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Förord 

Förel iggande rapport baserar sig p å  en  tilläggsenkät som Skolver
ke t  b i fogat  till den  tredje uppföljningsstudien a v  elever som slutat 
grundskolan  vårterminen 1988. Enkäten vände sig till ungdomar 
m e d  anna t  hemspråk än svenska, e n  kategori  s o m  j a g  i rapporten 
d ö p t  o m  till "elever med  invandrarbakgrund".  Uppföljningen ge
nomfördes  våren 1995 av Statistiska centralbyrån i Örebro. 

J a g  vil l  tacka Birgitta Andrén,  enhetschef vid enheten fö r  statistik 
o c h  uppföl jningsanalys vid Skolverket,  f ö r  förtroendet att ge  mig 
uppdraget  att analysera tilläggsenkäten. Avdelningen för  skolstatis-
t ik  v id  Statistiska centralbyrån i Örebro  ha r  vänligen tillställt mig  
d a t a  rörande  10 549 ungdomar,  av vi lka 4 385 har  "invandrarbak
g rund"  enligt  den  definition j a g  presenterar i rapporten. Enligt mi
n a  önskemål  kompletterades data med  uppgifter  o m  hemspråksun
dervisning i grundskolan samt  betyg i svenska och hemspråk f rån  
å rskurs  9 .  Jag  vill även tacka Harald Theorin vid ovannämnda av
d e l n i n g  f ö r  a l l  h jä lp  j a g  få t t  a v  h o n o m  i det ta  sammanhang.  Leif 
L e m o n  v id  S C B  i Örebro h a r  konverterat  dataf i len till ett format  
s o m  kan  hanteras av de  statistikprogram j a g  använder. Min kollega 
p å  C E I F O ,  E b b a  Hedlund,  ha r  h jä lpt  m i g  i slutskedet av rapport-
författandet.  

Rapporten ä r  mycket "empirisk" till sin karaktär, huvudsakligen på  
g r u n d  a v  j a g  ha f t  mycket  begränsad tid till mitt  förfogande, samti
digt  s o m  datafilen visat sig vara ganska arbetskrävande när det gäl
ler  d e  grundläggande bearbetoingsmomenten som identifiering och 
korrekt ion a v  fel ,  omkodning a v  variabler m m .  Ytterligare ett skäl 
till at t  j a g  undvikit teoretiska spekulationer sammanhänger med att 
j a g  själv inte medverkat i konstruktionen av tilläggsenkäten. 

Stockholm, i mars 1996 

Anders Lange 
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1. Inledning 

Statistiska centralbyrån genomförde under januari - juni 1995 en enkätundersökning 
bland de elever som slutade grundskolan 1988. Uppföljningsstudien gjordes i sam
arbete med Skolverket som finansierade vissa frågor i enkätformuläret. Frågorna 
vände sig till de elever som uppgav att de hade ett annat hemspråk än svenska. Syf
tet med uppföljningsstudien i dess helhet var dels att beskriva individernas verk
samhet 7 år efter grundskolan, dels att i ett längre perspektiv beskriva inträdet på 
arbetsmarknaden, yrke, arbetslöshet och studier. 

1995 års undersökning är den sista i en serie av tre, av vilka de två tidigare genom
förts 1990 och 1992. Undersökningen vände sig till de elever som slutat grundsko
lan 1988. Våren 1988 avgick 110 272 ungdomar från årskurs 9 i hela riket och 
7 194 (6 procent) av dessa hade invandrarbakgrund. I den första uppföljningen 
våren 1990 ingick samtliga elever med invandrarbakgrund (7 080 individer) samt ett 
urval av övriga elever. Den totala undersökningsgruppen uppgick till 16 060 per
soner. Vid skapandet av urvalsramen användes registret över avgångna från årskurs 
9, registret över totalbefolkningen (RTB) samt registret över elever som sökt re
spektive tagits in i gymnasieskolan. Populationen stratifierades över ej  sökt, sökt ej  
intagen, intagen på specialkurs, avbrutna gymnasiestudier, intagningslinje i gymna
sieskolan samt kön. Inom varje stratum drogs ett obundet slumpmässigt urval. 

Introduktionsbrev samt frågeformulär skickades ut den 13 februari 1995. Aktuella 
adresser hämtades från SCBs register över totalbefolkningen. Den 21 februari, dvs 
en vecka senare, skickades en påminnelse och ett nytt frågeformulär. Ytterligare en 
påminnelse med ett nytt frågeformulär skickades någon vecka därefter. Enkätfasen 
avslutades i slutet av april och därefter vidtog uppföljningsarbete medelst telefonin
tervjuer. Ur bortfallet i varje stratum drogs ett slumpmässigt urval och individerna i 
detta urval intervjuades med samma frågeformulär. Det relativt komplicerade strati-
fierade tvåfasurvalet ledde till ett ganska komplicerat vägningsförfarande, där hän
syn togs till varierande urvalssannolikheter och svarsfrekvenser i olika strata samt 
till relationen mellan bortfallet i enkätfasen och antalet svar i uppföljningsintervjuer
na. Bland elever med invandrarbagrund var det ovägda totala bortfallet 38%, det 
vägda däremot 25%. 

En rad uppgifter om både respondenterna och deras föräldrar hämtades från SCBs 
register. För respondenternas del handlade det om folkbokföringslän, -kommun och 
-församling, födelseår, födelseland, invandringsår (om relevant), kön och medbor
garskap. Dessutom inhämtades en rad uppgifter från utbildningsstatistiken. För för-



äldramas del inhämtades uppgifter om födelseland, invandringsår, medborgarskap 
samt på yrkesklassifikation baserade SEI-koder (socioekonomisk indelning enligt 
SCBs mall). Just SEI-uppgiftema för föräldrarna saknas hos en ganska stor andel av 
invandrareleverna, mest på grund av att någon eller båda föräldrarna inte fanns i 
samma hushåll som barnet vid den aktuella tidpunkten. I en del fall, där föräldrarnas 
SEI-koder saknas, anges hushålls-SEI, som då avser någon annan vuxen person som 
fanns i hushållet vid folk- och bostadsräkningen 1990. De respondenter som i en
käten respektive intervjun uppgett att de har ett yrke har av SCB tilldelats yrkeskod
er. Jag har kodat om dessa yrkeskoder till SEI-koder. I efterhand har datafilen från 
undersökningen kompletterats med uppgifter om huruvida eleven haft hemspråks
undervisning i grundskolan samt med betyg i hemspråket och svenska språket från 
årskurs 9. 

De av Skolverket tillskjutna frågorna till elever med invandrarbakgrund uppgår till 
24 om varje svarsalternativ i sammansatta frågor räknas som en separat fråga (eller 
"variabel"). 14 av dessa frågor behandlar olika aspekter av användning av hemspråk
et, f em handlar om subjektiva bedömningar av den egna kompetensen i svenska i 
olika sammanhang, i de  återstående frågas om känsla av samhörighet med ur
sprungskulturen respektive den svenska kulturen, om hur respondenten tror att om
givningen uppfattar honom/henne (i termer av "invandrare", "svensk" eller "både 
och") samt om återvändande- och flyttningsplaner för framtiden. 

I föreliggande rapport behandlar jag endast de ovannämnda tilläggsfrågorna komp
letterade med uppgifter om hemspråksundervisning och betyg i svenska från grund
skolan. Datafilen innehöll - delvis på grund av att registerdata hämtats från olika re
gister vid olika tidpunkter - många brister, t ex felkodningar, oklarheter mm. Arbe
tet med att rensa dessa felaktigheter och oklarheter har tagit avsevärd tid i anspråk, 
och jag blev därför tvungen att åtminstone i denna fas av min medverkan i projektet 
koncentrera mig på Skolverkets tilläggsfrågor, som ju  avser elever med invandrar
bakgrund. Några jämförelser med de svenska eleverna görs således inte i denna 
rapport utan får  anstå till ett senare tillfälle. Sådana jämförelser skulle nämligen 
kräva ytterligare ansenliga mängder "rensningsarbete", omkodningar m m  rörande 
de för båda undersökningskategoriema gemensamma utbildningsvariablema. Tids
ramen för denna fas av min medverkan medger visserligen inte sådana insatser, men 
jag hoppas att kunna återkomma till denna "fas 2" av analysen inom icke alltför av
lägsen framtid. 

I en undersökning som denna medför det till synes enkla uttrycket "elever med in
vandrarbakgrund" en rad definitions- och avgränsningsproblem. Låt mig beröra des
sa problem i nästa avsnitt. 



2. Presentation av respondenterna 

I den datafil  SCB tillhandahållit mig ingår 10 549 individer. Av dessa är 78,9 
procent födda i Sverige och 21,1 procent är således födda utomlands. Responden-
tens födelseland är emellertid endast ett av de kännetecken som används i defini
tionen av begreppet "invandrarbakgrund" - andra relevanta kännetecken är givetvis 
föräldrarnas födelseland. Det förhåller sig emellertid så att knappt en tredje del av 
respodenterna i materialet (30,2 procent) antingen saknar eller ej  sammanbor med 
sina föräldrar - 25,1 procent saknar far, 3,9 procent saknar mor och 1,3 procent 
saknar båda föräldrarna. Bestämningen av "invandrarbakgrund" kompliceras därige
nom ytterligare. Datafilen innehåller visserligen en variabel som delar in materialet i 
två kategorier - "elever med invandrarbakgrund" och "svenska elever" - enligt en 
uppsättning av SCB definierade kriterier, men för att vara säker på kategoriernas 
beskaffenhet gjorde jag en egen indelning. En variabel med 18 värden konstruera
des på så sätt att varje värde motsvarade en viss kombination av respondentens och 
föräldrarnas födelseområde samt föräldrarnas befintlighet respektive frånvaro. 

Tabell 1. Underlag för definitionen av kategorin "elever med invandrarbakgrund". 
Förkortningar: Resp = respondenten; S = född i Sverige; U = född utanför Sveri
ge; Sak = Saknas eller ej sammanbor med respondenten. 

Födelseområdtt Inkluderas i kategorin 
" invandrarbakgriind" 

Hor Far Resp. Antal Procent 

S S s 4 .  , 0 6 7  3 8 .  6 
S s u 6 8  0 . 6 
s u s 1 7 2  1 .  ,6  
s u u 7 5  0 .  , 7  X 

s Sak s 1 .  , 3 0 5  1 2 .  . 4  
s Sak u 8 1  0 .  , 8  
u S s 1 8 2  1 .  , 7  
u S u 2 0 8  2 .  , 0  X 

u U s 1 ,  . 4 5 4  1 3 .  . 8  X 

u U u 1 . 1 3 3  1 0 ,  . 7  X 

u Sak s 7 7 0  7 ,  . 3  X 

u Sak u 4 8 7  4 ,  . 6  X 

Sak S s 2 4 1  2 , . 3  
Sak S u 3 0 ,  . 0  
Sak U s 87  0 ,  . 8  X 

Sak U u 7 6  0 . 7  X 

Sak Sak s 4 5  0 .  . 4  
Sak Sak u 9 5  0 . 9  X 

1 0  . 5 4 9  1 0 0 ,  . 0  4 . 3 8 5  



I den ovan redovisade "utplockningen" av medlemmar i kategorin "elever med in
vandrarbakgrund" har jag  så nära som möjligt försökt reproducera SCBs kriterier. 
Trots det innehåller min avgränsning - 4 385 personer - 59 fler individer än i SCBs 
indelning. I båda fallen är de presumptiva adoptivbarnen exkluderade. Trots flera 
kontroller har jag  inte kunnat identifiera anledningen till denna diskrepans. I den 
fortsatta presentationen använder jag mig av min egen indelning. 

Av de på så sätt definierade 4 385 individerna med invandrarbakgrund är 52,7 pro
cent födda i Sverige och, följaktligen, 47,3 procent födda utomlands. De sistnämn
da, 2 074 personer, är födda i 95 olika länder. Föräldrarna till de i Sverige födda 
eleverna kommer från 52 olika länder. Könsfördelningen i materialet är nästintill 
perfekt symmetrisk - 49,9 procent pojkar och 50,1 procent flickor. I stort sett sam
ma  könsfördelning gäller inom underkategorierna "födda i Sverige" och "födda 
utanför Sverige". Ytterligare några bakgrundskännetecken presenteras i tabellerna 
nedan. 

Tabell 2. Åldersfördelning bland elever med invandrarbakgrund 

Åldar Antal % 

22 90 2.1 
23 3.809 86.9 
24 428 9.8 
25 52 1.2 
26 6 0.1 

Åldersfördelningen är som väntat mycket "smal" och den överväldigande majorite
ten har den "korrekta" åldern 23 år 7 år efter avgången från grundskolan 1988. Det 
kan vara intressant att notera att samtliga de 58 elever som är 25 eller 26 år gamla är 
födda utanför Sverige, varvid 2 nationaliteter är tydligt "överrepresenterade": 17 är 
födda i Turkiet, 13 i Vietnam. 

Tabell 3. Ålder vid ankomsten till Sverige bland de elever med invandrarbakgrund 
som inte är födda i Sverige. 

illder vid ank«nsten 

(intervall) 

Antal % 

högst 2 år 297 14. .6 

3 - 6 år 630 31. .0 

7 - 10 år 440 21. .7 

11 - 14 år 418 20, .6 

16 - 19 år 245 12, .1 



Två nationaliteteter är kraftigt "överrepresenterade" bland dem som var 16 - 19 år 
gamla vid ankomsten till Sverige, nämligen chilenare och iranier. Bland dem som 
anlände till Sverige i späd ålder - högst 2 år - är en enda nationalitet mycket kraftigt 
"överrepresenterad", nämligen finländare (35,4 procent av de 297 individerna). 

Tabell 4. Vistelselängd i Sverige bland de elever med invandrarbakgrund som inte 
är födda i Sverige. 

Vlstolselängd i år Antal % 

(intervall) 

6 - 9 350 17, ,2 
10 - 13 375 18, .5 
14 - 16 364 17. ,9 
17 - 20 638 31, .4 
21 - 24 303 14, ,9 

Bland dem med kortast vistelsetid finner vi återigen två tydligt "överrepresentrade" 
grupper - iranier och chilenare - medan finländare dominerar bland dem med längst 
vistelsetid. 

Tabell 5. Fädemas vistelselängd i Sverige. Observera att tabellen endast gäller de 
individer vilkas fäder inte saknas i materialet. 

Vistalsalängd i år Antal % 

(intervall) 

6 - 9 350 17, ,2 
10 - 13 375 18, .5 
14 - 16 364 17, .9 
17 - 20 638 31. .4 
21 - 24 303 14, .9 

Tabell 6. Mödrarnas vistelselängd i Sverige. Observera att tabellen endast gäller de 
individer vilkas mödrar inte saknas i materialet. 

Vistelselängd i år Antal % 

(intervall) 

6 - 9 539 14, .3 
10 - 13 622 16, .5 
14 - 16 569 15, .1 
17 - 20 804 21, .4 
21 - 24 1.226 32. .6 



Även om långtifrån alla ungdomar hunnit skaffa sig ett yrke - samtidigt som en del 
av dem som gjort det inte kan utöva det på grund av arbetslöshet - kan det vara in
tressant att titta på yrkesstrukturen bland de elever som rapporterat att de har ett 
jobb samt bland de föräldrar för vilka yrkesuppgifter varit möjliga att inhämta från 
register. I detta fall är det befogat att jämföra svenska elever och elever med invand
rarbakgrund. 

Tabell 7. Fördelning i procent'^ över förenklad yrkesklassifikation enligt SEI-koder 
för elever med invandrarbakgrund och svenska elever samt föräldrar i respektive 
kategori. Tabellen avser givetvis den del av materialet för vilken dessa uppgifter 
föreligger. Resp. = respondenten. 

