle ökar sannolikheten för medlemskap i "integrerade 
’svenskar’". Det bör emellertid understrykas kraftigt att denna "typologi" 
är ganska "lös" och de ovan redovisade sambanden relativt svaga.

Att stanna i Sverige eller återvända

* Andelen respondenter som tänker stanna i Sverige är störst (nästan 60 
procent) bland jugoslaver, som också är minst osäkra ifråga  om dessa 
framtidsplaner (34 procent osäkra), och minst (18 procent) bland etiopier,
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som dessutom är mest osäkra (57 procent osäkra). Andelen respondenter 
som tänker återvända till ursprungslandet är störst bland "övriga afrikan
er" och etiopier (27 resp 25 procent), och minst bland jugoslaver och irak
ier (7 resp 8 procent). I  samtliga nationella kategorier (utom jugoslaverna) 
är andelen osäkra minst 40 procent.

* Upplevd/rapporterad diskriminering, framförallt på publika platser samt 
inom arbetslivet, tycks i viss mån minska viljan att stanna kvar i Sverige hos 
araber, asiater och - i lägre grad - jugoslaver. Om man antar att framtids
planer utgör ett slags "slutfas" i en psykologisk sekvens, kan man analysera 
vilka andra faktorer som tillsammans bäst "förutsäger" sannolikheten för att 
respondentema vill stanna, vill återvända eller känner sig osäkra. Analyser
na visar följande: om man är en "ointegrerad ’hemlänning” ’, rapporterar 
större upplevd diskriminering och anser att Sverige är ett (åtminstone i viss 
mån) rasistiskt och/eller främlingsfientligt samhälle ökar sannolikheten för  
att man vill återvända; om man är en "assimilerad ’svensk’" eller "integre
rad ’svensk’", rapporterar mindre upplevd diskriminering och har en 
mindre negativ bild av "attitydklimatet" i Sverige ökar sannolikheten fö r  
att man vill stanna i Sverige; om man är en "ointegrerad ’hemlänning’", 
rapporterar större upplevd diskriminering och anser att Sverige är ett (åt
minstone i viss mån) rasistiskt och/eller främlingsfientligt samhälle minskar 
sannolikheten för att man vill stanna i Sverige; om man är en "assimilerad 
’svensk’" minskar sannolikheten för att man är osäker om sina framtids
planer; om man tillhör de "alienerade ’kosmopoliterna’" ökar sannolikhet
en för att man är osäker.

Attityder till invandring

* Ett av skälen till att tre frågor rörande inställning till olika skäl för invand
ring till Sverige ställdes i vår undersökning var en hypotes att inställning 
till invandring kan påverkas av upplevd diskriminering. Endast svaga 
samband föreligger mellan rapporterad diskriminering och inställning till 
invandring och hypotesen kan därför knappast sägas ha blivit bekräftad.

* Tre av fyra bland de jugoslaviska respondenter som inte valt svarsalter
nativet "vet ej" på frågan anser att färre (eller inga alls) av de människor 
som söker sig till Sverige på grund av politiska skäl bör släppas in i landet. 
Mer än varannan thailändare (även här bland dem som inte svarat "vet 
ej") är av samma uppfattning. De lägsta andelarna med denna åsikt finns 
bland irakier (14 procent), etiopier (23 procent) och "övriga afrikaner" 
(25 procent). 1 1995 års attitydundersökning var motsvarande andel bland 
svenskarna 42 procent. Flera kategorier av respondenter i vår studie har 
således en mer negativ inställning i denna fråga än svenskar.
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* Invandring på grund av politiska skäl åtnjuter minst sympati bland samtliga 
respondenter, invandring för att undkomma krig störst. I  alla tre avseen
den framstår jugoslaver och thailändare som de mest negativa. När de tre 
frågorna slås ihop till ett mått på inställning till invandring, där 1 betyder 
maximalt positiv inställning och 4 maximalt negativ, är jugoslavernas me
delvärde högst (3,0), afrikanernas lägst (1,7), med asiater och araber på 
andra och tredje plats.

Kännedom om DO och JO

* 46 procent av samtliga respondenter har svarat att de känt till DO innan de 
få tt vår enkät; andelen med kännedom om JO är 48 procent. Kännedom om 
DO är vanligast bland afrikaner (60 procent) och minst vanlig bland asiater 
(30 procent), med jugoslaver och araber på andra och tredje plats (55 resp 
41 procent). Den högsta andelen med kännedom om JO föreligger bland 
afrikaner (63 procent), den lägsta bland araber (35 procent), med jugoslav
er och asiater på andra och tredje plats (59 resp 42 procent).

* DO-ämbetet kan i en bemärkelse sägas vara bäst känt bland dem som mest 
behöver det - nästan 80procent av "övriga afrikanska" män, som även rap
porterar mest diskriminering, känner till DOs existens. Å andra sidan är 
andelen med kännedom om DO bland kvinnor inom samma kategori drama
tiskt lägre (47procent). Det bör dock påpekas att när "delkategorierna" 
(utom jugoslaverna) delas in efter kön, blir antalet individer per kön i flera 
fall litet och procenttalen följaktligen mycket osäkra iförhållande till urvals- 
populationen.

* Det föreligger markanta skillnader mellan könen när det gäller kännedom 
om både DO och JO - kvinnorna är sämre informerade än männen. De 
största skillnaderna mellan könen när det gäller DO återfinns hos "övriga 
afrikaner", "övriga araber", irakier och syrier, ifråga om JO hos "övriga 
afrikaner", "övriga araber", etiopier, irakier och thailändare.

* 40 procent av samtliga respondenter känner inte till vare sig DO eller JO; 
15 procent känner till JO men inte DO; 10 procent känner till DO men inte 
JO; 35 procent känner till båda myndigheterna.

* Bland afrikaner i 1995 års studie är andelen med kännedom om DO mar
kant och signifikant större än i motsvarande kategori i 1994 års undersök
ning. Skillnaden är oberoende av de olikheter i vissa bakgrundskännetecken 
(främst utbildning och vistelselän) som föreligger mellan de två stickproven. 
Hos araber föreligger ingen skillnad mellan de två undersökningarna.
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* Lägre grad av rapporterad diskriminering inom domänen publika platser 
bland afrikaner ökar "risken" för att man inte känner till DO. Hos jugoslav
erna är effekten - förvånande nog - omvänd: högre grad av rapporterad dis
kriminering inom domänen myndigheter ökar "risken" för att man inte kän
ner till DO. Kännedom om JO uppvisar inga samband med rapporterad dis
kriminering.

* För att öka kännedomen om DO i den del av populationen "utrikes födda" 
som omfattas av föreliggande studie bör man i första hand rikta informa
tionsinsatser till araber och asiater, kvinnor (särskilt afrikanska och arabis
ka), människor med låg utbildning, dem med kort visteistid i Sverige samt, i 
viss mån, dem som bor utanför de tre storstadslänen.

*  *  *  *
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B IL A G A  1: F R Å G E F O R M U L Ä R E T  M E D  IN SK R IV N A  SV A R SFR E K V EN SE R

VI Vilken är Din högsta avslutade utbildning i hemlandet?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Ingen utbildning 7.8 16.1 20.2 12.3
Folkskola/grundskola 21.5 24.3 36.6 31.7
Yrkesskola 2.7 4.3 5.8 19.8
Gymnasium 44.3 30.2 17.7 26.0
Universitet eller
högskola utan examen 11.0 9.0 4.5 5.3
Universitet eller
högskola med examen 12.8 16.1 15.2 4.9

V2 Vilken är Din högsta avslutade utbildning i Sverige?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Ingen utbildning 20.6 29.2 16.6 49.1
Folkskola/grundskola 18.7 28.7 34.1 10.6
Yrkesskola 17.3 12.6 10.5 14.2
Gymnasium 27.6 18.6 25.3 16.5
Universitet eller
högskola utan examen 7.9 3.6 5.2 2.3
Universitet eller
högskola med examen 7.9 7.3 8.3 7.3

V3 Har Du något jobb/förvärvsarbete?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Ja 44.7 39.2 51.9 58.9
Nej 55.3 60.8 48.2 41.1

V4 Till vilket yrke räknar Du ditt arbete?

V5 Om Du inte har något arbete nu, ange det viktigaste skälet
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

arbetslös 44.3 49.0 46.2 28.0
arbetsmarknads
utbildning 7.4 6.0 6.8 6.5
studerande 44.3 21.5 36.8 6.5
sjuk/s j ukskr iven 0.0 7.4 0.0 6.5
förtidspension/sjuk
pension/ålderspension 1.6 4.0 1.7 48.4
annat skäl 2.5 12.1 8.6 4.3

(Om Du är arbetslös)
V6 Tror Du att Din arbetslöshet orsakas av att arbetsgivarna hellre

anställer infödda svenskar än människor från Ditt hemland?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Ja 53.9 49.3 46.3 44.4
Nej 46.2 50.7 53.7 55.6
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V7 Vilken trosbekännelse (religion) har Du?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

muslimsk shia 3.7 7.9 0.0 0.9
muslimsk sunni 32.9 37.6 0.8 6.6
annan muslimsk 5.9 2.4 0.0 7.0
judisk 0.9 0.8 0.0 0.0
kristen katolsk 7.3 9.5 5.4 19 .3
kristen protestantisk 13 .2 1.6 10.8 2.6
kristen ortodox 24.2 33.6 0.0 46.9
buddhistisk 0.5 0.0 43.3 0.0
annan religion 6.4 1.2 5.0 2.2
Ingen 5.0 5.5 34.6 14.5

V8 Anser Du att det är ett problem för Dig att i Sverige utöva Din reli-
gion?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, inte alls 67.4 70.0 57.1 61.2
Ja, i viss mån 19.9 12.7 9.4 8.5
Ja, i hög grad 2.7 2.4 0.9 2.7
Jag utövar ingen religion 10.0 15.0 32.6 27.2

V9 Anser Du att det är lätt eller svårt att få svenska vänner?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

mycket lätt 14.5 18.1 19 . 8 27 .0
ganska lätt 27.6 32.3 39.1 41.7
ganska svårt 36.0 36.6 32 .9 22.6
mycket svårt 22.0 13.0 8.2 8.7

De människor som bor i Sverige kan ha olika starka känslor av samhörighet,
lojalitet och identifikation med Sverigei som land. Kan Du titta på skalan
och markera vad som gäller för Dig.
VI0 Jag känner ingen sam Jag känner stor sam-

hörighet med Sverige hörighet med Sverige
1 2 3 4 5 6 7

AFRIKANER 9.3 6.9 13 .2 21.1 20..1 14.7 14.7
ARABER 5.3 3.2 6.9 21.1 20..2 10.1 33.2
ASIATER 2.5 3.4 11.0 24.6 27..5 16.5 14.4
JUGOSLAVER 3.2 1.4 6.4 19.3 22..5 17.4 29.8