Blaver med invandrarbakgrund Svenska elever 
Yrkeskategori Resp. Fadern Modem Resp. Fadern Modem 

Högre tjänstemän, 
ledande befattn., 
akademiska yrken 

2. ,3 9. ,1 4. ,8 2. ,3 17. .4 7, .6 

Tjänstemän på 
mellannivå 

10. ,2 13. ,6 14. ,4 11, .5 18. ,5 19, .7 

Lägre tjänstemän 17. .4 6. .5 12, .2 12, .4 10. .5 21, .3 

Arbetare 68, .8 62, .1 65, .4 72 , .6 41, .5 45, . 1 

Egna företagare 1, .3 8, .3 3, .2 0, .5 7, .9 4, .2 

Lantbrukare 0, .0 0, .3 0, .0 0, .7 4, .2 2, .2 

Antal per 
kolumn 2.226 2.216 2.599 3.673 4.177 4.596 

När det gäller eleverna själva ser vi att nästan inga skillnader föreligger i de "högre" 
yrkesskikten. Elever med invandrarbakgrund har emellertid en högre andel lägre 
tjänstemän medan svenska elever har en något högre andel arbetare (vilket kvarstår 
även när kategorin arbetare delas in i yrkesutbildade och icke yrkesubildade). 
Invandrarelevernas föräldrar har markant högre andelar arbetare och lägre andelar 
"högre" yrken än de svenska elevernas föräldrar. I viss utsträckning är detta ett 
uttryck för dekvalificering av akademisk utbildning bland invandrare. 

1) En teknisk anmärkning är pä sin plats här. Som jag nämnt tidigare har det komplexa stratifierade 
tväfasurvalet resulterat i vägning av individerna i materialet. Viktema har mycket stor spännvidd, från 1 till 
drygt 144. Jag har undersökt hur användning av vägda frekvenser påverkar olika beräkningar - 1  ex  chi2-
prövningar av bivariata fördelningar, korrelationsberäkningar mm. Vid jämförelser mellan beräkningar 
med och utan användning av vikter har jag fått mycket svårtolkade resultat. Jag har konsulterat statistiker 
vid Stockholms universitet samt två volymer som behandlar analyser av komplexa surveys (Skinner & 
Holt 1989; Lehtonen & Pahkinen 1995). Med stöd i dessa konsultationer har jag efter s k moget övervä
gande bestämt mig för att inte använda vägda data, främst på grund av att jag endast i mycket liten utsträck
ning är intresserad av punktestimation av populätionsparametrar. Vägda estimat kommer att presenteras i 
SCBs rapportering från undersökningen. 



Tabell 8. Andelar i procent med olika medborgarskap bland respondenterna och 
föräldrarna. 

Medborgarskap Respondenten Fadern Modem 

Svenskt medborgarskap 
"från början" 8.0 10.1 4.2 

Förvärvat svenskt 
medb. (naturaliserad) 36.8 36.8 38.8 

Utländskt medb. 55.2 53.1 57.0 

Totalt 
antal per kolumn 4.385 3.011 4.103 

Tabell 8 ovan visar medborgarskapsförhållanden bland respondenterna och föräld
rarna. Man kan notera att andelar naturaliserade och de med utländskt medborgar
skap är ungefär lika stora i de tre kategorierna. Medborgarskapsförhållandena är 
emellertid något mer komplicerade när det gäller eleverna själva, vilket illustreras i 
tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Medborgarskap hos elever med invandrarbakgrund indelade efter födel
seområde. Tabellen visar radprocent. 

Medborgarskap 

Födelseområde Svenskt "från Förvärvat Utländskt 
början" svenskt 

Sverige 11.9 35.9 52.2 

Utlandet 3.6 37.8 58.6 

Den i det föregående presenterade översikten av bakgrundskännetecken avsåg hela 
kategorin "elever med invandrarbakgrund". En sådan grov avgränsning är emellertid 
analytiskt nästintill meningslös och kan endast användas som ett första steg på väg 
mot en mera användbar klassifikation. Bakom uttrycket "invandrarbakgrund" döljer 
sig ett myller av etniska/nationella ursprung - de utrikes födda eleverna kommer 
från 95 olika länder - som med största sannolikhet inverkar differentiellt på de för
hållanden och förhållningssätt som Skolverkets "frågepaket" avser att kartlägga. Ef
tersom de flesta ursprungsländer representeras av några f å  (högst något tiotal) indi
vider, kan inga jämförande analyser företas på så små grupper. 

Jag har därför försökt att åstadkomma mera meningsfulla och användbara gruppe
ringar på följande sätt. SCBs bokstavskoder för både respondenternas och föräldrar



nas födelseländer kodades om till ett system som tilldelar varje land ett tresiffrigt 
numeriskt variabelvärde där första siffran anger ett geopolitiskt-geokulturellt områ
de och de två efterföljande siffrorna identifierar landet. Till exempel har Öst-Europa 
3 som första siffra och Polen har 302 som landsnummer. Ordningssföljden hos de 
första siffrorna i områdeskodema avspeglar mycket grovt sett ett ökande geografiskt 
och/eller kulturellt avstånd från Sverige (vars landsnummer i detta system är 107). 
Genom att landsnumret är en numerisk variabel kan länder aggregeras på valfritt 
och smidigt sätt. Efter denna omkodning har jag använt landskoderna för två typer 
av klassifikation av nationellt/etniskt ursprung. Eftersom en sådan klassifikation -
framförallt för de i Sverige födda eleverna - inte kan göras enbart på grundval av 
respondentens födelseland, måste även föräldrarnas ursprungsländer ingå i klassifi-
kationen. Det  sistnämnda försvåras av att långtifrån alla individer i materialet 
sammanbor med sina föräldrar. 

Den första typen av klassifikation avser geopolitiska-geokulturella områden, varvid 
följande kriterium på "medlemskap" användes; för de utrikes födda respodententer-
na skulle såväl respondenten som den befintliga föräldern (i bästa fall båda) vara 
födda i de länder som omfattas av området. För de i Sverige födda respodenterna 
skulle den befintliga föräldern (i bästa fall båda) vara född(a) inom området. Följan
de grovt "homogeniserade" ursprungsområden blev resultatet: 

Tabell 10. Gruppering av respondenterna i 8 ursprungsområden. 

Geopolit i skt/ 
geokuXturelit 
område 

Antal Procent 

Övriga Norden 1.837 48.4 

Övriga Väst-Europa {exkl. 
Norden), samt Nordamerika, 
Australien och Nya Zeeland 

96 2.5 

Öst-Europa 306 8.1 

Syd-Europa 607 16.0 

Syd- och Mellanamerika samt 
Västindien 252 6.6 

Afrika 82 2.2 

Mellanöstern 478 12.6 

Asien + Oceanien 141 3.7 

Totalt 3.799" 100.0 

1) 586 individer har således fallit bort på grund av "blandad" bakgrund. Det kan finnas 
skäl att återkomma till dessa ungdomar i ett annat sammanhang. 



Vi ser att framförallt övriga Väst-Europa samt Afrika representeras av låga antal in
divider. Eftersom nästan varje område domineras numerärt av ett eller två länder, 
har jag använt dessa länder i den andra klassifikationen, som således betydligt snä
vare än den förstnämnda begränsar ursprunget till nationalitet/etnicitet. Analoga reg
ler för relationen mellan respondentens och (de befintliga) föräldrarnas ursprungs
länder användes även här. Resultatet visas i tabell 11 nedan. 

Tabell 11. Gruppering av respondenterna i ett antal större nationella/etniska ur
sprungskategorier samt vissa bakgrundskännetecken per kategori. Kategorierna är 
ordnade efter fallande numerär storlek. M = median.^' 

Andel Andel Vistelse- Ålder vid in- Andel med 
Ursprungs- Antal män födda i tid i Sve- vandring (år) svenskt med-
land Sverige rige (år) 3e borgarskap 

% % M Q3-Q1^' M kvart'' % 

Finland 1.580 48, .4 78, .1 19 4 4 6 41. .6 
Jugoslavien 471 47, .1 89, .2 18 8 5 11 21. .5 
Turkiet 263 56, .7 12, .6 17 5 6 10 30. .4 
Chile 201 50. .8 0, .5 15 9 8 14 39. .3 
Danmark 188 49, .5 30, .9 20 4 3 7 39. .4 

Polen 174 47, .7 32, .2 12 6 11 13 59, .2 

Norge 131 45, .8 48, .1 16 9 7 11 39, .8 

Iran 102 66, .7 1, .0 9 1 15 15 5, .9 
Grekland 96 52. ,1 90. ,6 20 2 3 4 69, ,8 

Libanon 89 50. ,6 4. ,5 11 6 12 14 64, ,6 

Vietnam 72 52. ,8 0. ,0 15 2 9 12 73 . ,6 

1) Medianen är det värde som delar kategorin i tvä halvor, dvs 50% ligger under och 50% över me-
dianen. 

2) Här anges (i år) dels medianen för visteistiden, dels differensen mellan tredje och första kvartilen. 
Det  sistnämnda är ett spridningsmått som anger i vilket intervall de mittersta 5 0  procenten av in
dividerna ligger. Till exempel anger värdet 1 för iranierna att de mittersta 5 0  procenten invandrat 
under e n  period av 1 år och har således i stort sett samma vistelselängd (67 procent av de iranska 
ungdomarna kom till Sverige åren 1986 och 1987). Uppgifterna gäller givetvis endast de respond-
enter s o m  inte är födda i Sverige. O m  man tittar i kolumnen "andel födda i Sverige" får man en 
uppfattning o m  hur många respondenter inom varje grupp som vistelselängdvariabeln avser. 
Samma sak gäller ålder vid invandring. 

3)  3 e  kvart = tredje kvartilen (alt. 75e  percentilen); den ålder över vilken 2 5  procent av kategorin lig
ger. Till exempel var 25 procent av de (utrikes födda) turkiska eleverna äldre än 10 år när de in
vandrade, vilket innebär att 75 procent av dem var högst 10 år gamla vid ankomsten till Sverige. 

Storleksrelationerna mellan kategorierna i tabell 11 återspeglar dels analoga relation
er mellan motsvarande "moderpopulationer" i befolkningen, dels olikheter mellan 
grupperna i fråga om invandringsperiod och genomsnitdig ålder vid invandring, vil
ket i sin tur påverkar sannolikheten att en grupp härbärgerar ungdomar som gått i 
grundskolan under 1980-talet. 

Det kan i detta sammanhang vara intressant att se hur de 11 nationella kategorierna 
ser ut i socioekonomiskt hänseende. Tabell 12 på nästa sida visar detta. 



Tabell 12. Fördelning i procent över socialgrupper (förenklad SEI-klassifikation) i 
de olika nationalitetsgrupperna. Data avser hushållen, varvid gäller att när båda 
föräldrarna är närvarande bestämmer den högsta SEI-koden hushållets klassifika-
tion. När båda föräldrarna är frånvarande, tas SEI-koden för annan vuxen person i 
hushållet, om någon sådan är tillstädes. 

nrspningsleuid Socialgrupp^' 

1 2  3 4 5 6 Antal 

Finland 6, .6 15. ,2 3, ,2 10. .1 64, .7 0, ,2 1.325 
Jugoslavien 2. .8 8. ,8 6, .3 4. .5 77, .6 0, .0 397 
Turkiet 2, .6 6. ,5 16, .2 4. ,6 70, .1 0, .0 154 
Chile 9, .9 17. ,1 2. .0 5. ,9 65, . 1 0, .0 152 
Danmark 13, .0 18. .2 4, .6 7. ,8 55, .2 1, .3 154 

Polen 16, .9 14. ,8 6, .3 9, ,2 52, .8 0, .0 142 

Norge 10, .2 16. .3 9, .2 9, .2 53, .1 2, .0 98 

Iran 10, .0 15. .0 7, .5 5, .0 62, .5 0, .0 40 

Grekland 2 , .9 10. .1 13, .0 1, .5 72, .5 0, .0 69 

Libanon 4. .4 2, .2 19 .6 4, .4 69 .6 0. .0 46 

Vietnam 0, .0 6, .7 6 .7 0, .0 86 .1 0, .0 43 

1) 1 = högre tjänstemän, ledande befattningar, akademiska yrken 
2 = tjänstemän på mellannivå 
3 = egna företagare 
4 = lägre tjänstemän 
5 = arbetare (yrkesutbildade och  ej yrkesutbildade) 
6 = lantbrukare 

Även om jag  i det föregående påpekat att jag inom ramen för denna rapport inte 
kommer att vare sig beröra elevernas arbetslivsförhållanden eller genomföra några 
jämförelser mellan elever med invandrarbagrund och svenska elever, vill j ag  här 
presentera ytterligare ett par sådana jämförelser. 55,0 procent av de svenska elever
na och 53,1 procent av elever med invandrarbakgrund har angett att de varit arbets
lösa någon gång efter den 1 januari 1992. Den genomsnittliga sammanlagda arbets
löshetstiden är något längre för invandrarungdomarna (aritm. medelvärde 9,9 måna
der; median 8 månader) jämfört med de svenska ungdomarna (aritm. medelvärde 
8,0 månader, median 6 månader). Det föreligger ingen nämnvärd skillnad mellan de 
två kategorierna i fråga om antalet gånger de varit arbetslösa. Avslutningsvis kan 
jag nämna att 12,1 procent bland invandrarungdomar och 11,4 procent bland sven
ska ungdomar har angett skilsmässa som anledning till att de vuxit upp med endast 
en (respektive ingen) förälder. 

Som en sista del av elevemas bakgrund vill jag presentera några exempel på mycket 
olika "invandringsprofiler" bland de 11 nationella kategorierna. I en svit av fyra 
diagram (figurerna 1-4 på de två nästföljande sidorna) visas invandringen till Sveri
ge från fyra länder under perioder med längder mellan 47 och 53 år. 
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Figur 1. Den chilenska invandringen till Sverige mellan 1945 och 1992. Diagrammet 
visar bruttoinvandringen (utan hänsyn till återmigration) i antal personer per år Ob
servera att det högsta antalet på den vertikala skalan är 6 000. Data för perioden 
1945-1951 avser utflyttningsland, för perioden 1952-1992 medborgarskapsland. Käl
la: Statistiska Centralbyrån, Örebro. 

Antal p e r s o n e r  ( tusental)  
h in i anda re  

Invandr ingsår  

Figur 2. Den finska invandringen till Sverige mellan 1945 och 1992. Diagrammet vi
sar bruttoinvandringen (utan hänsyn till återmigration) i antal personer per år Ob
servera att det högsta antalet på den vertikala skalan är 42 000. Data för perioden 
1945-1951 avser utflyttningsland, för perioden 1952-1992 medborgarskapsland. Käl
la: Statistiska Centralbyrån, Örebro. 



I ranier  

6800-

5600 

4800 
4400 
4000 

2800 
2400 
2000 

1965 
I n v a n d  r i n g s å r  

Figur 3. Den iranska invandringen till Sverige mellan 1945 och 1992. Diagrammet 
visar bruttoinvandringen (utan hänsyn till återmigration) i antal personer per år Ob
servera att det högsta antalet på den vertikala skalan är 8 400. Data för perioden 
1945-1951 avser utflyttningsland, för perioden 1952-1992 medborgarskapsland. Käl
la: Statistiska Centralbyrån, Örebro. 
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Figur 4. Den polska invandringen till Sverige mellan 1940 och 1993. Diagrammet vi
sar bruttoinvandringen (utan hänsyn till återmigration) i antal personer per år. Ob
servera att det högsta antalet på den vertikala skalan är 4 200. Data för perioden 
1945-1951 avser utflyttningsland, för perioden 1952-1992 medborgarskapsland. Käl
la: Statistiska Centralbyrån, Örebro. 