VI1 Har det under de seneste 5 åren hänt att Du på grund av Din utländska
bakgrund inte fått ett jobb som Du sökt och som Du hade tillräckliga
kvalifikationer för?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 35.1 51.4 49.6 46.7
Ja, en - två gånger 18.5 15.5 19.1 9.2
Ja, tre - fyra gånger 9.0 7.2 5.9 3.5
Ja, fem eller fler gånger 15.2 5.6 5.9 4.4
Jag har inte sökt arbete
under de senaste 5 åren 22.3 20.3 19.5 36.2
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V12 Har det under de senaste 5 A r e n  hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund blivit förbigången när Du velat avancera på Ditt arbete 
eller att Du blivit uppsagd från Ditt arbete?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 58.6 69.7 67.5 66.5
Ja, en - två gånger 16.7 8.4 11.0 11.5
Ja, tre - fyra gånger 3.3 1.6 0.8 1.3
Ja, fem eller fler gånger 1.9 1.6 0.0 2.2
Jag har inte haft något
arbete under de 19.5 18.7 20.7 18.5
senaste 5 åren

VI3 Har det u n d e r  d e t  s e n a a t e året hänt att Du på grund av Din utländska
bakgrund blivit utsatt för förolämpningar eller andra trakasserier
på Ditt arbete?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 50.9 61.4 62.9 67.0
Ja, en - två gånger 18.2 10.4 15.8 10.1
Ja, tre - fyra gånger 3.3 2.8 2.9 1.8
Ja, fem eller fler gånger 10.8 3.6 3.3 4.9
Jag har inte haft något
arbete under det 16.8 21.9 15.0 16.3
senaste året

V14 Har det under de senaste 5 åren hänt att Du på grund av Din utländska
bakgrund nekats att hyra eller köpa en lägenhet eller ett hus?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 64.5 69.7 73.4 70.0
Ja, en - två gånger 7.5 8.3 5.4 2.6
Ja, tre - fyra gånger 1.9 1.6 0.4 0.4
Ja, fem eller fler gånger 1.9 2.8 0.4 0.4
Jag har inte försökt hyra
eller köpa lägenhet/hus 24.3 17.7 20.3 26.5
under de senaste 5 åren

V15 Om Du svarat "ja" på föregående fråga (V14) , har Du någon gång anmält
detta till polisen? AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej 95.9 97.3 96.1 95.2
Ja, någon gång 4.1 2.7 3.9 4.8
Ja, varje gång 0.0 0.0 0.0 0.0

V15a Har det under de senaste 5 å r e n  hänt att Du på grund av Ditt utländ
ska ursprung blivit illa behandlad i skolan (eller annan utbildnings
institution, t ex universitet eller högskola)?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 62.1 71.2 70.7 59 .8
Ja, en - två ggr 17.1 11.1 12.0 4.6
Ja, tre - fyra ggr 1.9 0.8 2.7 0.5
Ja, fem eller fler ggr 3.3 3.7 2.7 0.5
Jag har inte genomgått
någon utbildning de 15.6 13.2 12.0 34.7
senaste 5 åren
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VI6 Har det under det senaste året hänt att Du p& grund av Din utländska 
bakgrund blivit utsatt för förolämpningar eller trakasserier av Dina 
grannar?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej , aldrig 79.7 74.4 82.6 80.5
Ja, en - två gånger 13.4 16.1 12.0 14.3
Ja, tre - fyra gånger 3.7 4.7 1.7 1.7
Ja, fem eller fler gånger 3.2 4.7 3.7 3.5

V17 Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund blivit utsatt för hot, förolämpningar eller andra trakasse
rier i andra sammanhang, t ex på gatan, i tunnelbanan eller liknande?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej ,, aldrig 46.8 64.2 63.9 80.4
Ja, en - två gånger 27.3 22.4 26.2 13.0
Ja, tre - fyra gånger 10.5 5.5 5.7 3.5
Ja, fem eller fler gånger 15.5 7.9 4.1 3.0

VI8 Har Du under det senaste året blivit utsatt för våld, rån, stöld
eller annat allvarligt brott, som Du tror berodde på Din utländska 
bakgrund?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej 86.6 91.8 93.9 96.1
J a, en - två gånger 11.1 6.3 4.1 3.0
Ja, tre - fyra gånger 0 .9 1.2 1.2 0.4
Ja, fem eller fler gånger 1.4 0.8 0.8 0.4

VI9 Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund vägrats inträde till en restaurang, en pub, en nattklubb, 
ett dansställe eller liknande?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej , aldrig 49.1 73.1 84.0 80.5
Ja, en - två gånger 18.4 5.9 3.3 2.2
Ja, tre - fyra gånger 2.8 1.2 1.7 1.3
Ja, fem eller fler gånger 13.8 3.5 0.0 1.3
Jag har inte besökt
restauranger eller andra 16.1 16.4 11.1 14.7
offentliga lokaler under 
det senaste året

V20 Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund inte blivit insläppt när Du skulle handla i en affär?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej , aldrig 94.0 96.9 97.1 98.3
Ja, en - två gånger 5.1 1.2 2.5 1.3
Ja, tre - fyra gånger 0.0 1.2 0.0 0.4
Ja, fem eller fler gånger 0.9 0.8 0.4 0.0