3. Hemspråksundervisning i grundskolan 

Jag har tidigare nämnt att tilläggsinformation rörande hemspråksundervisning i 
grundskolan för elever med invandrarbakgrund samt betyg i svenska från årskurs 9 
för  båda elevkategorierna tillhandahållits mig i efterhand f rån SCB. Innan j ag  
beskriver denna aspekt på data låt mig kort beröra frågan om tidsrelationerna mellan 
och kvaliteten hos de olika informationer som data innehåller. Eleverna kan sägas 
utgöra en händelsekohort definierad genom att de alla gått ut grundskolan våren 
1988. För invandrarelevemas del har grundskoleperioden föregåtts av egen invand
ring (oftast tillsammans med föräldrarna) respektive - för dem som är födda i Sveri
ge - föräldrarnas invandring under olika perioder med därav följande olikheter i vis
telsetid i Sverige. Föräldrarna hade med sig olikartat utbildningsmässigt och socio-
ekonomiskt "bagage" från sina ursprungsländer. Data innehåller emellertid ingen in
formation om föräldrarnas utbildning, vare sig den de fått i ursprungslandet eller 
den de eventuellt skaffat sig i Sverige. Den socioekonomiska klassifikationen av 
föräldrarna enligt SEI-koder är bristfällig av två skäl: en del föräldrar saknas i mate
rialet och en del av de befintliga föräldrarna saknar SEI-koder. Dessutom är invand
rares yrkesstatus i Sverige en dålig indikator på "kulturellt kapital" samt vissa andra 
kännetecken som brukar associeras med socioekonomisk situation och anses vara av 
vikt vid sociologiska analyser. Detta gäller särskilt invandrare från vissa länder eller 
geopolitiska områden, där en stor andel av dem som t ex har akademisk utbildning 
från hemlandet med eventuell påbyggnad i Sverige är arbetslösa eller har okvalifi
cerade arbeten. Hursomhelst kan man strukturera tidsrelationerna mellan de olika 
informationerna i data med hjälp av följande schema: 

Böfjar 
grundskolan 

Avgång från 
grundskolan 

Registerdata 
från FOB90 

SCBs 
mätning 

1979 

Föräldrarnas bakgrund 
vistelselängd 
medborgarskap 

Elevernas invandringsålder 
vistelselängd 
medborgarskap 

Född i Sverige/född utomlands 

hemspråksundervisning 

1988 

betyg i svenska 
betyg i hemspråk 

1995 

(arbetsmarknad) användning av hemspråket 
(gymnasium >linje >betyg) subj. kompetens svenska 
(högskola) samhörighet med urspr.iandet 

samhörighet med Sverige 
perception av andras uppfatt
ningar 

föräldrarnas socioekonomiska status i Sverige 
flyttningsplaner 

"Egenskapen" att ha haft hemspråksundervisning i grundskolan har således föregåtts 
av följande förhållanden: respondenternas och/eller föräldrarnas emigration från 
olika länder (för vissa respondenter omständigheten att vara född i Sverige), an
komst till Sverige i olika åldrar, föräldrarnas och respondenternas vistelselängd i 
Sverige, föräldrarnas socioekonomiska status i Sverige (med osäkert indikatorvärde) 
samt föräldrarnas och respondenternas förvärvande av svenskt medborgarskap. Det 



är emellertid något missvisande att lägga alla de faktorer som i schemat placerats 
längst ut till vänster tidsmässigt så entydigt före alla de övriga. Vistelselängd ökar 
t ex successivt längs hela tidsaxeln, svenskt medborgarskap kan ha förvärvats när 
som helst fram till 1988 (som i data är det senaste årtalet för erhållet svenskt med
borgarskap) och även sådana till synes självklart "antecedenta" faktorer som ur
sprungsland och föräldrarnas socioekonomiska bakgrund från ursprungslandet har 
egentligen kontinuerligt avsatt konsekvenser fram till mätningsåret 1995. Schemat 
utgör således en kraftig förenkling. Föräldrarnas socioekonomiska status i Sverige 
har säkerligen påverkat respodenterna under hela den aktuella tidsperioden, vilket i 
schemat markerats med pilar före och efter denna faktor. Betyg i svenska från års
kurs 9 utgör visserligen ett slags "slutprodukt", men den undervisning som betygen 
(till en del) är ett resultat av har pågått parallellt med hemspråksundervisningen och 
tidsrelationen mellan dessa två kännetecken är oklar. Huruvida man haft  eller inte 
haft hemspråksundervisning i grundskolan utgör således en komplex funktion av 
ovan diskuterade faktorer. 

Under de 7 åren mellan 1988 och 1995 har en del ungdomar sökt till och kommit in 
på gymnasiet; en del har därefter fortsatt till högskoleutbildning. Andra har kommit 
direkt ut på arbetsmarknaden där de mött hinder och upplevt misslyckanden eller 
framgångar (i schemat är dessa aspekter satta inom parentes eftersom de inte behand
las i denna rapport). Dessa aktiviteter, framgångar och misslyckanden har i varier
ande utsträckning varit relaterade till deras bakgrund och utgångsbetingelser och har 
sedimenterat erfarenheter som på olika sätt inverkat på deras sätt att besvara Skol
verkets "tilläggspaket" av frågor våren 1995. Frågorna utgör en tvärsnittsmätning 
vid en fixerad tidpunkt och man vet ingenting om hur de förhållanden frågorna be
handlar - 1  ex användning av hemspråket inom olika livsområden - förändrats under 
de föregående åren. Det rimligaste antagandet härvidlag är att det subjektiva tidsin
tervall som t ex svaret på frågan hur ofta man använder hemspråket i umgänget med 
familjen omspänner knappast är längre än något halvår bakåt i tiden. Relationen 
mellan hemspråksundervisningen i grundskolan och den nuvarande användningen 
av - och inställningen till - hemspråket är därför komplicerad och skyms av flera 
svårfångade mellanliggande händelser och processer. I princip kan man hävda att de 
förhållanden och förhållningssätt som mättes våren 1995 är samtidiga och de 
"orsaksrelationer" som eventuellt kan tänkas råda mellan dem kan i bästa fall här
ledas ur psykologiska hypoteser om vilka av dem som etablerats hos individen tidi
gare och vilka senare. 

Låt mig först anlägga ett "fågelperspektiv" på hemspråksundervisningen genom att 
ange några procenttal som gäller hela materialet utan indelning efter nationalitet 
eller geopolitiska områden. Tabell 13 på nästa sida visar detta. 



Tabell 13. Andelar i procent av elever med invandrarbakgrund som haft respektive 
inte haft hemspråksundervisning i grundskolan. Kategorin indelad i födda i Sverige 
och födda utomlands. 

Födelseområde Haft 
hemspråksxindervi sning 

ja nej 

Sverige 39.9 60.1 

Utlandet 44.8 55.2 

Totalt 42.3 57.7 

I hela materialet har således drygt 42 procent haft hemspråksundervisning. Jämfört 
med födda i Sverige har en större andel bland de utlandsfödda eleverna haft sådan 
undervisning och skillnaden är statistiskt säkerställd (chi2, p = 0.0001). Låt oss nu 
se efter hur elevemas medborgarskap sammanhänger med hemspråksundervisning. 

Tabell 14. Andelar i procent av elever med invandrarbakgrund som haft respektive 
inte haft hemspråksundervisning i grundskolan. Kategorin indelad efter medborgar
skap. 

Medborgarskap Hemspråksundervisning 
ja nej 

Svenskt medb. "från början" 18.7 81.3 
Förvärvat svenskt medb. 36.7 63.3 
Utländskt medb. 49.0 51.0 

Tendensen är mycket tydlig: de som haft svenskt medborgarskap "från början" har 
lägst andel med hemspråksundervisning, de med utländskt medborgarskap högst. 
Skillnaderna mellan de tre medborgarskapskategorierna är statistiskt säkerställda 
(chi2, p = 0.0001). Tabell 15 nedan visar hur hemspråksundervisningen ser ut i de 
11 nationella kategorierna jag definierat i det föregående. 

Tabell 15. Andelar i procent som haft hemspråksundervisning i grundskolan efter 
ursprungsland (de 11 största grupperna). Ursprungsländerna är ordnade från 
högsta till lägsta procenttal. 

Ursprungsland Hemspr&ksundervisnlng 

Libanon 65. ,2 
Iran 64. ,7 
Grekland 61. .5 
Jugoslavien 57, ,5 
Vietnam 56, .9 
Chile 54, .3 
Turkiet 50, .6 
Polen 46, .6 
Finland 37, .2 
Danmark 13, .8 
Norge 3, .8 



Jag har sedan med hjälp av ett datorprogram kallat CHAID (Chi-squared Automatic 
Interaction Detector; programmet utför s k Segmentation Modeling), inom varje na
tionalitetsgrupp undersökt vilka av bakgrundsfaktorerna som ökar sannolikheten för 
att eleven haft hemspråksundervisning i grundskolan. När hela materialet analyseras 
utan indelning p å  nationella kategorier framkommer följande signifikanta samband, 
som presenteras p å  så sätt att de  sub-kategorier som listas nedan innehåller signifi
kant större andelar individer som haft hemspråksundervisning i grundskolan jämfört 
med  sub-kategorier med "motsatta" kännetecken. Man kan även uttrycka det så att 
sannolikheten att hitta personer som haft hemspråksundervisning är större i d e  lista
d e  kategorierna. Bakgrundsfaktorerna är indelade i tre kategorier - d e  som gäller 
respondenten (eleven), de  som gäller fadern och de som gäller modem. 

Respondenten 
utländskt medborgarskap 
högre invandringsålder 
kortare vistelse i Sverige 
högre betyg i svenska i åk 9 
född utomlands 
hushållet tillhör arbetarklassen 

Fadern 
utländskt medborgarskap 
kortare vistelse i Sverige 

Modern 
utländskt medborgarskap 
kortare vistelse i Sverige 

För att kontrollera i vilken utsträckning de "globalt" funna sambanden gäller även 
"lokalt" har jag  därefter utfört liknande analyser separat för  varje nationell grupp. I 
tabell 16 p å  nästa sida presenteras en  kondenserad sammanfattning av resultaten. 
Varje kännetecken som listas definierar som tidigare en sub-kategori, t ex  de med 
kor tare  vistelset id i Sverige ( jämför t  m e d  d e m  m e d  längre  visteistid),  d e  m e d  
utländskt medborgarskap (jämfört med dem med svenskt medborgarskap) osv. Plus
tecken anger för  varje nationalitet att sub-kategorin i fråga har en  signifikant större 
andel sådana elever som haf t  hemspråksundervisning. Minustecken anger att sub-
kategorin har en  signifikant mindre andel sådana elever. Frånvaro av tecken betyder 
att inget signifikant samband föreligger. 

Det bör tilläggas att vissa interaktioner kan förekomma mellan d e  olika bakgrunds
faktorerna. Framförallt är förvärvande av svenskt medborgarskap positivt korrelerat 
med  vistelsetid. Separata analyser visar dock att innehav av utländskt medborgar
skap och kort vistelsetid relativt oberoende av varandra inverkar p å  sannolikheten 



Tabell 16. Sammanfattning av analyser av sambanden mellan bakgrundsfaktorer 
och hemspråksundervisning för de II största nationalitetsgruppema. För förklaring 
av tabellen se texten ovan. Siffrorna intill tecknen indikerar variabelns rangplats 
(inom en viss nationell grupp) med avseende på sambandets styrka; t ex betecknar 
"1" det starkaste signifikanta sambandet i den polska gruppen, "7" det svagaste. 

Bakgrundsfaktor Elevens ursprungsland 
Fin
land 

Jugo- Turkiet 
slavlen 

Chile Dan
mark 

Polen Norge Iran Grek
land 

Liba- Viet-
non nam 

Respondenten 
utländskt medb. +2 

högre inv.ålder'' +1 

född utomlands _5 

kortare vistelse'' +3 +3 

högre betyg svenska 
Fadern 

utländskt medb. +3 +2 +' +2 

kortare vistelse _4 +3 +3 

Modem 
utländskt medb. +2 +3 

kort vistelse +2 +2 + 

Hushållet 
tillhör arbetarklassen 

*) Det föreligger starka negativa i<orrelationer melian flera bai<grundsvariabler. Framförallt gäller detta invandringsålder och 
vistelselängd, där koefficienterna varierar mellan -0.84 (iranier) ocfi -0.99 (danskar). Strikt sett skulle en av variablerna kunna 
uteslutas ur analyserna. Starka negativa samband föreligger även mellan modems vistelselängd ocfi invandringsålder, där 
koefficientema hos 9 nationaliteter varierar mellan -0.80 (polacker) och -0.98 (danskar). Hos jugoslaver och iranier är koeffici
enterna -0.57 och -0.41 respektive. Starka positiva samband mellan respondentens och moderns vistelselängd uppträder även 
hos samma 9 nationella grupper. 

att ha haft hemspråksundervisning i de nationella grupper där signifikanta samband 
föreligger. Att signifikanta samband saknas för Grekland och Vietnam samt att endast 
ett samband uppträder för Norge och Iran sammanhänger i viss mån med begränsad 
variation hos de olika bakgrundsfaktorerna i respektive grupp - de flesta är/är inte 
födda i Sverige, en stor majoritet har kort/lång vistelsetid osv. När det gäller föräldrar
nas kännetecken reduceras sannolikheten att erhålla signifikanta samband väsentligt 
av "bortfallet" bland föräldrarna samt av bristande information om de befintliga föräld
rarna. De sneda fördelningarna över vissa bakgrundsvariabler är dock förmodligen in
te hela förklaringen till frånvaron av signifikanta samband i dessa grupper, men för
djupade analyser av denna problematik ligger utanför ramen för denna rapport. 

Siffrorna intill tecknen i tabellen anger för varje nationell grupp variabelns rangplats 
med avseende på sambandets styrka. Med tanke på de många osäkerheterna i data bör 
man dock ta dessa rangordningar med en nypa salt. Med denna reservation kan infor
mationen läsas både horisontellt - där siffrorna kan indikera större eller mindre över
ensstämmelse över de nationella grupperna i fråga om en viss variabels "betydelse" -



och vertikalt, där de upplyser om variablemas varierande betydelse inom en nationell 
grupp. Det är även viktigt att påpeka diskrepanser mellan de signifikanta faktorer som 
ger utslag när alla elever analyseras tillsammmans (se föregående sida) och deras lo
kala "verkan" i de nationella grupperna. Det är uppenbart att de "globala" sambanden 
inte utan vidare kan hävdas gälla för samtliga nationella grupper. I vissa fall kan ett 
samband i viss riktning i det totala materialet "slå" i motsatt riktning i två nationella 
grupper, som fallet t ex är med "född utomlands" hos jugoslaver och polacker. 

Man kan vidare notera att kön lyser med sin frånvaro bland de bakgrundsfaktorer som 
uppvisar signifikanta samband med hemspråksundervisning. I vissa grupper förekom
mer könsdisproportioner bland dem som haft respektive inte haft hemspråksundervis
ning, men skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Om materialet betraktas som 
helhet saknar kön betydelse för sannolikheten att ha haft hemspråksundervisning. Det 
kan även vara värt att observera att signifikant samband mellan hemspråksundervis
ning och betyg i svenska i årskurs 9 endast föreligger bland de chilenska eleverna, där 
de som har högre betyg har en större andel "hemspråksstudenter" än de som har lägre 
betyg i svenska. Jag har tidigare påpekat att tidsföljdsrelationen mellan dessa två fak
torer är oklar och det är därför svårt att uttala sig om vad som är "hönan" och vad 
"ägget" i detta sammanhang. 

Om medelvärden för betyg i svenska studeras i de olika grupperna uppdelade på dem 
som haft hemspråk och dem som inte haft det, visar det sig att i 8 av de 11 nationali-
tetsgruppema har de som haft hemspråksundervisning något högre medelbetyg än de 
som inte haft hemspråk. I de flesta fall - utom chilenama - blir underkategorierna så 
små att skillnaderna inte är statistiskt säkerställda. Det är inte osannolikt att tendensen 
skulle kvarstå om stickprovet vore större och att skillnaderna då skulle bli säker
ställda. Detta får  dock betraktas som en spekulativ hypotes. Framförallt är betyg i 
svenska korrelerade med föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, där elever med för
äldrar i socialgrupp 1 med få  undantag har högst medelbetyg och elever med föräldrar 
i socialgrupp 4 (arbetare) lägst. 

4. Användning av hemspråket 
En fråga i Skolverkets tilläggsformulär har följande lydelse: Hur ofta använder Du 
Ditt hemspråk när Du... . Därefter specificeras ett antal användningssätt, som  talar 
med (föräldrar, man/hustru, dina barn mm), vidare lyssnar på/ser på radio/TV, läser 
(tidningar, skönlitteratur mm), skriver (korta meddelanden, brev mm) samt tolkar 
eller översätter till eller från svenska. Svaren graderas i ofta, ibland och  nästan 
aldrig/aldrig. Dessutom tillfrågas respondenten om han/hon använder hemspråket i 
arbetet/studierna samt vid besök i ursprungslandet och om han/hon bruka delta i 
föreningsmöten och andra evenemang där hemspråket talas. Det skulle givetvis vara 



alltför tids- och utrymmeskrävande att i detta sammanhang redovisa svarsfrekvenser 
för dessa 14 frågor över 11 nationaliteter. Det är emellertid viktigt för den fortsatta 
framställningen att läsaren har en överblick över hur de 11 nationella grupperna svarat 
på ovannämnda hemspråksfrågor med avseende på dels frågomas relevans för respon-
denterna, dels det interna bortfallet, dvs hur många som inte besvarat en viss fråga. 
Det kan dessutom vara värdefullt att se de nationella gruppernas medelvärden på de 
enskilda frågorna. I tabell 17 nedan presenteras frågomas relevans. 

Tabell 17. För varje nationalitet anges i procent andelen individer för vilka de olika 
frågorna rörande hemspråksanvändning varit relevanta, dvs den andel som inte valt 
svarsalternativet "ej aktuellt". Basen för procenttalen utgörs av dem som besvarat 
frågan. Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. Av utrymmesskäl betecknas de 
olika nationaliteterna med förkortningar 

Pin Jtig Tur Chi Dan Pol Nor Iran Gre Lib Viet 
Fr&ga 

Talar med 
föräldrar mm 99 99 99 98 99 99 96 99 97 99 99 

Talar med 
syskon mm 95 94 98 99 89 89 85 88 96 82 90 

Talar med 
man/hustru, 
sambo 

42 38 55 57 38 38 55 45 44 43 54 

Talar med 
egna barn 19 14 31 25 13 13 28 12 14 24 14 

Lyssnar/ser 
på radio, TV, 
video 

90 87 86 95 90 80 89 94 91 91 94 

Läser tid
ningar, tid
skrifter 

88 87 84 90 85 80 83 95 90 81 88 

Läser skön
litteratur 78 80 74 84 76 77 81 89 82 75 80 

Läser fack
litteratur 77 77 73 84 75 75 71 88 81 74 78 

Skriver kor
ta meddelan
den, t ex 
vykort 

94 93 78 94 87 91 85 96 92 85 76 

skriver långa 
meddelanden, 
t ex brev 

87 87 76 94 81 85 83 91 87 79 77 

tolkar eller 
översätter 
till/från 
svenska 

90 85 87 93 80 82 69 89 88 89 88 

Procenttalen i tabell 17 kan i viss mån ses som indikatorer på hur vanliga vissa aktivi
teter eller kännetecken är inom respektive kategori. Framförallt är detta intressant med 
avseende på aspekterna "talar med man/hustru, sambo" och "talar med egna barn", 
eftersom det i övrigt saknas information om huruvida respondenterna är gifta eller 



samboende samt om de har barn. De två första användningsområdena - talar med 
föräldrar, mor-eller farföräldrar och andra äldre personer samt talar med person
er i din egen ålder, t ex syskon, kusiner, vänner, arbetskamrater omfattar flera olika 
kategorier av personer med varierande "närhet" till respondenten och det är svårt att 
dra någon bestämd slutsats vilka av dem ungdomarna i första hand tänkt på när de 
besvarat frågorna. Dessa två aspekter har tydligen varit relevanta för mycket höga 
andelar av dem som besvarat frågorna bland samtliga nationaliteter. Aspekten talar 
med man/hustru, sambo är betydligt mera specifik och ger därför bättre "indikato
rinformation". Här har mellan 38 och 57 procent av de svarande funnit frågan rele
vant, mest sannolikt på grund av att de har man/hustru respektive sambo. Även as
pekten talar med egna barn är mycket specifik och eftersom de flesta ungdomar in
te hunnit skaffa sig egna barn blir de procentuella andelar individer för vilka frågan 
varit relevant mycket låga. De högst andelarna personer med barn finner vi bland 
turkiska (31 procent) och norska (28 procent) ungdomar, de lägsta bland iranska (13 
procent), danska (13 procent) och polska (13 procent). Dessa låga "relevanstal" har 
implikationer för konstruktion av sammansatta mått baserade på dessa frågor, ett 
spörsmål jag återkommer till längre fram. För att konkretisera detta använder jag de 
fmska ungdomarna som exempel. 1 086 finska elever (av totalt-1 580) har besvarat 
frågan om det talar hemspråk med sina barn. "Ej svar" (internt bortfall) uppgår såle
des till 494 individer, dvs 31,3 procent av 1 580. Av de 1 086 som besvarat frågan 
har endast 19 procent, dvs 209 personer, barn. På grund av det interna bortfallet och 
den låga andelen personer med barn uppstår således en massiv reduktion av "använd
bara" individer - de 209 som besvarat frågan om barn utgör endast 13,2 procent av 
samtliga finska elever i materialet (1 580). 

För att förenkla presentationen av det interna bortfallet har jag beräknat det genom
snittliga interna bortfallet på hemspråksfrågoma i varje nationell grupp. Gruppemas 
rangordning i detta avseende är följande (talen anger procent av samtliga i grup
pen): Norge: 60,3; Danmark: 30,8; Finland: 28,6; Polen: 14,4; Vietnam: 11,1; 
Grekland: 10,4; Iran: 9,5; Turkiet: 8,4; Libanon: 7,8; Jugoslavien: 7,4; Chile: 
7,0. De nordiska länderna har de högsta genomsnittsvärdena, viUcet kanske kan ses 
som ett uttryck för frågomas lägre relevans i dessa gmpper. 

I tabell 18 på nästa sida ser vi att variationen mellan de olika gruppernas medel
värden växlar påtagligt mellan de olika frågorna. Medelvärdena varierar mest för de 
två användningsaspekter som har lägst "relevanstal" enligt tabell 17, dvs talar med 
man/hustru, sambo och  talar med egna barn. Medelvärdena för  den sistnämnda 
aspekten är statistiskt sett "instabila", eftersom de baseras på låga antal individer, 
framförallt i de numerärt minsta grappema - till exempel är medelvärdet för de viet
namesiska ungdomarna baserat på endast 10 individer. 



Tabell 18. Medelvärden för de olika frågorna rörande hemspråksanvändning för var
je nationalitet. Medelvärdena är beräknade endast för de elever för vilka frågan varit 
relevant, dvs dem som inte valt svarsalternativet "ej aktuellt". Frågornas "poängsätt
ning" är följande: 1 = använder nästan aldrig/aldrig; 2 = använder ibland; 3 - an
vänder ofta. Ett medelvärde i närheten av 3 visar således att de flesta i gruppen sva
rat "ofta", ett värde i närheten av 1 att de flesta svarat "nästan aldrig/aldrig". Av ut
rymmesskäl betecknas de olika nationaliteterna med förkortningar 

Fin Jtig Tur Chi Dan Pol Nor Iran Gre Lib Viet 
Fr&ga 

Talar med 
föräldrar rnm 2. ,7 2 . ,7 2. ,9 2. ,9 2. ,4 2 , ,6 2. .4 2. ,9 2 . ,9 2 , .9 2 , ,9 

Talar med 
syskon mm 1. ,9 1. , 8 2. ,2 2. ,3 1. ,6 1, ,9 1. ,7 2. .4 2. ,3 2, .2 2. . 5 

Talar med 
man/hustru, 
samlDO 

1. ,4 2. ,1 2 , ,4 1. ,9 1. .4 1, .8 1. ,3 1. ,9 1. ,9 2 , .2 2 . . 6 

Talar med 
egna barn 1. .8 2. ,1 2 , .7 2. ,5 1, .6 1, .9 1. ,2 2. ,8 2. .4 2 , .7 2, .9 

Lyssnar/ser 
på radio, TV, 
video 

1. ,5 1. .6 1, .9 1, ,7 1, ,7 1, .4 1. ,5 1, .7 1, .9 2 . 1 2 , .1 

Läser tid
ningar, tid
skrifter 

1. . 5 1, .5 1, .7 1, .6 1. .6 1, .5 1. .5 1. ,8 1. ,7 1. .6 1 .8 

Läser skön
litteratur 1. .3 1. ,2 1, ,3 1. ,4 1. .5 1, .5 1. ,4 1. .6 1, .5 1, .3 1. ,4 

Läser fack
litteratur 1, ,2 1. .2 1, .3 1. .3 1. ,3 1, ,3 1. ,2 1. , 5 1. .4 1, .4 1, .4 

Skriver kor
ta meddelan
den , t ex 
vykort 

1. ,9 1. .9 1, .5 2. ,0 1, ,7 2, .0 1. ,8 1, ,9 1, .9 1, .6 1. .7 

skriver långa 
meddelanden, 
t ex brev 

1, . 6 1, .7 1, .4 1, .9 1, .5 1. .7 1, .6 1, .8 1, .7 1 .6 1. .5 

tolkar eller 
översätter 
till/från 
svenska 

1, .7 1, .7 1. .9 2 .0 1, .6 1 .7 1, .5 1. .8 1 .9 2 . 0 2 .0 

"Användningsintensiteten" är överlag högst för aspekten talar med föräldrar mm 
och lägst för aspekterna läser skönlitteratur och läser facklitteratur. När det gäller 
användningsaspekten talar med syskon mm, där relevanstalen enligt tabell 17 är hö
ga och variationen mellan medelvärden enligt tabell 18 relativt stor, kan man notera 
att vietnameser och iranier har högsta "användningsintensitet", danskar och norrmän 
lägst. I övrigt kan läsaren själv botanisera i tabell 18, beaktandes att de flesta parvisa 
skillnader mellan medelvärden för de numerärt små grupperna inte är statistiskt sä
kerställda. I fortsättningen kommer jag inte att behandla de enskilda frågorna i den
na frågegrupp, eftersom dataanalys innebär alltid en strävan efter reduktion av va
riabelmängden, främst genom sökning av sambandsstrukturer som möjliggör sam
manfattning av större sjok i data. Jag har följaktligen först genomfört faktoranalyser 



av samtliga dessa frågor och funnit att de tre sistnämnda, dvs användning av hem
språket i arbetet/studierna och vid besök i ursprungslandet samt deltagande i eve
nemang där hemspråket talas föll utanför det större klustret av frågor om hur ofta 
man använder hemspråket i olika sammanhang. Därefter har jag faktoranalyserat de 
sistnämnda frågorna dels i hela materialet, dels separat för olika nationella grupper 
enligt tabell 11 (sid 9). Det visade sig att vissa icke negligerbara skillnader förelåg 
dels mellan resultaten för hela materialet och dito för de olika grupperna, dels mel
lan resultaten för  de enskilda grupperna. Till sist kom jag  f ram till följande tre 
grupper av användningssätt och sammanhang, som i rimlig utsträckning kunde häv
das vara giltiga för de 11 nationella grupperna: 

1 .  talar med: föräldrar, mor/farföräldrar och andra äldre personer 
personer i egen ålder, t ex syskon, vänner m f l  
man/hustru, sambo 
egna barn 

2. läser: tidningar, tidskrifter, skönlitteratur, facklitteratur 
samt lyssnar på/ser på radio, TV, video 

3. skriver: korta och långa meddelanden, anteckningar, brev 
samt tolkar eller översätter till eller från svenska 

Grupperingen är baserad på mönstren av korrelationer och innebär att de användnings
sätt som placerats i samma grupp "hör ihop" och kan därför sägas utgöra ett slags 
"domän" av hemspråksanvändning. Det första klustret tycks handla om användning 
av hemspråket i tal inom något som kan kallas intimsfären. Det andra syftar huvud
sakligen på läsning samt medieanvändning, det tredje huvudsakligen på skrivning. 
Överensstämmelsen - i stora drag - mellan de olika nationella kategorierna i fråga 
om denna klusterstruktur möjliggjorde konstruktion av sammansatta mått (index) 
för var och en av de tre användningsdomänema och dessa mått kunde sedan använ
das för jämförelser mellan t ex de olika nationalitetsgruppema. 

Måtten konstruerades på följande sätt. "Ej svar" (internt bortfall) och svarsalternati
vet "ej aktuellt" omkodades till medelvärden för varje variabel separat i varje natio
nell kategori. Detta förändrar inte fördelningsformen på variabeln men möjliggör 
inkludering av ett större antal individer i analyser^'. Sedan konstruerades varje mått 
genom en enkel addition av de i klustret ingående variablerna som ett första steg. 
Därefter transformerades dessa "råindex" med hjälp av en formel som möjliggör 
bestämning av antalet skalsteg i det resulterande sammansatta måttet och bevarar 

2) Här måste man emellertid komma ihåg de låga "relevanstalen" för två av de användningsaspekter som 
ingår i måttet för domänen intimsfären. "Tricket" att vid indexkonstruktion ersätta internt bortfall och 
svarsalternativet "ej aktuellt" med gruppens medelvärde medför att t ex även de individer som inte har bam 
får ett värde på indexet. Värdet är dock baserat pä gruppens medelvärde och innebär enligt min mening 
endast milt "våld" på data. Alternativet vore en "förlust" av många individer vid vidare analyser. 



samtidigt fördelningsformen hos "råindexet". De tre måtten har skalstegen 1 - 5, där 
1 betyder att individen svarat "nästan aldrig/aldrig" på alla eller nästan alla ingående 
frågor, medan 5 betyder att svaren huvudsakligen varit "ofta". Låt mig kalla de tre 
indexen (enligt ovan) för  intimsfären, läsning och skrivning. De tre indexen är mått
ligt positivt korrelerade med varandra, men korrelationerna är inte tillräckligt starka 
för att motivera sammanslagning till ett enda mått. Korrelationskoefficienterna ser 
ut på följande sätt när materialet delas in i födda i Sverige och födda utomlands: 

Födda i Sverige Födda utomlands 
intimsfären - läsning: 0.21 0.17 
intimsfären - skrivning: 0.36 0.29 
läsning - skrivning: 0.37 0.38 

Vi ser att sambandet mellan intimsfären och skrivning är starkare än sambandet mel
lan den förstnämnda och läsning i båda kategorierna. Den största skillnaden mellan de 
två kategorierna uppträder i sambandet mellan intimsfären och skrivning. När korrela-
tionskoefficientema hos de utrikes födda ungdomarna "kontrolleras" med avseende på 
vistelselängd (med hjälp av partialkorrelationer), uppträder endast en marginell 
minskning av sambandens styrka, vilket innebär att sambanden mellan de tre an
vändningsdomänerna för hemspråket är relativt oberoende av vistelselängd. Tabell 
19 visar hur samtliga elever fördelar sig över de tre måttens skalsteg. 

Tabell 19. Fördelningar i procent över skalstegen på de tre indexen för hemspråks
användning i tre domäner för samtliga elever (n = 4.385). 1 = använder hemspråk
et nästan aldrig/aldrig inom domänen; 5 = använder hemspråket ofta inom domän
en. 

Index för tuivändningsdomän 

Skalsteg Intimsfären Läsning Skrivning 

1 2.5 39.9 26.0 

2 15.2 44.2 42.7 

3 38.3 9.2 16.6 

4 36.4 4.6 7.5 

5 7.6 2.1 7.2 

Vi ser tydligt att när samtliga elever betraktas är användning av hemspråket inom 
intimsfären mycket vanligare än användning vid skrivning eller, framförallt, läsning. 
Låt oss nu se efter hur medelvärden för de tre användningsmåtten är relaterade till 
vistelselängd och medborgarskap hos de utrikes födda ungdomarna. Tabell 20 på 
nästa sida informerar om detta. 