V21 Har dat under det senaste Aret hänt att Du pi grund av Din utländska 
bakgrund blivit nekad att hyra nägot aller köpa något på kredit 
(kontokort eller avbetalning), t ex bil. videoapparat eller liknande, 
eller att låna pengar i en bank?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 59.7 62.0 62.4 70.3
Ja, en - två gånger 8.3 8.8 5.0 6.1
Ja, tre - fyra gånger 2.3 2.0 0.8 0.4
Ja, fem eller fler gånger 
Jag har inte försökt hyra/ 
köpa något på kredit eller

1.4 1.2 0.0 0.4

låna pengar under det 
senaste året

28.2 26.0 31.8 22.7

V22 Om Du svarat "ja" på någon av frågorna V19--V21 ovan. har Du någon
gång anmält detta till polisen?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej 86.6 94.2 95.0 93 .1
Ja, någon gång 12.4 5.8 5.0 6.9
Ja, varje gång 1.0 0.0 0.0 0.0

V23 Har det under det senaste Aret hänt att Du på grund av Din utländska
bakgrund blivit på annat sätt illa behandlad när Du besökte en res-
taurang eller handlade i en affär?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 71.4 91.3 81.4 93 .1
Ja, en - två gånger 17.5 4.8 15.3 6.5
Ja, tre - fyra gånger 4.6 2.4 2.1 0.4
Ja, fem eller fler gånger 6.5 1.6 1.2 0.0

V24 Har det under det senaste Aret hänt att Du på grund av Din utländska
bakgrund blivit illa behandlad eller fått dålig service vid kontakt
med arbetsförmedlingen?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 56.5 70.1 52.7 53.7
Ja, en - två gånger 13.0 5.1 11.3 4.9
Ja, tre - fyra gånger 0.9 2.0 1.3 0.9
Ja, fem eller fler gånger 4.2 2.0 0.0 1.3
Jag har inte haft kontakt
med arbetsförmedlingen 25.5 20.9 34.7 39.2
under det senaste året

V25 Har det under det senaste Aret hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund blivit illa behandlad eller fått dålig service vid kontakt 
med försäkringskassan?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 74.9 76.7 66.1 66.5
Ja, en - två gånger 7.8 3.6 - 5.8 6.5
Ja, tre - fyra gånger 0.5 1.2 0.8 0.9
Ja, fem eller fler gånger 
Jag har inte haft kontakt

0.9 1.2 0.0 0.4

med försäkringskassan 
under det senaste året

16.0 17.4 27.3 25.7
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V26 Har dot under det senaste Arefc hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund blivit illa behandlad eller fått dålig service vid kontakt 
med polisen? AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 58.2 66.1 56.0 62.5
Ja, en - två gånger 10.0 7.1 5.4 3.9
Ja, tre - fyra gånger 1.4 1.2 0.4 0.9
Ja, fem eller fler gånger 2.3 0.8 0.0 0.4
Jag har inte haft kontakt 
med polisen under det 
senaste året

28.2 24.8 38.3 32.3

V27 Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund blivit illa behandlad eller fått dålig service vid kontakt 
med sjukvården? AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 76.8 79.0 75.6 78.2
Ja, en - två gånger 9.1 9.5 7.0 6.1
Ja, tre - fyra gånger 2.3 1.2 0.4 2.2
Ja, fem eller fler gånger 5.0 2.4 0.8 0.4
Jag har inte haft kontakt 
med sjukvården under 
det senaste året

6.8 7.9 16.1 13.1

V28 Har det under det senaste året hänt att Du på grund av Din utländska 
bakgrund blivit illa behandlad eller fått dålig service vid kontakt 
med socialtjänsten? AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Nej, aldrig 49.1 53 .2 42.7 36.8
Ja, en - två gånger 12.3 6.8 6.2 3.1
Ja, tre - fyra gånger 2.3 2.0 1.2 0.0
Ja, fem eller fler gånger 6.0 4.0 1.7 1.8
Jag har inte haft kontakt 
med socialtjänsten under 
det senaste året

30.3 34.0 48.1 58.3

V29 Anser Du att främlingsfientligheten i Sverige 
förblivit oförändrad på senare tid?

ökat. minskat eller

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Minskat kraftigt 2.4 6.5 3.1 0.9
Minskat något 8.0 15.3 7.5 5.0
Oförändrad 16.0 20.2 22.8 15.5
Ökat något 35.7 38.3 46.5 42 .3
Ökat kraftigt 38.0 19.8 20.2 36.4

V30 Planerar Du att återvända till Ditt ursprungs lemd?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Jag tänker återvända 
inom de närmaste 5 åren 7.9 6.0 4.6 0.4

Jag tänker återvända, 
men antagligen dröjer 
det längre än 5 år

18.2 6.4 12.4 6.6

Jag tänker stanna i 
Sverige för alltid 23.4 41.4 38.4 58.3

Jag vet inte, känner 
mig osäker 50.5 46.2 44.6 34.7
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V31 Var kännar Du Dig mest hemma?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

I mitt ursprungsland 32.7 16.3 12.5 6.5
Lika mycket i mitt ur
sprungsland som i Sverige 28.0 23.9 42 .3 35.9
I Sverige 19.2 39.9 33.9 37.7
Jag känner mig inte hemma
någonstans 20.1 19.9 11.3 19.9

Kan Du på nedanstående skala markera hur stark samhörighet Du känner med 
Ditt hemland.
V32 Jag känner ingen Jag känner stor

samhörighet med samhörighet med
mitt hemland mitt hemland

1 2 3 4 5 6 7
AFRIKANER 5.9 5.4 9.8 20.5 12.2 11.2 35.1
ARABER 14.8 7.8 7.8 19.7 12 .3 8.6 29.1
ASIATER 8.5 7.6 8.5 23 .3 17.0 12 .7 22.5
JUGOSLAVER 11.9 9.6 9.6 20.2 16.1 10.1 22.5