Tabell 20. Medelvärden för de tre indexen för användning av hemspråket i relation 
till vistelselängd och medborgarskap hos de utrikes födda ungdomarna (n = 2 001). 
Siffrorna inom parentes längst ut till vänster utgör numrering av vistelselängdskate-
goriemaför att förenkla hänvisningar till dem i texten. Som en referenspunkt anger 
kolumnen längst ut till höger i procent andelen med svenskt medborgarskap inom 
varje kategori av vistelselängd. 

Zndax/madborgarskap 

Vistelsalängd Xntimsfären häBixing Skrivning Andel med 
i ir svenskt 

svenskt uti. svenskt uti. svenakt uti. medb. % 

(1) 6 - 9  3.5 3.8 2.1 2.1 3.4 2.7 3.3 
(2) 10 - 13 3.7 3.5 2.1 2.1 2.5 2.6 26.8 
(3) 14 - 16 3.5 3.7 1.9 1.9 2.1 2.3 55.5 
(4) 17 - 20 3.3 3.3 1.8 1.9 2.0 2.3 56.7 
(5) 21 - 24 3.0 3.2 1.8 1.9 2.0 2.2 52.2 

Jag bör påpeka att alla kombinerade kategorier av vistelselängd och medborgarskap i 
tabell 18 omfattar tillfredsställande antal elever med ett undantag - endast 11 individer 
med den kortaste vistelsetiden (6 - 9 år) har svenskt medborgarskap, vilket kan dock 
sägas vara helt naturligt. I kolunmen längst ut till höger ser vi att andelen med svenskt 
medborgarskap ökar kraftigt mellan vistelselängdema 1 och 3, för att därefter "plana 
ut". 

Om vi först tittar på variationen i "intensiteten" av hemspråksanvändning i de tre do
mänerna med avseende på vistelselängd ser vi att det i samtliga domäner och i båda 
medborgarskapskategoriema finns en tendens till minskning av denna intensitet med 
ökande vistelselängd. Inom domänen intimsfären är flertalet av de parvisa skillnad
erna mellan medelvärden i olika kategorier av vistelselängd statistiskt säkerställda i 
båda medborgarskapsgrupperna. När det gäller domänen läsning är skillnaderna 
minimala och förklaringen är återigen den mycket sneda fördelningen på detta mått. 
Endast de parvisa skillnaderna mellan vistelselängderna 2 - 4  bland svenska medbor
gare och vistelselängdema 1 - 5  bland utländska medborgare är statistiskt säkerställ
da. Inom domänen  läsning är c a  hälften av de parvisa skillnaderna hos de  båda 
medborgarskapsgruppema statistiskt säkerställda. Slutsatsen blir att både hos sven
ska och hos  utländska medborgare minskar användningen av hemspråket med 
ökande vistelselängd framförallt inom domänerna intimsfären och skrivning. 

När det gäller skillnaderna mellan svenska och utländska medborgare för varje vistel
selängd finns det i domänerna intimsfären och skrivning tecken på att utländska 
medborgare använder hemspråket något mer än svenska. De enda statistiskt säker
ställda parvisa skillnaderna föreligger i vistelselängdsgrupp 5 i intimsfären och vis-
telselängdsgrupp 4 i skrivning. Här kan man således endast tala om en mycket osä
ker tendens. 



Låt oss nu se efter hur användningen av hemspråket inom de tre domänerna ser ut i 
de 11 största nationella kategorierna. Tabellerna 2 1 - 2 3  visar detta, varvid jag åter
igen delat in varje kategori efter medborgarskap. Förutom medelvärden anger jag 
även spridningsmått (standardavvikelse), som visar hur stor den individuella varia
tionen är kring varje medelvärde. 

Tabell 21. Medelvärden (M) samt standardavvikelser (SD)för måttet på använd
ning av hemspråket inom intimsfären för de olika nationalitetskategorierna indela
de efter medborgarskap. Ursprungsländerna är rangordnade från högsta till lägsta 
medelvärde hos utländska medborgare. Indexet har skalstegen 1 - 5. 

Intimsfären 

Medelvärden och stcmdardawikelser 

Utländska medh. Svenska medb. 

Ursprungsland M SD H SD 

Vietnam 4 .2 0, .8 4 .0 0, .8 

Turkiet 4, .1 0, .8 3 .7 0, .8 

Libanon 4, .0 0. .8 3, .7 0, ,9 

Chile 3, .9 0, .9 3, .5 1, ,0 

Iran 3. .8 0. ,8 3, .5 0. 

Grekland 3, .7 0. .8 3, .7 0. ,8 

Polen 3, ,5 0. .9 3, .1 1. ,0 

Jugoslavien 3. .5 0. .9 3. .2 0. ,9 

Finland 3 . .2 0. .9 3, .1 0. ,7 

Danmark 2 , ,9 0, ,9 3, .0 0. ,7 

Norge 2 , .9 0. ,9 3, .0 0. .5 

1) Endast 6 iranska elever har svenskt medborgarskap. Medelvärdet för denna 
lilla grupp är statistiskt sett mycket "instabilt". 

Av tabell 19 framgår att det föreligger avsevärda skillnader i hemspråksanvändning 
inom intimsfären mellan de olika nationaliteterna, både bland utländska och bland 
svenska medborgare. I båda medborgarskapskategoriema använder vietnamesiska 
ungdomar hemspråket mest, danska och norska minst. Bland de utländska medbor
garna är flertalet parvisa skillnader mellan icke allför närliggande medelvärden sta
tistiskt säkerställda, i synnerhet mellan de nationaliteter som ligger högst upp i 
rangordningen och de som ligger längst ned. Bland de svenska medborgarna, där 
rangordningen av nationaliteter i stora drag överensstämmer med dito bland de ut
ländska, är antalet statistiskt säkerställda parvisa skillnader lägre, till stor del på 
grund av att flera medelvärden är identiska. Spridningarna bland de individuella 
värdena (mätt med standardavvikelse, SD) i de olika nationella grupperna är mått



ligt stora och nästan identiska bland de utländska medborgarna. Samtidigt bör man 
påpeka att de individuella värdena inom varje nationalitet varierar mellan 1 (använ
der inte hemspråket alls) och 5 (använder hemspråket ofta). Spridningsmåtten är 
dock mest relevanta vid jämförelser mellan de olika användningsdomänema och jag 
återkommer till detta längre fram. 

I de flesta nationella grupper förefaller elever med utländskt medborgarskap använ
da hemspråket något mera i denna domän än elever med svenskt medborgarskap. 
Skillnaderna mellan dessa två kategorier är statistiskt säkersställda endast bland 
finländare, jugoslaver, turkar, chilenare och polacker. Eftersom det föreligger ett 
samband mellan vistelselängd och storleken på andelen elever med svenskt medbor
garskap i de flesta nationella kategorier, har jag med hjälp av en metod kallad MCA 
(Multiple Classification Analysis) undersökt om "medborgarskapseffekten" kvarstår 
efter kontroll för vistelselängd. Det visade sig att medborgarskap inverkar på hem
språksanvändning inom domänen relativt oberoende av vistelselängd i de  ovan 
nämnda grupperna med statistiskt säkerställda skillnader mellan medelvärden. 

I tabell 22 nedan visas motsvarande data för användningsdomänen läsning. 

Tabell 22. Medelvärden (M) samt standardavvikelser (SD)för måttet på använd
ning av hemspråket inom domänen läsning för de olika nationalitetskategorierna 
indelade efter medborgarskap. Ursprungsländerna är rangordnade från högsta till 
lägsta medelvärde hos utländska medborgare. Indexet har skalstegen 1 - 5. 

Läaning 

Medelvärdan och standardawikelsar 

Utländska medb. Svanska medb. 

Ursprungsland H SD H SD 

Vietnam 2. ,7 1. .0 2. .0 1. .0 

Libanon 2. ,4 1. ,3 1. .9 1. ,0 

Grekland 2. ,2 1. ,2 2. .0 1. .0 

Iran 2. .1 1. .2 2. .5 1. 

Turkiet 2. .1 1, .2 1. ,6 0, .8 

Chile 2 , .0 1, .1 1, .8 1, .0 

Danmark 2, .0 1. .0 1. .9 0, .7 

Norge 1, .9 0, .7 1, .9 0, .4 

Polen 1, .9 0, .9 1, .8 0, .8 

Jugoslavien 1, .7 1 .0 1, .6 0, .9 

Finland 1, .6 0 .8 1 .6 0 .7 

1) Endast 6 iranska elever har svenskt medborgarskap. Medelvärdet för denna 
lilla grupp är statistiskt sett mycket "instabilt". 



Vi ser i tabell 22 att nivån på medelvärdena för domänen läsning är lägre, vilket 
sammanhänger med den sneda fördelningsformen (se tabell 19), som även medför 
att variationen mellan medelvärdena är mindre. Det föreligger emellertid en tydlig 
variation i graden av användning av hemspråket mellan de nationella grupperna, så
väl bland dem med som bland dem utan svenskt medborgarskap. Bland de utländska 
medborgarna använder vietnamesiska och libanesiska ungdomar hemspråket vid 
skrivning mest, jugoslaviska och finska minst. Detta gäller även i stora drag de 
svenska medborgarna - iraniernas medelvärde är högst, men eftersom det baseras på 
endast 6 personer kan man bortse ifrån det. Att rangordningen av medelvärdena för 
läsning inte helt följer den för intimsfären avspeglar det tidigare nämnda faktum att 
korrelationen mellan de två måtten är ganska låg. Exempel på statistiskt säkerställda 
skillnader mellan nationella grupper är chilenare-vietnameser, polacker-vietnames
er, jugoslaver-greker, jugoslaver-turkar och jugoslaver-chilenare bland de utländska 
medborgarna samt jugoslaver-vietnameser, finländare-vietnameser och turkar-viet
nameser bland de svenska. Det föreligger - analogt med intimsfären - en viss ten
dens till att utländska medborgare använder hemspråket inom domänen läsning nå
got mer än svenska medborgare, men skillnaderna är statistiskt säkerställda för en
dast två grupper, nämligen turkar och vietnameser. 

I tabell 23 nedan presenteras till sist motsvarande data med avseende på skrivning. 

Tabell 23. Medelvärden (M) samt standardavvikelser (SD) för måttet på använd
ning av hemspråket inom domänen skrivning för de olika nationalitetskategoriema 
indelade efter medborgarskap. Ursprungsländerna är rangordnade från högsta till 
lägsta medelvärde hos utländska medborgare. Indexet har skalstegen 1-5. 

Skrivning 

Medelvärden och standardavvikelser 

Utländska medb. Svenska medb. 

Ursprungsland M SD 1 ! SD 

Chile 3 . ,1 1. 4 2 , .5 1.3 

Polen 2. ,7 1. 2 2. .2 1.2 

Vietnam 2. ,7 1. ,1 2. .1 1.2 

Iran 2. .6 1. 3 2, ,5 0.8-

Jugoslavien 2. ,5 1. .3 2, .1 1.2 

Grekland 2 . .4 1. ,1 2, .5 1.3 

Libanon 2, .4 1. .4 2, .0 1.0 

Turkiet 2, .3 1. ,3 1, .7 0.8 

Finland 2, .3 1. .1 2 .1 0.9 

Danmark 2 .2 1. .0 2 .0 

CO 

o
 

Norge 2 , .1 1, ,0 1 .9 0.3 

1) Endast 6 iranska elever har svenskt medborgarskap. Medelvärdet för denna 
lilla grupp är statistiskt sett mycket "instabilt". 



Nivån på medelvärdena för domänen skrivning är något högre än dito för  läsning, 
vilket återigen kan deduceras ur fördelningsformen i figur 19. Variationen är också 
större och flertalet parvisa skillnader mellan icke alltför närliggande medelvärden är 
statistiskt säkerställda. Rangordningen av medelvärdena avviker ännu mer från dito 
för  intimsfären än vad fallet var med läsning. Bland de utländska medborgarna an
vänder chilenare, polacker och vietnameser hemspråket mest inom denna domän, 
danskar och norrmän minst. Eftersom flera medelvärden är identiska eller skiljer sig 
endast med en tiondel samtidigt som spridningsmåtten har ganska höga värden, är 
relativt f å  parvisa skillnader statistiskt säkerställda: chilenare-polacker, chilenare-
jugoslaver, chilenare-danskar, chilenare-norrmän, polacker-finländare och vietna-
meser-norrmän. Rangordningen bland de svenska medborgarna är förändrad, fram
förallt genom att greker ligger på samma nivå som chilenare och turkar har det läg
sta medelvärdet (återigen bortser jag  från de 6 iraniernas värde). Statistiskt säker
ställda skillnader förekommer (förutom mellan de högsta och de lägsta värdena) 
mellan greker och finländare, jugoslaver och turkar samt greker och turkar. 

När det gäller skillnader mellan svenska och utländska medborgare inom varje na
tionalitet uppvisar följande grupper signifikanta sådana; finländare, jugoslaver, chi
lenare, polacker och vietnameser. Tendensen är genomgående att utiändska medbor
gare använder hemspråket inom domänen skrivning mera än svenska medborgare. 
Några ord bör nu sägas om spridningsmåtten. Användningsdomänen intimsfären 
framstår som den mest "homogena" i detta avseende - framförallt hos de utländska 
medborgarna är spridningsvärdena ganska låga och mycket likartade hos de olika 
nationella grupperna. Framförallt hos de grupper som har de högsta medelvärdena 
innebär de relativt låga spridningsmåtten att individerna är någorlunda väl "samla
de" kring medelvärdet (observera dock att indexets extremvärden 1 och 5 förekom
mer hos samtliga grupper). Det finns dessutom en tendens till minskad variation 
bland de svenska medborgarna jämfört med de utländska. När det gäller domänen 
läsning är spridningsmåtten markant högre och varierar mera mellan de nationella 
grupperna, men även här föreligger en tendens till lägre spridningsvärden hos de 
svenska medborgarna. Domänen skrivning uppvisar de högsta spridningsmåtten, 
även här med avsevärd variation mellan de nationella grupperna, och framstår där
för som den minst "homogena" av de tre. Tendensen till lägre spridning bland sven
ska medborgare uppträder även inom denna domän. 

En intressant fråga är i vilken utsträckning "egenskapen" att ha haft hemspråksunder
visning i grundskolan inverkar på användning av hemspråket inom de tre domänerna. 
Jag har jämfört medelvärden för  varje index inom varje nationell grupp mellan de 
ungdomar som haft hemspråksundervisning och de som inte haft det. När det gäller 
intimsfären framkommer följande; för flera grupper föreligger inga skillnader alls, 
men i några hittar jag skillnader som är statistiskt säkerställda och innebär att de som 
haft hemspråksundervisning använder hemspråket inom intimsfären i större utsträck



ning än de som inte liaft sådan undervisning. De  statistiskt säkerställda skillnaderna 
finns hos finländare (t-test, p = 0.0001), jugoslaver (t-test, p = 0.0001), polacker (t-
test, p = 0.01) och libaneser (t-test, p < 0.05). I yttferligare två grupper - norrmän och 
greker - går tendensen i samma riktning men skillnaderna är inte säkerställda. När det 
gäller domänen läsning är skillnaderna små, går i olika riktningar och ingen av dem är 
statistiskt säkerställd. Inom domänen skrivning går flertalet skillnader i samma rikt
ning som fallet var med  intimsfären (de som haft  hemspråksundervisning använder 
hemspråket mera inom domänen än de som inte haft  det), men endast tre är statis
tiskt säkerställda: finländare (t-test, p = 0.0001), jugoslaver (t-test, p = 0.01) samt 
polacker (t-test, p = 0.02). 