Bur stort förtroende har Du för följande institutioner mm i det svenska 
samhället? Inget Inte särskilt Ganska Mycket 

alls stort stort stort
Arbeta förmedlingen

AFRIKANER 15.7 42.4 31.8 10.1
ARABER 12.5 33.2 37.9 16.4
ASIATER 9.9 49.6 29 .7 10.8
JUGOSLAVER 18.8 43.1 25.7 11.9
Domstolarna

AFRIKANER 17.0 25.0 37.8 19.7
ARABER 14.2 22.6 37.7 25.5
ASIATER 8.6 28.2 41.2 22 .0
JUGOSLAVER 13.2 33.0 34.5 19.3
fackföreningarna

AFRIKANER 6.7 26.8 42.3 24.2
ARABER 7.0 24.7 39.5 28.8
ASIATER 9.8 33.2 42.1 15.0
JUGOSLAVER 14.9 33 .7 35.2 16.3
Föraäkringakaaaan

AFRIKANER 5.6 22.8 44.7 26.9
ARABER 5.0 17.8 41.6 35.6
ASIATER 0.0 28.7 47.7 23.6
JUGOSLAVER 6.9 23 .3 48.0 21.8

Invandrarverket

AFRIKANER 22.6 34.9 29.2 13 .3
ARABER 14.2 32.9 32.9 20.0
ASIATER 7.9 33.6 39.3 19.2
JUGOSLAVER 18.2 27.6 35.4 18.8
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Inget Inte särskilt Ganska Mycket 
alls stort stort stort

V3 8 Pol i san

AFRIKANER 17.8 28.9 36.0 17.3
ARABER 12.0 20.9 36.0 31.1
ASIATER 4.5 25.7 46.9 23 .0
JUGOSLAVER 8.8 17.7 46.1 27.5

V3 9 Politikerna

AFRIKANER 29.6 34.7 25.5 10.2
ARABER 24.9 32 .4 29.6 13.2
ASIATER 29.1 42 .4 21.0 7.6
JUGOSLAVER 31.1 44.7 17.5 6.8

V40 Sjukvården

AFRIKANER 4.4 14.3 36.0 45.3
ARABER 3.5 17.8 42.9 35.9
ASIATER 1.4 18.8 48.4 31.4
JUGOSLAVER 2.5 12.8 48.5 36.3

V41 Skattemyndigheterna

AFRIKANER 7.2 19.5 43.6 29.7
ARABER 7.6 19.3 41.7 31.4
ASIATER 5.6 25.7 48.1 20.6
JUGOSLAVER 9.3 26.5 44.6 19.6

V42 Skolan

AFRIKANER 5.5 22.3 36.6 35.6
ARABER 5.7 15.4 42 .5 36.4
ASIATER 1.3 16.4 45.6 36.7
JUGOSLAVER 7.4 16.7 48.0 27.9

V43 Socialtjänsten

AFRIKANER 21.3 29.3 31.4 18.1
ARABER 12.4 30.4 34.1 23.0
ASIATER 10.9 30.3 42 .2 16.6
JUGOSLAVER 20.6 30.2 32 .3 16.9

V44 Tycker Du att Sverige är ett rasistiskt land?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Nej, inte alls 29.7 52.7 28.5 38.0
Ja, i viss mån 60.4 42.0 67.0 55.0
Ja, i hög grad 9.9 5.3 4.6 7.0

V45 Anser Du att Sverige är ett främlingsfientligt land?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Nej, inte alls 27.0 60.3 38.1 37.2
Ja, i viss mån 64.5 35.3 56.9 56.6
Ja, i hög grad 8.5 4.5 5.0 6.2

V46 När kom Du till Sverige? (Ange år och månad nedan)
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V47 Kännar du till Justitieombudsmannen (JO)?
AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER

Ja, jag känner till JO
och vet vad denna insti 33 .3 18.8 20.9 38.3
tution har för uppgift

Ja, jag känner till JO
men vet inte vad den har 30.1 16.0 21.3 20.7
för uppgift

Nej, jag känner inte
till JO 36.6 65.2 57.7 41.0

Om Du tänker på da vänner och bekanta som Du umgås med regelbundet på Din
fritid, hur ofta umgås Du med

Aldrig Sällan Ofta Alltid
V48 människor från 

Ditt ursprungsland
AFRIKANER 5.1 25.7 46.7 22.4
ARABER 3.3 38.7 36.2 21.8
ASIATER 8.0 25.3 43.0 23.6
JUGOSLAVER 4.4 25.6 51.1 18.9

V49 andra invandrare
AFRIKANER 9.3 54.4 29.4 6.9
ARABER 16.6 51.1 27.1 5.2
ASIATER 15.8 61.5 20.8 1.8
JUGOSLAVER 22.6 48.7 24.1 4.5

V50 svenskar
AFRIKANER 23 .9 43 .4 22.9 9.8
ARABER 22.5 44.1 26.7 6.8
ASIATER 7.5 42.3 33 .5 16.7
JUGOSLAVER 7.4 28.4 42.3 21.9

V51 Ett antal personer söker sig varje år till Sverige på grund av poli-
tiska skäl. Tycker Du att vi borde tillåta fler, ungefär som nu, fär-
re eller inga alls att komma hit på sådana grunder?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Fler 27.3 15.7 6.7 6.6
Som nu 20.8 26.5 24.7 13 .1
Färre 13.0 16.9 24.7 36.7
Inga alls 1.9 6.0 5.9 15.7
Vet ej 37.0 34.9 38.1 28.0

V52 Ett antal personer söker sig varje år till Sverige för att de har
nära anhöriga som bor här. Tycker Du att vi borde tillåta fler, un
gefär som nu, färre eller inga alls att komma hit på sådana grunder?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Fler 25.6 20.6 11.6 13.5
Som nu 24.7 32.4 32.0 22 .2
Färre 15.4 14.6 19.5 25.7
Inga alls 4.7 9.1 5.8 16.1
Vet ej 29.8 23.3 31.1 22.6
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V53 Ett antal personer söker sig varje år till Sverige för att undkomma 
krig. Tycker Du att vi borde tillåta fler, ungef&r som nu, färre el
ler inga alls att komma hit på sådana grunder?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Fler 45.8 33 .7 22.5 22.7
Som nu 23 .2 27.8 27.1 28.4
Färre 7.9 13.1 17.1 23.1
Inga alls 1.9 4.4 4.6 7.4
Vet ej 21.3 21.0 28.8 18.3

V54 Innan Du läste introduktionsbrevet till denna enkät, hade Du hört
talas om Diskrimineringsombudsmannen (DO), dvs den myndighet som står 
bakom denna undersökning?

AFRIKANER ARABER ASIATER JUGOSLAVER
Ja 59.1 40.6 29.8 55.0
Nej 40.1 59.4 70.2 45.0

ENDAST JUGOSLAVER

V55 Vilken nationalitet har Du?
al ban 00 OO

bosniak (muslim) 7.5
jugoslav 17.6
kroat 12.3
makedonier 14.1
montenegrin 0.4
serb 27.8
sloven 3.5
ungrare 3.5
annan 4.4

V56 Vilket språk anser Du vara Ditt modersmål?
albanska 9.3
bosniska 7.0
kroatiska 12.3
makedonska 13.2
serbokroatiska/kroato-
serbiska 23.3
serbiska 21. 6
slovenska 1.8
ungerska 5.7
annat 5.7

ENDAST VIETNAMESER

V57 Är Du
sino-vietnames 42.9
vietnames 28.6
ej svar 28.6
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BILAGA 2. JÄMFÖRELSE AV AFRIKANER OCH ARABER 1994 OCH 1995

P = procent; M =medelvärden. Signifikanta förändringar anges med fet stil samt p-värde 
för signifikansprövningen.

Frågans nummer 
och innehåll Afrikaner 

1994 1995
P= Araber 

1994 1995
P=

V3 har ej jobb 58.4 55.3 57.9 60.8 P
V5 arbetslös 30.1 27.6 24.6 32.0 .06 P
V6 jobb diskr 58.4 53.9 47.7 49.3 P
V8 relprob ja/nej 20.6 25.1 16.4 17.7 P
V9 svenska vänner - - 2.7 2.4 M

V10 samhörighet 4.6 4.4 5.2 5.1 M
V29 främl.fient ökat 3.7 4.0 <.01 3.4 3.5 M
V44 sv rasistiskt 1.6 1.8 <■01 1.5 1.5 M
V45 sv främl.fient 1.7 1.8 .02 1.5 1.4 M
förtroende för:
V33 arbetsförmedl 2.6 2.4 .01 2.6 2.6 M
V34 domstolar 2.9 2.6 <.01 3.0 2.7 <.01 M
V35 facket 2.9 2.9 3.0 2.9 M
V36 försäkr.kassa 3.2 2.9 <■01 3.3 3.1 .02 M
V37 SIV 2.6 2.3 .01 2.6 2.6 M
V38 polisen 2.9 2.5 <.001 3.0 2.9 M
V39 politiker 2.3 2.1 .02 2.5 2.3 M
V40 sjukvård 3.4 3.2 <■01 3.2 3.1 M
V42 skolan 3.3 3.0 <■01 3.2 3.1 M
V43 soc tjänst 2.7 2.5 <■01 2.8 2.7 .07 M

V54 känner DO 42.1 60.0 .001 38.3 40.6 P

Frågans nummer 
och innehåll

Afrikaner 
1994 1995

P= Araber 
1994 1995

P=

Vll ej fått jobb 39.9 54.8 .006 36.2 35.5 P
V12 förbigången jobb 18.0 27.2 .04 21.4 14.2 .05 P
V13 trakass.jobb 23.8 38.8 .003 29.5 21.4 .06 P
V14 nekats hus 15.3 14.8 17.9 15.3 P
VI6 trakass.grannar 19.0 20.3 24.4 25.6 P
V17 hot mm på gatan 51.7 53.2 45.4 35.8 .03 P
V18 utsatt för våld 9.0 13.4 11.7 8.2 P
V19 vägrats rast 37.2 41.5 17.6 12.6 P
V20 vägrats affär 1.9 6.0 .03 2.4 3.2 P
V21 nekad kredit 21.0 16.8 20.3 16.2 P
V23 illa b./rest/aff 24.2 28.6 14.1 8.7 .05 P
V24 illa b./arb.fönn 21.3 24.2 15.8 11.4 P
V25 illa b./förskass 8.7 10.9 9.4 7.2 P
V26 illa b./polis 17.0 19.0 17.7 12.0 P
V27 illa b./sjukvård 13.3 17.6 15.9 14.2 P
V28 illa b./socialtj 29.0 29 .6 22.0 19.4 P
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JÄMFÖRELSE AV AFRIKANER OCH ARABER 1994 OCH 1995. Forts.