För att f å  en  bättre överblick över de  faktorer som kan inverka på användningen av 
hemspråket inom de tre domänerna har j ag  med hjälp av det tidigare nämnda pro
grammet CHAID avsökt data med avseende p å  signifikanta interaktioner, varvid 
vart och ett av de tre indexen togs ut som s k beroende variabel. Metoden kan an
vändas p å  ett sätt som liknar stegvis multipel regression, men j ag  har i första hand 
använt den explorativt för att spåra samband utan mera komplexa kontroller av and
ra variabler. Jag bör även nämna att jag  i dessa analyser medtagit ett index som mä
ter den subjektivt bedömda kompetensen i svenska språket, som i frågeformuläret 
täcks av f em frågor (mer o m  detta i avsnitt 5). Låt mig börja med  intimsfären. När 
hela materialet analyseras utan indelning på nationella kategorier framkommer föl
jande signifikanta samband, som presenteras p å  så sätt att d e  kännetecken som listas 
nedan sammanhänger med  högre grad av användning av hemspråket inom  intim
sfären jämfört med "motsatta" kännetecken. Rangordningen av faktorer hos respon-
denten går  f rån  d e m  som ger "starkast utslag" (i termer av statistisk signifikans) 
överst till d e  "svagaste" nederst. 

Respondenten 
lägre subjektiv kompetens i svenska 
lägre betyg i svenska från årskurs 9 
högre invandringsålder 
kortare vistelse i Sverige 
har haft hemspråksundervisning i grundskolan 
utländskt medborgarskap 
född i utlandet 
varit längre tid utan arbete sedan januari 1992 
hushållet tillhör arbetarklassen 

Fadern 
kortare vistelse i Sverige 
utländskt medborgarskap 

Modern 
kortare vistelse i Sverige 
utländskt medborgarskap 

Det  kan emellertid vara givande att se ef ter  hur  de  ovan listade faktorerna, som i 
hela materialet medför  större användning av hemspråket inom  intimsfären, verkar 
inom d e  olika nationella kategorierna. Tabell 24 på nästa sida visar detta. 



Tabell 24. Sammanfattning av analyser av sambanden mellan bakgrundsfaktorer 
samt vissa andra variabler och användning av hemspråket inom intimsfären för de 
11 största nationalitetsgrupperna. "+ " / tabellen betyder att den sub-kategori som 
listas till vänster uppvisar en högre grad av användning av hemspråket inom intim
sfären jämfört med den "motsatta" kategorin, t ex född i Sverige, lång vistelse osv. 
Siffrorna intill tecknen indikerar variabelns rangplats (inom en viss grupp) med av
seende på sambandets styrka; t ex betecknar "1" det starkaste signifikanta samban
det i den polska gruppen, "6" det svagaste. 

Variabel 
Fin
land 

Jugo
slavien 

Turkiet 
Elevens ursprungsland 

Chile Dan- Polen Norge 
mark 

Iran Grek- Llba-
land non 

Viet
nam 

Respondenten 

utländskt medb. + '  +6 

hög inv.ålder'' +5 

född utomlands +2 

kortare vistelse'' +3 

lägre betyg svenska + 

haft hemspråk +3 +5 + 

lägre komp. svenska +2 +5 + 

hushåll arbetarklass +5 

kön: kvinna +2 +2 

Fadern 
utländskt medb. +7 +3 +3 

kortare vistelse 

IModern 
utländskt medb. +2 

kort vistelse +2 + 

*) Det föreligger starka samband mellan flera av bakgrundsvariablerna {se not till tabell 16 på sid 17). 

Tabellen liknar tabell 16 på sid 17 (hemspråksundervisning i grundskolan) i så måtto 
att det även här är glest med tecken till höger om Polen. Återigen kan jag  inte i detta 
sammanhang mera i detalj reda ut varför det förhåller sig så, utom den partiella förkla
ring jag  gett i samband med tabell 16, nämligen att de olika kännetecknen är mycket 
ojämnt distribuerade inom de olika nationella grupperna. Tabellen illustrerar återigen 
risken med att undersöka samband på aggregerat material (samtliga respodenter) - de 
samband i hela materialet jag presenterade på föregående sida kan långtifrån hävdas 
gälla samtliga nationella grupper. Skillnader mellan antalet signifikanta samband i de 
olika grupperna kan inte heller huvudsakligen sammanhänga med gruppens numerära 
storlek - de polska ungdomarna är nästan 10 gånger färre än de finska men uppvisar 
ett nästan lika stort antal samband. Det kan även förhålla sig så att hemspråksanvänd
ningen påverkas av faktorer som undersökningen inte ger någon information om. 



Låt mig nu presentera motsvarande resultat beträffande domänen läsning. På motsva
rande sätt börjar jag  med hela materialet och sambanden presenteras analogt på så sätt 
att de  kännetecken som listas nedan sammanhänger med högre grad av användning av 
hemspråket inom domänen läsning jämfört med motsatta kännetecken. Rangordning
en av faktorer hos respondenten går f rån  dem som ger "starkast utslag" överst till de  
"svagaste" nederst. Därefter  visar tabell 25 p å  motsvarande sätt hur dessa faktorer 
"verkar" i de  olika grupperna. 
Respondenten 

lägre subjektiv kompetens i svenska 
högre invandringsälder 
kortare vistelse i Sverige 
född i utlandet 

Fadern 
kortare vistelse i Sverige 

Modern 
kortare vistelse i Sverige 

Tabell 25. Sammanfattning av analyser av sambanden mellan bakgrundsfaktorer 
samt vissa andra variabler och användning av hemspråket inom domänen "läsning" 
för de 11 största nationalitets grupperna. Plustecken i tabellen betyder att den subka-
tegori som listas till vänster uppvisar en högre grad av användning av hemspråket 
inom denna domän jämfört med den "motsatta" kategorin, t ex född i Sverige, lång 
vistelse osv. Minustecken betecknar lägre grad av användning. Siffrorna intill tecknen 
indikerar variabelns rangplats (inom en viss nationell grupp) med avseende på sam
bandets styrka; t ex betecknar "1" det starkaste signifikanta sambandet i den turkiska 
gruppen, "4" det svagaste. Se noten till tabell 16på sid 17 angående korrelationer 
mellan vissa bakgrundsvariabler. 

Bakgrundsfaktor 

Fin
land 

Jugo- Turkiet 
slavien 

Elevens ursprungsland 
Chile Dan- Polen Norge Iran 

mark 
Grek
land 

Liba- Viet-
non nam 

Respondenten 

utländskt medb. +2 

hög inv.ålder + +3 +2 

kortare vistelse -

lägre betyg svenska + 

lägre komp. svenska + - +1 +3 

kön: kvinna -

Fadern 

utländskt medb. 

kortare vistelse +2 

Modern 
utländskt medb. +3 

kortare vistelse 



Återstår så hemspråksdomänen skrivning. I hela materialet ser sambanden ut på föl
jande sätt, varvid d e  listade subkategoriema uppvisar högre grad av hemspråksanvänd
ning inom domänen jämför t  med  kategorier med  motsatta kännetecken. Tabell 2 6  
längst ned visar distributionen av de olika faktorerna över nationalitetsgrupper. 
Respondenten 

flickor har haft hemspråksundervisning 
kortare vistelse i Sverige lägre subjektiv kompetens i svenska 
utländskt medborgarskap född i utlandet 
högre invandringsålder hushållet tillhör arbetarklassen 

Fadern 
kortare vistelse i Sverige 
utländskt medborgarskap 

Modern 
kortare vistelse i Sverige 
utländskt medborgarskap 

Tabell 26. Sammanfattning av analyser av sambanden mellan bakgrundsfaktorer 
samt vissa andra variabler och användning av hemspråket inom domänen "skriv
ning" för de 11 största nationalitets grupperna. Plustecken i tabellen betyder att den 
sub-kategori som listas till vänster uppvisar en högre grad av användning av hem
språket inom denna domän jämfört med den "motsatta" kategorin, t ex född i Sve
rige, lång vistelse osv. Minustecken betecknar lägre grad av användning. Siffrorna 
intill tecknen indikerar variabelns rangplats (inom en viss nationell grupp) med av
seende på sambandets styrka; t ex betecknar "1" det starkaste signifikanta sam
bandet i den turkiska gruppen, "9" det svagaste. 

Bakgrundsfaktor Elevens ursprungsland 
Fin
land 

Jugo
slavlen 

Turkiet Chile Dan
mark 

Polen Norge Iran Grek
land 

Liba
non 

Viet
nam 

Respondenten 
utländskt medb. +2 +8 +2 

hög inv.ålder'' +3 +2 

kortare vistelse*' +2 +5 +5 

lägre betyg svenska _7 

lägre komp. svenska _ 5  +2 

kön: kvinna +1 +1 +8 + 

född i utlandet _ 8  +3 

lägre gymnasiebetyg — + 

haft hemspråk +3 

hushåll arbetarklass +3 

Fadern 
utländskt medb. +8 

kortare vistelse + '  

Modern 
utländskt medb. +5 +3 +5 

kortare vistelse +2 + + '  

*) Det föreligger starka samband mellan flera av bakgrundsvariablerna {se not till tabell 16 på sid 17). 



Jag kan även nämna att j ag  genomfört motsvarande analyser för  de 8 geopolitis-
ka/geokulturella ursprungsområden jag presenterade i tabell 10 (sid 8). Det visade sig 
att variationen i de tre "domänindexen" för hemspråksanvändning blev markant lägre, 
vilket innebär att sammanslagning av ursprungsländer till större områden "kamoufle
rar" en del intressant variation. Jag kommer därför att endast undantagsvis använda 
denna indelning i de fortsatta analyserna. 

Det är lämpligt att i detta avsnitt något beröra de tre övriga frågorna om användning 
av hemspråket, som jag av skäl jag tidigare förklarat inte inkluderat i de tre "domän
måtten". De tre frågorna - användning av hemspråket i arbete eller studier, vid besök i 
ursprungslandet samt deltagande i evenemang där hemspråket talas - har endast två 
svarsalternativ (ja - nej), vilket avsevärt minskar variationen i data och i viss mån för
svårar analyser av samband. Låt oss först se hur ungdomar i de 11 största grupperna 
besvarat dessa frågor. Tabellerna 27 - 29 visar detta, varvid jag även medtagit det in
terna bortfallet, dvs andelen "ej svar" för varje fråga. Det interna bortfallet kan nämli
gen - som jag påpekat tidigare - i viss mån ses som en indikator på frågans relevans 
för de svarande. 

Tabell 27. Andelar i procent inom varje nationell kategori som svarat "ja" på frågan 
om användning av hemspråket i arbete eller studier. Kolumnen "ej svar" anger i pro
cent andelen individer som inte besvarat frågan. De nationella gruperna är rang-
ordnade från högsta till lägsta "användningsgraden". 

Använder hemspråket i Internt bortfall 
arbete eller studier (ej svar) 

Ursprungsland % "ja" % 

Vietnam 30, ,0 6, .9 
Libanon 29, .4 4, .5 
Chile 25. ,6 3 , .0 
Turkiet 25, ,2 4, .9 
Finland 20, ,6 28, .1 
Grekland 18, ,5 4, .2 
Norge 16, .7 58, . 8 
Jugoslavien 13, ,2 5, .3 
Polen 10, .4 11, .5 
Danmark 9, .6 28, .2 
Iran 9, .4 5, .9 

Vi ser att variationen i graden av användning av hemspråket i arbete och/eller studier 
är måttlig. Vietnameser och libaneser framstår som de mest flitiga användarna, irani
er, danskar och polacker som de minst flitiga. Procenttalen för internt bortfall liknar i 
hög grad dito för de övriga hemspråksfrågorna (se sid. 20) - de nordiska grupperna, 
främst norrmännen, har markant högre bortfall än de övriga. Framförallt för de norska 
ungdomarna tycks hemspråksfrågoma ha låg relevans. 



Jag har genomfört analyser i de olika grupperna för att kontrollera vilka bakgrunds
faktorer, samt vissa andra variabler, som uppvisar signifikanta samband med denna 
domän av hemspråksanvändning. Förvånansvärt få  faktorer uppvisar sådana samband. 
Hos  finska  ungdomar är det de tre tidigare diskuterade användningsdomänerna för 
hemspråket - intimsfären, skrivning och läsning som uppvisar relativt låga, men sig
nifikanta, samband - ju  högre värden man har på dessa index, desto mer använder man 
hemspråket i arbete eller studier (eller vice versa). Dessutom tenderar ungdomar som 
tillhör hushåll klassificerade som arbetarklass att använda hemspråket i arbete och 
studier mera än ungdomar från andra socialgrupper. Att ha haft hemspråksundervis
ning i grundskolan har ingen inverkan på denna användningsdomän hos finländarna. 

Bland jugoslaviska ungdomar är det endast de tre ovannämnda hemspråksdomänema 
som samvarierar signifikant med hemspråksanvändning i arbete och studier, med 
samma riktning som hos finländarna. Detta gäller även chilenare, danskar, polacker 
och greker. Hos de  turkiska ungdomarna framträder tre andra faktorer: j u  högre in
vandringsålder, j u  kortare vistelsetid i Sverige och j u  bättre gymnasiebetyg man har, 
desto mer använder man hemspråket i arbete och studier. Sambanden är emellertid in
te helt lätta att tolka. Ytterligare ett nytt samband framträder hos iranska ungdomar, 
nämligen att ju  lägre subjektivt upplevd kompetens i svenska man har, desto mer an
vänder man hemspråket i arbete och studier (eller vice versa). Låt oss gå  över till 
hemspråksanvändning vid besöken i ursprungslandet, som behandlas i tabell 28. 

Tabell 28. Andelar i procent inom varje nationell kategori som svarat "ja" på frågan 
om användning av hemspråket vid besök i ursprungslandet eller annat land där detta 
språk talas. Kolumnen "ej svar" anger i procent andelen individer som inte besvarat 
frågan. De nationella grupema är rangordnade från högsta till lägsta "användnings
graden ". 

Ursprungsland 

Använder hemspriket vid 
besök i ursprungslandet 

% "ja" 

Internt bortfall 
(ej svar) 

% 

Grekland 97. ,9 3, .1 

Finland 97. .7 27, .2 

Jugoslavien 97. .1 4 .7 

Polen 96. .8 11 .5 

Chile 96. .4 4 .5 

Danmark 93, .4 27 .7 

Norge 88, .7 59 ,5 

Libanon 88, .0 6 .7 

Vietnam 86, .4 8 .3 

Turkiet 77. .9 5 .3 

Iran 73 .6 10 .7 



Vi ser att det nästan inte föreligger någon variation när det gäller användning av hem
språket vid besök i ursprungslandet, vilket knappast är förvånande. Denna aspekt är 
därför nästintill meningslös att använda vid analyser. I fråga om ursprungsländerna 
Turkiet och Iran kan de relativt låga procenttalen förmodligen delvis förklaras av de 
två ländemas multietniska struktur och de därmed sammanhängande språkproblemen. 
När det gäller det interna bortfallet uppträder i stort sett samma mönster som i före
gående figur. I tabell 29 presenteras till sist motsvarande data rörande deltagande i 
evenemang där hemspråket talas. 

Tabell 29. Andelar i procent inom varje nationell kategori som svarat "ja" på frågan 
om deltagande i evenemang (föreningsmöten, gudstjänster, teaterföreställningar el 
dyl) där hemspråket talas. Kolumnen "ej svar" anger i procent andelen individer som 
inte besvarat frågan. De nationella gruperna är rangordnade från högsta till lägsta 
"deltagande graden ". 

Ursprungsland 

BrtUcar delta i ovenexnang 
där hexnspr&ket talas 

% "ja" 

Internt bortfall 
(ej svar) 

% 

Turkiet 57.3 3.0 

Libanon 51.2 5.6 

Grekland 44.1 3.1 

Jugoslavien 38.2 4.0 

Iran 37.2 7.8 

Chile 33.7 2.5 

Polen 22.9 9.8 
Vietnam 20.0 2.7 

Finland 15.3 26.7 

Norge 5.3 56.5 

Danmark 3.7 28.2 

Vi ser att frågan om deltagande i evenemang - föreningsmöten, gudstjänster, teater
föreställningar, konserter mm - där hemspråket talas har gett upphov till betydligt mer 
varierande svarsfrekvenser. Samtidigt är frågan mångtydig eller flerdimensionell, ef
tersom den slår samman flera sinsemellan olika typer av aktiviteter, som kan attrahera 
olika kategorier av människor - 1  ex går de med högre utbildning förmodligen oftare 
än andra på teater och konserter relativt oberoende av vilket språk som där talas eller 
sjunges. Sambanden med bakgrundfaktorer kan därför bli komplicerade. Turkar, 
libaneser och greker uppvisar de högsta procenttalen, norrmän, danskar och finländare 
de lägsta. Det interna bortfallet uppvisar samma mönster som tidigare, möjligtvis före
ligger en liten tendens till lägre bortfall i de flesta grupper. 