Kategorierna uppdelade efter vistelselän och kön. "+" anger att procenttalet för 1995 är 
större än dito för 1994, dvs en förändring i negativ riktning (större andel rapporterar 
diskriminering 1995); anger att procenttalet för 1995 är mindre än dito för 1994, dvs 
en förändring i positiv riktning (mindre andel rapporterar diskriminering 1995). Signifikanta 
förändringar markeras med fet stil samt p-värde för signifikansprövningen (chi2) upptill efter 
tecknet.

Frågans nr
och innehåll AFRIKANER ARABER

STORSTADSLÄN ÖVRIGA LÄN STORSTADSLÄN ÖVRIGA LÄN
män kv TnMn kv kv män kv

Vll ej fått 
jobb + + + .06 + .01 + .08 0 _ _

V12 förbig. 
jobb + + + + .04 0 0 _ .05 _.07

V13 trakass. 
jobb +  . o s 0 + -01 + 0 _ .06 0 +

V14 nekats _ .05hus/Iäg + + + 0 0 0 -
VI6 trakass

grannar 0 0 0 0 0 0 0 0
V17 hot mm 

på gatan 0 0 - + .04 0 _.02 0
V18 utsatts 

våld mm 0 0 + .0« + .09 0 0 0 _.03

VI9 vägrats
+ - 03rest 0 0 0 0 - 0 0

V20 vägrats
affär + 0 0 + 0 0 0 0

V21 nekad
kredit - - 0 0 0 - 0 -

V23 illa b./
+  . 0 9 _  . 0 3affär 0 0 + 0 - 0

V24 illa b./
+  . 0 7arbförm 0 0 + 0 - 0 0

V25 illa b./
_ . 0 9 +  . 0 7förskass 0 0 - - 0 0

V26 illa b./
_ . ° 2polis 0 0 0 + - + 0

V27 illa b./
+ - 01sjukv. 0 0 0 0 - 0 0

V28 illa b./
socialtj 0 0 0 - 0 “ 0 0
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BILAGA 3: INTRODUKTIONSBREVET PÅ ENKÄTFORMULÄRETS OMSLAG

DO-ENKÄTEN September 1995
En undersökning om diskriminering av invandrare genomförd på 
uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Bakgrund och syfte Vilka attityder möter egentligen invandrare från infödda svenskars sida?
Är svenskarna främlingsfientliga? i vilken utsträckning diskrimineras in
vandrare i samhällslivet på grund av sitt ursprung? Frågor som dessa 
debatteras så gott som dagligen i svenska medier. Trots det är det sällan 
som de närmast berörda, dvs invandrarna själva, kommer till tals.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har till uppgift att motverka etnisk 
diskriminering i samhällslivet. Med etnisk diskriminering menas att någon 
missgynnas eller behandlas orättvist eller kränkande på grund av sitt na
tionella/etniska ursprung. DO skall i sitt arbete både ge råd och stöd till 
enskilda som utsatts för etnisk diskriminering och vidta mera generella 
åtgärder.

För att öka kunskapen om vilka erfarenheter av diskriminering invandrare i 
Sverige i dag har och för att låta invandrarna själva komma till tals om sin 
situation har DO beslutat att uppdra åt Centrum för invandringsforskning 
vid Stockholms universitet (CEIFO) att genomföra denna undersökning.

Omfattning och Du har tillsammans med 1 600 andra invandrare i Sverige genom lottning 
medverkan valts ut att medverka i undersökningen. Medverkan är frivillig, och Du kan

också avstå från att besvara enstaka frågor. Vi är dock mycket angelägna 
om att Du besvarar hela enkäten och skickar tillbaka den i bifogat svarsku
vert. Om Du avstår från att delta, kan inte någon annan tillfrågas i stället 
och vi förlorar därför värdefull information.

Som Du ser skickar vi enkäten dels på svenska, dels på ytterligare minst 
ett språk. Vi skulle vara tacksamma om Du i första hand försökte besvara 
det svenskspråkiga enkätformuläret. Om detta blir besvärligt för Dig, kan 
Du använda det översatta formuläret.

Svaren behandlas konfidentiellt. Alla som arbetar med undersökningen 
har tystnadsplikt. Från Statistiska Centralbyråns (SCB) register över to
talbefolkningen (RTB) har hämtats uppgifter om namn, personnummer, 
olika adressuppgifter, medborgarskap, födelseland och inflyttningsår till 
Sverige. De insamlade uppgifterna bearbetas med hjälp av ADB-media. 
Så fort datainsamlingen är avslutad kommer alla uppgifter som gör 
det möjligt att koppla ihop ett visst svar med en viss person (bl a 
personnummer) att tas bort. Därefter kan ingen få reda på vem som 
besvarat ett visst enkätformulär.

Resultat Svaren bearbetas av CEIFO och SCB. Resultaten redovisas bara i form av
statistiska tabeller och rapporter ur vilka det inte går att urskilja enskil
da personers svar. De bestämmelser som gäller framgår av den inra
made rutan på nästa sida.

Tystnadsplikt och 
sekretess
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Om Du undrar Om Du önskar ytterligare upplysningar om undersökningen står vi gärna till
tjänst. Kontakta i så fall Pontus Ringborg, DO (08-23 74 50) eller Anders 
Lange vid Stockholms universitet (08-16 29 09) eller också Michael Nils
son vid Statistiska centralbyrån (019-17 63 98).

VI hoppas att Du skickar tillbaka den ifyllda enkäten snarast möjligt 
och tackar Dig på förhand för Din medverkan.

Frank Orton Anders Lange Michael Nilsson
Diskriminerings- Professor Undersöknings-
ombudsman CEIFO ledare SCB

Sekretessbestämmelser

De uppgifter Du lämnar är inte offentliga. Datalagen 
och sekretesslagen (SFS 1980:100) garanterar att 
uppgifterna skyddas. SCB följer dessa lagar noga bå
de gentemot utomstående personer och andra myn
digheter. Enligt 9 kap 4§ sekretesslagen gäller sekre
tessen i högst 70 år vad gäller uppgifter om enskilda 
personers förhållanden. Datainspektionen, som ser till 
att den personliga integriteten skyddas, har lämnat till
stånd för det personregister som under datainsamlin
gen upprättas i den här undersökningen.
Under den tid registret finns färdigställt har de per
soner som förekommer i registret rätt att få register
utdrag om sig själva enligt 10§ datalagen.

INSTRUKTION HUR DU BESVARAR FRÅGEFORMULÄRET
Rita en cirkel kring den siffra som står bredvid eller under det svarsalternativ som Du 
väljer. Rita cirkeln tvdliat. helst med kulspetspenna. Exempel:

VI5 Om Du svarat "ja" på föregående fråga (V14), har Du någon gång anmält detta 
till polisen?
(1) Nej
(Q) Ja, någon gång 
(3) Ja, varje gång

VI0 Jag känner ingen Jag känner stor
samhörighet med 1 2  3 5 6 7 samhörighet med
Sverige ^  Sverige

DU FÅR ENDAST MARKERA ETT SVARSALTERNATIV I VARJE FRÅGA
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BILAGA 3 (forts). FÖRSTA PÅMINNELSEBREVET

Till Dig som deltar i diskrimineringsundersökningen

För ungefär 10 dagar sedan fick Du ett frågeformulär med rubriken DO-enkäten: 
En undersökning om diskriminering av invandrare genomförd på uppdrag av 
Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Om Du redan fyllt i och skickat tillbaka enkäten, tackar vi Dig för Din medverkan. 
Vi vet dock att det kan vara lätt att lägga sådana formulär åt sidan, och skickar där
för denna påminnelse. Det är av mycket stor betydelse att så många som möjligt del
tar, eftersom det i annat fall blir svårt att dra slutsatser från undersökningen.

Vi skulle vilja understryka att undersökningen är den första i sitt slag i Sverige, där 
ett stort antal invandrare får möjlighet att beskriva hur de bemöts på olika områden 
inom samhällslivet. Du har möjlighet att göra Din röst hörd och vi är ytterst ange
lägna om att Du utnyttjar detta tillfälle. På så sätt kan Du bidra till att orättvis nega
tiv särbehandling av människor från andra länder som bor i Sverige minskar och på 
sikt förhoppningsvis elimineras.

Frank Orton Anders Lange Michael Nilsson
Diskriminerings- Professor Undersökningsledare
ombudsman CEIFO SCB
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BILAGA 3 (forts). ANDRA PÅMINNELSEBREVET

Till Dig som deltar i diskrimineringsundersökningen

Du har tillsammans med 1 600 andra invandrare i Sverige genom lottning valts 
ut att medverka i min enkätundersökning rörande diskriminering av invandrare 
i Sverige.

Det är min övertygelse att resultatet av denna undersökning kan bli ett mycket 
viktigt stöd i kampen mot rasism, främlingsfientlighet och etniska orättvisor i 
vårt land.

För det krävs emellertid att tillräckligt många svarar på enkäten och därför väd
jar jag nu till Dig att ta Dig tid att besvara den - det är verkligen av stor bety
delse att Du gör det.

Om Du har problem att svara på frågorna eller om Du i övrigt har något Du 
undrar över kan Du mycket gärna höra av Dig till någon av de kontaktpersoner 
som anges överst på sidan 2 i enkätformuläret.

Tack för Din medverkan!

Frank Orton 
DO
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CEIFO är en tvärvetenskaplig forskningsenhet som 
1983 inrättades vid Stockholms universitets sam
hällsvetenskapliga fakultet. Till dess forskningsom
råde hör internationell migration, etnicitet, nationali
tet och nationalism, främlingsfientlighet och rasism, 
relationer mellan etniska grupper samt migrations- 
och flyktingpolitik. Med jämförande internationella 
utblickar studeras även livsomständigheter och in
tegrationsprocesser hos olika grupper av migranter 
som lever i Sverige. I jämförande perspektiv under
söks också de aspekter av det svenska samhället och 
den svenska kulturen som uppenbaras i mötet med 
etniska minoriteter.
CEIFO är en förkortning av Centrum för invand- 
ringsforskning. Den engelska -  och mer adekvata -  
benämningen är Centre for Research in Interna
tional Migration and Ethnic Relations.
Professor Anders Lange presenterar här en under
sökning av upplevd/rapporterad diskriminering bland 
invandrare i Sverige. Undersökningen, som initiera
des av DO, är den andra i sitt slag. Boken ger en 
skrämmande bild av hur det är att leva som invand
rare i Sverige 1996 men visar också att för vissa in
vandrargrupper är upplevelser av diskriminering och 
trakasserier oftare förekommande än för andra. Un
dersökningen tar upp invandrares upplevelser av 
diskriminering inom arbetsliv, boende, utbildning, i 
kontakt med myndigheter, affärs- och nöjesliv, gran
nar m.m.
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