Hos de  Hnländska ungdomarna uppvisar deltagande i evenemang samband med alla 
de tre tidigare diskuterade hemspråksdomänerna. Sambanden är dock inte särskilt 



starka. D e  som upplever större samhörighet med ursprungslandets kultur tenderar i 
viss usträckning att delta mera i "hemspråkiga" evenemang än de som upplever mind
re samhörighet. Sambandet är omvänt när det gäller känslan av samhörighet med den 
svenska kulturen. Hos jugoslaverna uppvisar samhörighet med ursprungslandets kul
tur det starkaste positiva sambandet med deltagande i evenemang, återigen med om
vänt samband i fråga om samhörighet med svensk kultur. Framförallt användning av 
hemspråket inom intimsfären uppvisar ett starkt samband med deltagande i evene
mang. De som haft  hemspråksundervisning i grundskolan deltar i evenemang oftare 
än de som inte haft sådan undervisning. De som haft högre betyg i svenska i årskurs 9 
samt därefter högre betyg i gymnasiet deltar i evenemang i större utsträckning än de 
med sämre betyg. Det är inte särskilt förvånande att ungdomar med högre betyg kon
sumerar det slags kulturella evenemang som frågan syftar på i större utsträckning än 
de som har sämre betyg, särskilt om man betänker betygens samband med social
gruppstillhörighet. 

Även bland de  turkiska ungdomarna uppvisar samhörighet med ursprungslandets 
kultur ett ganska starkt samband med deltagande i evenemang. De som är födda i ut
landet och de vilkas fäder har utländskt medborgarskap deltar mera än de med motsat
ta förhållanden. De som haft högre betyg i svenska i årskurs 9 och högre gymnasiebe
tyg deltar mera än de med sämre betyg. Och de som tillhör hushåll klassificerade som 
socialgrupp 2 - 4 deltar mera än de från hushåll tillhörande socialgrupp 1, vilket före
faller en aning mystiskt. När det gäller chilenarna är det främst samhörighet med 
ursprungslandets kultur som uppvisar ett ganska starkt samband med deltagande i 
evenemang, liksom de två hemspråksdomänema intimsfären och skrivning. 

I den polska gruppen uppvisar känslan av samhörighet med ursprungslandets kultur 
det starkaste (positiva) sambandet med deltagande i evenemang, med hemspråksdo
mänen intimsfären på andra plats. De polska ungdomar som haft hemspråksundervis
ning i grundskolan deltar mera än de som inte haft det. De vilkas fäder vistats kortare 
tid i Sverige deltar mera än de vilkas fäder vistats här längre^'. Även de två övriga 
hemspråksdomänema uppvisar positiva samband med deltagande i evenemang. Käns
lan av samhörighet med den svenska kulturen uppvisar även här ett negativt samband 
med deltagande i evenemang, dvs j u  lägre samhörighet desto större deltagande. Hos 
norska och danska ungdomar lyser sambanden helt med sin frånvaro, huvudsakligen 
på grund av att nästan inga av dem deltar i några evenemang där hemspråket talas. 

3)  Här måste jag påpeka att starka positiva korrelationer föreligger mellan respondenternas och för
äldrarnas vistelsevariabler (koefficienterna varierar mellan 0.80 och 0.91). Detta betyder att de tre variab
lerna är utbytbara i de flesta sammanhang där analyserna handlar om utrikes födda ungdomar. 



Bland iranierna är det återigen samhörighet med ursprungslandets respektive Sveri
ges kultur som står i ett motsatt förhållande till varandra med avseende på deltagande 
i evenemang - ju mer av det förstnämnda och j u  mindre av det sistnämnda, desto stör
re är deltagandet. Hos de grekiska ungdomarna uppvisar hemspråksanvändning inom 
intimsfären ganska starkt positivt samband med deltagande i evenemang. Även do
mänen skrivning uppvisar ett svagt, men signifikant, positivt samband, vilket även 
gäller känslan av samhörighet med ursprungslandets kultur. I den libanesiska grup
pen finns ett enda, starkt samband, nämligen i fråga om känsla av samhörighet med 
ursprungslandets kultur. Hos vietnameserna föreligger inga samband alls. 

5. Subjektiv kompetens i svenska, betyg i svenska från åk 9 samt 
hemspråksanvändning 

Fem frågor i formuläret ber respondenten att ange hur bra han/hon tycker sig behärska 
svenska i olika situationer. För varje situation skattas denna subjektiva kompetens i 
svenska i fyra steg; "mycket dåligt" (= 1), "ganska dåligt" (= 2), "ganska bra" (= 3) 
och "mycket bra" (= 4). Låt oss inledningsvis studera de olika nationella gruppernas 
medelvärden på de fem kompetensaspektema. Tabell 30 visar detta. 

Tabell 30. Medelvärden för subjektivt skattad kompetens i svenska i fem avseenden 
{eller aspekter) för de 11 nationella grupperna. Ungdomarna svarade på frågan "Hur 
bra tycker du att du kan svenska när det gäller att...varefter de fem aspekter som 
återfinns till vänster i tabellen räknades upp. Av utrymmesskäl betecknas de nationel
la grupperna med förkortningar 

Kompetens- Fin Jug Tur Chi Dan Pol Nor Iran Gre Lib Viet 
aspekt 

Förstå nyhet
er eller de- 3.9 4.0 3.8 3.8 4.0 3.9 3.9 3.7 3.9 3.8 3.5 
batter i TV 
och radio 

Föra fram di
na synpunkter 3.9 3.8 3.6 3.6 3.9 3.7 3.9 3.6 3.8 3.7 3.1 
på möten mm 

Förklara ditt 
ärende vid 
telefonkon- 3.9 3.9 3.7 3.7 3.9 3.8 3.9 3.6 3.8 3.7 3.2 
takter med 
myndigheter 

Läsa 
skönlitte- 3.9 3.8 3.5 3.6 3.9 3.8 3.8 3.6 3.7 3.5 3.0 
ratur 

Svara skrift
ligt på en 3.9 3.8 3.4 3.6 3.9 3.8 3.8 3.5 3.7 3.5 2.8 
platsannons 



Vi ser att nivån på medelvärdena överlag är hög - de flesta ligger över 3,5, vilket in
nebär att de flesta ungdomar i samtliga nationella grupper skattar sin kompetens i alla 
fem avseendena som minst "ganska bra" och i många fall "mycket bra". De högsta 
medelvärdena (4,0) hittar vi hos jugoslaviska och danska ungdomar i aspekten/örsfd 
nyheter mm, det lägsta (2,8) hos de vietnamesiska ungdomarna i aspekten svara skrift
ligt på en platsannons. Man bör dock betänka att 2,8 motsvarar en genomsnittlig be
dömning strax under "ganska bra". Även i de återstående fyra aspektema är de vietna
mesiska ungdomarnas medelvärden lägre än de övriga gruppemas. Om man tittar på 
variationen i bedömningarna inom varje grapp mätt med standardavvikelser, visar det 
sig att de största spridningarna återfinns i den vietnamiesiska gruppen med libaneser, 
turkar och greker på de efterföljande platserna, medan de minsta föreligger hos norr
män, danskar och jugoslaver. Man kan säga att dessa spridningsmått visar hur "sam
stämmiga" ungdomarna inom varje grupp är med avseende på den subjektiva kompe
tensen i svenska. 

Återigen bör man emellertid försöka kondensera data. Jag har i det föregående nämnt 
att jag konstruerat ett sammansatt mått på subjektivt skattad kompetens i svenska hos 
eleverna, baserat på alla fem aspektema. Faktoranalyser har nämligen visat att frågor
na kan sägas "ligga på" en kompetensdimension, vilket gör det befogat att slå ihop de 
fem aspekterna till ett enda mått. Indexet, som konstruerades på samma sätt som de 
tre indexen för hemspråksanvändning, har fem skalsteg, där 1 innebär att responden-
ten uppfattar sin kompetens som ganska eller mycket dålig i de flesta sammanhang, 
medan 5 betyder att kompetensen uppfattas vara mycket bra i de flesta sammanhang. I 
hela materialet indelat efter födelseområde fördelar sig respondenterna på  de fem 
skalstegen på följande sätt; 

Tabell 31. Fördelning i procent över skalstegen i måttet på subjektivt skattad kompe
tens i svenska hos elever med invandrarbakgrund (n = 4.385) indelade efter födelse-
område. Nederst anges medelvärden på måttet för respektive kategori. 

Födelseomr&de 
Skalsteg Sverige Utomlands 

1 1.3 4.1 
2 5.0 15.4 
3 6.3 13.5 
4 26.7 18.4 
5 60.7 48.7 

Medelvärde 4.4 3.8 

Det är inte särskilt förvånande att de ungdomar som är födda i Sverige bedömer sin 
kompetens i svenska som bättre än utrikes födda ungdomar. Eftersom både subjektiv 
kompetens i svenska och betyg i svenska från årskurs 9 skiljer sig mellan könen (vil



ket även gäller för de flesta nationella kategorier), kan det vara intressant att jämföra 
könen i båda avseendena. Tabell 32 nedan ger en sådan jämförelse. Alla parvisa skill
nader mellan medelvärden i tabell 32 är statistiskt säkerställda. Både bland ungdomar 
födda i Sverige och bland de utrikes födda uppfattar flickor sin kompetens i svenska 
som bättre och har högre medelbetyg i svenska än pojkar. Och för båda könen gäller 
att de som är födda i Sverige uppfattar sin kompetens i svenska som bättre och har 
högre medelbetyg i svenska än de som är födda utomlands. Det bör tillläggas att den 
subjektiva kompetensen i svenska ökar markant med längre vistelse i Sverige hos de 
utrikes födda ungdomarna, vilket knappast är förvånande. 

Tabell 32. Medelvärden för subjektivt bedömd kompetens i svenska samt medelbetyg i 
svenska språket från årskurs 9 i hela materialet uppdelat på födda i Sverige/födda 
utomlands samt på kön. 

Födelseområde/ 
kön 

Medelvärden för 
subjektiv kompe
tens i svenska 

Medelbetyg i 
svenska från 
årskurs 9 

Sverige 
Män 
Kvinnor 

4.3 
4.5 

2.9 
3.4 

Utomlands 
Män 
Kvinnor 

OJ
 

o
 
00 2.8 

3.2 

Låt oss nu se efter hur denna kompetens skattas av ungdomar i de olika nationalitets-
grupperna. I tabell 33 nedan visas medelvärden för  den subjektivt skattade kom
petensen i svenska för de 11 grupperna uppdelade efter kön. 

Tabell 33. Medelvärden för subjektivt skattad "total" kompetens i svenska hos de 11 
största nationalitets grupperna uppdelade efter kön. Av utrymmesskäl betecknas de 
olika nationaliteterna med förkortningar. De nationella grupperna är ordnade från 
vänster till höger efter männens medelvärden. 

Kön 
Dan Jug Fin Nor Pol Gre Chi Tur Iran Ziib Viet 

Män 

Kvinnor 

4.5 

4.5 

4.4 

4.5 

4.3 

4.5 

4.2 

4.3 

4.2 

4.3 

3.9 

4.5 

3.7 

3.9 

3.6 

3.8 

3 . 6 

3.5 

3.5 

3.8 

2.6 

2.6 

Vi ser att skillnaderna mellan könen i de flesta fall är mycket små respektive helt 
frånvarande och endast två är statistiskt säkerställda, nämligen bland finländare (t-test, 
p = 0.0001) och bland greker (t-test, p < 0.02). Den sistnämnda gruppen uppvisar den 
största skillnaden, den näst största återfinns bland libanesema, men uppnår inte statis
tisk signifikans. Ytterligare några skillnader till flickomas fördel kan ses i några and
ra grupper, men de är så små och variansen i värden så pass stor att statistisk signifi
kans inte uppnås. 



Vi ser även att finska, jugoslaviska, danska, polska och norska pojkar och flickor samt 
grekiska flickor uppfattar sin kompetens i svenska som god till mycket god (medel
värden mellan 4.2 och 4.5 på en 5-gradig skala), de övriga som något sämre, men fort
farande i genomsnitt i närheten av omdömet "ganska bra". Den lägsta noteringen in
nehas av vietnamesiska ungdomar, vilkas medelvärde på 2.6 motsvarar en genomsnitt
lig bedömning kring "ganska dåligt". Läsaren bör erinra sig att just bland vietnames
erna är variationen i de individuella bedömningarna störst. D e  grupper som har de 
lägsta medelvärdena är samtidigt de som dels har lägsta andelar födda i Sverige, dels 
de kortaste vistelsetiderna bland de utrikes födda. En del av variationen förklaras i 
första hand av olikheter i vistelsetid. 

Det kan vara intressant att nämna i detta sammanhang att i hela materialet är korrela
tionen mellan den subjektivt bedömda kompetensen i svenska och betyg i svenska 
från årskurs 9 lika med 0.20 (p = 0.0001), vilket innebär ett medellågt men höggradigt 
signifikant positivt samband. Betyg i svenska som andraspråk, som innehas av 1.240 
ungdomar, uppvisar exakt samma samband. I de olika nationella grupperna varierar 
detta samband avsevärt. Det kan vara värdefullt att studera denna variation i samban
dens styrka och samtidigt även visa variationen i sambanden mellan de två ovan 
nämnda variablerna och gymnasiebetygen. Tabell 34 presenterar dessa data. 

Tabell 34. Korrelationer mellan parvisa kombinationer av de tre variablerna subjek
tiv total kompetens i svenska (kompetens svenska), betyg i svenska från årskurs 9 i 
grundskolan (svenska åk 9) och genomsnittsbetyg från gymnasiet (gymnasiebetyg). 
Korrelationskoefficientema är partialkorrelationer med statistisk "kontroll" av vistel
selängd hos de utrikes födda ungdomarna. De koefficienter som är tryckta med fet stil 
är statistiskt säkerställda. 

Kombina
tion av 
variabler 

Fin iTug Tur Chi Dan Pol Nor Iran Gre Lib Viet 

Svenska åk 
kompetens 
svenska 

9/ 
.23 .19 .26 .13 .19 .26 .25 -.16 .56 .25 .49 

Gymnasie
betyg / 
kompetens 
svenska 

.17 .12 .32 .09 .00 .33 .00 .00 .22 .09 .21 

Svenska åk 
gymnasie
betyg 

9/ 
.52 .51 .53 .50 .62 .61 .37 .74 .48 .61 .47 

Det bör påpekas i samabnd med tabell 34 att de tre inblandade variablerna åstadkom
mer olika slags bortfall i korrelationsberäkningama. En del ungdomar saknar betyg i 
svenska f rån årskurs 9, en del har inte gått vidare till gymnasiet och en del av dem 



som gått vidare till gymnasiet saknar slutbetyg. I vissa grupper blir det således en
dast något tiotal individer som samtidigt har t ex betyg i svenska och gymnasiebe
tyg. Dessutom föreligger varierande internt bortfall med avseende på frågan om 
subjektiv kompetens i svenska, varvid de högsta bortfallsprocenten innehas - som 
vanligt - av de nordiska, främst norska, ungdomarna. Detta medför en del komplika
tioner i korrelationsberäkningarna och det kan tänkas att den avvikande negativa 
koefficienten (-.16) hos iranierna är en statistisk artefakt. Eftersom den inte är statis
tiskt säkerställd, kan vi ignorera den (jag kan nämna att om "kontrollen" för vistel
selängd tas bort, sjunker detta samband hos iranierna till noll). 

I övrigt kan man konstatera att flera grupper uppvisar signifikanta positiva korrela
tioner mellan betyg i svenska från åk 9 och den subjektivt skattade (totala) kompeten
sen i svenska, även när det positiva sambandet mellan den sistnämnda och vistelse
längd "kontrollerats bort". De starkaste sambanden finner vi hos greker och vietna
meser, de svagaste bland chilenare, danskar och jugoslaver. När det gäller relationen 
mellan gymnasiebetyg (hos dem som har sådana) och subjektiv kompetens i sven
ska är sambanden överlag svagare och i tre grupper är de lika med noll. De starkaste 
signifikanta sambanden återfinns hos turkiska och polska ungdomar. Inte minst på 
grund av bortfallet av dem som inte har gymnasiebetyg är relationen mellan dessa 
två variabler oklar. Sambanden mellan betyg i svenska från åk 9 och gymnasiebetyg 
är däremot betydligt starkare och är statistiskt säkerställda i alla grupper med undan
tag av de grekiska ungdomarna. 

Eftersom både betyg i svenska och gymnasiebetyg uppvisar - som vanligt - markan
ta samband med socialgruppstillhörighet, samtidigt som en selektion med avseende 
på den sistnämnda kan tänkas ske när det gäller benägenhet att söka till gymnasiet, 
har jag kontrollerat hur sambanden mellan dessa två variabler förändras i de olika 
nationella grupperna när socialgruppstillhörighet (baserade på hushållets SEI-kod) 
"konstanthålles" med hjälp av partialkorrelationer. Återigen måste jag påpeka att det 
man skulle kunna kalla "kaskadbortfall" uppträder vid sådana beräkningar genom 
frånvaro av information för olika individer på de inblandade variablerna - de 263 
turkiska ungdomarna reduceras i en sådan korrelationsberäkning till 47. Man måste 
således vara försiktig med slutsatser från sådana beräkningar. Hursomhelst visar det 
sig att det framförallt bland de danska ungdomarna uppträder en markant minskning 
av styrkan hos sambandet mellan betyg i svenska från åk 9 och gymnasiebetyg, 
från .62 till .47. Den sistnämnda koefficienten är dock fortfarande statistiskt säker
ställd. Även bland turkiska och chilenska ungdomar uppträder liknande minskning, 
som dock inte är av samma storleksordning. Även dessa minskade koefficienter är 
statistiskt säkerställda. Man bör härvidlag även betänka att en "betygsselektion" 
äger rum mellan grundskolan och gymnasiet (de med allra lägsta betyg, bl a i sven
ska, söker förmodligen inte till gymnasiet, framförallt inte till vissa linjer), men ef



tersom denna selektion av allt att döma varierar med gymnasielinje har jag  inte haft 
någon möjlighet att kontrollera detta inom ramen för föreliggande rapport. 

För att undersöka hur dessa samband ser ut i hela materialet har jag gjort multipla 
regressionsanalyser med gymnasiebetyget som beroende variabel och samtliga med 
varandra icke högt korrelerade bakgrundsvariabler samt betyg i svenska från åk 9 
som oberoende variabler. I denna analys "förklaras" 31 procent av variansen i gym
nasiebetygen och två signifikanta prediktorer (variabler med vilkas hjälp man "för
utsäger" värden på den beroende variabeln) framkommer, nämligen betyg i svenska 
från åk 9 (beta = 0.47) och socialgruppstillhörighet (beta = -0.18; socialgrupp 1 
högsta genomsnittsbetyg, arbetare lägst). För att kontrollera socialgruppstillhörighet 
har jag  upprepat regressionsanalyserna separat för var och en av de fyra socialgrup
perna. I tre fall (soc.gr. 1 samt 3-4) utgör betyg i svenska från åk 9 den enda signifi
kanta prediktorn (beta varierar mellan 0.46 och 0.48), i socialgrupp 2 tillkommer 
även födelseland (födda i Sverige högre betyg, beta = 0.16). I viss mån kan man så
ledes konstatera att i den kontext som definieras av föreliggande data utgör betyg i 
svenska från åk 9 i grundskolan en hygglig "prediktor" av genomsnittsbetyg i gym
nasiet. Samma sak kan sägas om betygen i svenska som andraspråk, som uppvisar 
snarlik förmåga att förutsäga gymnasiebetyget hos de 840 ungdomar som har betyg 
i båda ämnena. Det är mycket troligt att denna variabels prediktionsförmåga varierar 
med gymnasielinje, men detta ligger utanför ramen för föreliggande rapport. 

För att avsluta denna utvikning till betygens värld - som egentligen inte ligger i fo
kus för min analys - kan jag nämna att det i 7 av de 11 nationella grupperna förelig
ger medellåga till medelstarka, statistiskt säkerställda positiva samband mellan be
tyg i svenska från åk 9 och betyg i hemspråket från grundskolan. Korrelationskoef-
ficientema varierar från .28 (turkar) till .68 (danskar). Koefficienten .33 hos de liba
nesiska ungdomarna är inte statistiskt säkerställd. Negativa samband uppträder hos 
norska, iranska och vietnamesiska ungdomar. I de två förstnämnda grupperna är det 
endast 5 respektive 10 individer som har betyg i svenska och betyg i hemspråket, 
varför sambanden i dessa grupper kan negligeras. Hos de 20 vietnamesiska elever 
som har betyg i båda ämnena är koefficienten lika med -.39, men den är inte statis
tiskt säkerställd och gruppen är alldeles för liten för att man skall kunna dra några 
större växlar på detta samband. Ytterligare ett problem finns dock i bakgrunden till 
dessa beräkningar. Variationen i hemspråksbetyg är betydligt mindre än variationen 
i betyg i svenska från åk 9 - i de flesta grupper är de vanligaste betygen i hemspråk 
4 och 5, medan betygen i svenska varierar längs hela skalan från 1 till 5. Begränsad 
variation i den ena variabeln inverkar menligt på korrelationsberäkningar. Som slut
vinjett för "betygsexkursen" presenterar jag medelvärden för betyg i hemspråk och 
svenska från åk 9 för de 11 grupperna (tabell 35 på nästa sida). En varning är på sin 
plats i samband med tabell 35. Eftersom endast 1 norrman och 4 norskor har betyg i 
hemspråk, är det meningslöst att ange medelvärden för dessa kategorier. Mycket 



Tabell 35. Medelvärden för betyg i svenska och hemspråk från årskurs 9 för de II 
största nationalitetsgrupperna uppdelade efter kön. Av utrymmesskäl betecknas de 
olika nationaliteterna med förkortningar 

Xxane / 
Kön 

Fin Jug Tur Chi Dan Pol Nor Iran Gre Lib Viet 

Svenska 
Män 
Kv. 

2.8 
3.4 

2.9 
3.3 

2.9 
3 .1 

2.8 
2.8 

2.7 
3.3 

3.1 
3.5 

2.6 
3.2 

3.1 
2.6 

2.7 
3.5 

2 . 4 
3.1 

3.0 
3.2 

Hemspråk 
Män 
Kv. 

3.7 
4.1 

4.3 
4.6 

4.2 
4.3 

4.2 
4.2 

3.9 
4.5 

4.4 
4.6 _ _  

4.4 
4.4 

4.3 
4.7 

4.0 
4.4 

4.6 
4.2 

låga antal individer med betyg i hemspråk föreligger även bland danskar (11 män, 
15 kvinnor). När det gäller betyg i svenska finner vi låga antal individer med betyg 
bland vietnameser (12 kvinnor) och iranier (14 män, 8 kvinnor). I de numerärt 
minsta grupperna kan således medelvärdena i tabellen i bästa fall endast ge antyd
ningar om tendenser. Vi ser att medelbetygen i hemspråk ligger avsevärt högre än 
medelbetygen i svenska för samtliga grupper. Med några få  undantag är flickomas 
medelbetyg i båda ämnena högre än pojkarnas. När det gäller betyg i svenska är 
skillnader mellan könen statistiskt säkerställda hos finländare, jugoslaver, polacker, 
greker och vietnameser. I fråga om betyg i hemspråk är motsvarande skillnader sta
tistiskt säkerställda hos finländare, jugoslaver, greker och vietnameser. 

Låt oss nu återvända till den subjektiva kompetensen i svenska och se efter om det 
är möjligt att identifiera ytterligare några faktorer som uppvisar samband med denna 
variabel. Några sådana samband har redan uppträtt i de tidigare presenterade tabel
lerna gällande de tre domänerna av hemspråksanvändning. Tabell 36 på nästa sida 
sammanfattar resultaten av sambandsanalyserna. Vi ser att de tre hemspråksdomän
erna intimsfären, läsning och skrivning uppvisar negativa samband med subjektiv 
kompetens i svenska hos åtta nationella grupper. Sambanden innebär att ju  mer man 
använder hemspråket i dessa domäner, desto lägre skattar man sin kompetens i 
svenska. Eftersom tidsföljdsrelationen mellan hemspråksanvändning och subjektiv 
kompetens i svenska är oklar, är det svårt att uttala sig om riktningen i eventuella 
orsaksrelationer och ordningsföljden mellan variablerna i ovanstående formulering 
kunde lika gärna vara omvänd. Efter kontroll för vistelselängd hos de utrikes födda 
ungdomarna kvarstår sambanden med endast något förminskad styrka. "Indextalen" 
intill minustecknen ger antydningar om dels variabelns "betydelse" inom den natio
nella gruppen relativt de övriga variabler som uppvisar signifikanta samband (ko
lumner), dels dess relativa "genomslagskraft" i de olika nationella grupperna (rad
er). Vi ser t ex att medan intimsfären hamnar på andra plats av sju variabler i den 
finska gruppen, ligger den på sjunde och sista plats (svagaste sambandet) bland chi-
lenarna. Jag måste emellertid tillägga att dessa rangordningar i termer av samban
dens styrka är mycket grova och i viss mån osäkra, eftersom de  i de  numerärt  
minsta grupperna är i viss mån beroende av antalet individer i gruppen. 



Tabell 36. Samband mellan subjektivt skattad kompetens i svenska och vissa andra 
variabler för de 11 största nationalitets grupperna. "+" anger ett signifikant positivt 
samband med subjektiv kompetens, anger ett signifikant negativt samband. 
Frånvaro av tecken betyder att inget signifikant samband föreligger Siffrorna intill 
tecknen anger variabelns rangplats med avseende på sambandets styrka, där "1" 
betecknar det starkaste sambandet (inom den nationella gruppen) och t ex "7" i den 
chilenska gruppen det svagaste sambandet. "Intimsfären ", "läsning " och "skrivn
ing" syftar på de tidigare diskuterade användningsdomänerna för hemspråk. 

Variabel 
Fin
land 

Jugo
slavien 

Turkiet 
Elevens ursprungsland 
Cliile Dan- Polen Norge 

mark 
Iran Grek- Llba-

land non 
Viet
nam 

Intimsfåren _ 2  _ 6  _ 2  _ 7  _ 3  _ 5  
-

Läsning _ 3  _ 2  _ 6  _ 1  _ 3  _ 4  

Sl<rivning _ 4  _ 4  _ 2  _ 4  _ 2  

Hemsprål<sunderv. + 5  + 5  

Samiiörighet Sverige + 1  + + 1  

Samtiörig. urspr.land + 2  

Född i Sverige 

Husliåll socgr. 1-2 + 2  

Vistelselängd + 1  + 2  + 3  

Svensl<t medb. + 3  + 3  

När det gäller de två dikotoma (tudelade) "egenskaperna" hemspråksundervisning och 
svenskt medborgarskap innebär de positiva sambanden att de finländska och chilenska 
ungdomar som haft hemspråksundervisning i grundskolan och de turkiska och chilen
ska ungdomar som har svenskt medborgarskap skattar sin kompetens i svenska högre 
än de som inte haft sådan undervisning respektive de som har utländskt medborgar
skap. Dessa samband kvarstår när vistelselängd konstanthålles. Vistelselängd har en 
självständig inverkan på den subjektiva kompetensen i svenska i så måtto att de positi
va sambanden i de sex grupperna kvarstår efter kontroll för hemspråksanvändning i de 
tre domänerna samt för svenskt/utländskt medborgarskap. Den största samstämmighet
en när det gäller "betydelsefullhet" (i termer av variabelns rangplats) råder beträffande 
samhörighet med svensk kultur - i fyra av de sex nationella grupper där signifikanta 
samband föreligger ligger variabeln "på första plats". Antalet ökar till f em om den 
grekiska gruppen medtas, där sambandet är det enda. Ytterligare tre nationella grupper 
(turkar, polacker och iranier) uppvisar positiva samband mellan känsla av samhörighet 
med svensk kultur och subjektiv kompetens i svenska, men sambanden är inte statis
tiskt säkerställda. Dessutom är tidsföljden mellan de två variablerna återigen oklar och 
"höna-ägg"-problematiken blir som vanligt olöst. Däremot finns det - med undantag 
av de norska ungdomarna - inga samband mellan känslan av samhörighet med ur
sprungslandets kultur och den subjektiva kompetensen i svenska. Av de återstående 
variablerna är det endast i fråga om vistelselängd som vi hittar ett större antal (sex) 
signifikanta samband, dock med mycket varierande betydelse inom respektive grupp. 



6. Samhörighet med ursprungslandet och med Sverige 

De två frågor som ber respondenten att ange hur mycket samhörighet han/hon känner 
med ursprungslandets respektive Sveriges kultur har redan berörts i det föregående 
när j ag  diskuterat samband med andra variabler. Här vill j ag  analysera dem något 
närmare och framförallt presentera grunddata. Frågorna hade följande lydelse: / vilken 
utsträckning känner du samhörighet med din ursprungskultur (svensk kultur)? Svars
alternativen var "Helt", "Delvis", "Endast lite" och "Inte alls". I tabellerna 37 och 38 
nedan visas medelvärden på de två frågorna för de 11 nationaliteterna. Jag anger även 
andelar av "ej svar", eftersom de i viss mån kan ses som indikatorer på frågornas rele
vans för ungdomarna. 

Tabell 37. Medelvärden för respondenternas egna bedömningar av hur stor samhörig
het de känner med svensk kultur De ursprungliga svarsalternativen är omkodade på 
så sätt att ju högre medelvärde desto större samhörighet. Skalan har minimivärde 1 
och maximivärde 4. Medelvärdena är rangordnade vertikalt från högsta till lägsta. I 
högra kolumnen anges i procent andelar "ej svar" (internt bortfall) på frågan. 

Medelvärden för samhörighet Andel 
Ursprungs- med svensk kultur "ej svar" 
land % 

Danmark 3. ,7 28. ,7 

Finland 3. ,6 26. ,8 

Norge 3 . ,6 58. .0 

Jugoslavien 3. .4 4. .2 

Polen 3, .3 10, .3 

Chile 3, .1 2 , .5 

Grekland 3. .1 4. .2 

Iran 3, .0 2, .5 

Libanon 3 , .0 3, .4 

Turkiet 2, .9 3 . .8 

Vietnam 2, .7 4, .1 

Vi ser att danskar, finländare och norrmän känner störst samhörighet med svensk kul
tur, turkar och vietnameser minst. Jag kan tillägga att den individuella variationen i 
skattningarna inom de nationella grupperna är låg, vilket kan tolkas som ett uttryck 
för ett slags "konsensus" mellan de skattande. Återigen kan man konstatera att andel
en "ej svar" är störst bland de norska ungdomarna, med danskar och finländare på 
andra och tredje plats. Observera att vietnamesernas medelvärde 2,7 motsvarar en 
medelbedömning något under svarsalternativet "delvis". I tabell 38 på nästa sida visas 
motsvarande data rörande samhörighet med ursprungslandet. 



Tabell 38. Medelvärden för respondentemas egna bedömningar av hur stor samhörig
het de känner med ursprungslandets kultur De ursprungliga svarsalternativen är om-
kodade på så sätt att ju högre medelvärde desto större samhörighet. Skalan har mi-
nimivärde 1 och maximivärde 4. Medelvärdena är rangordnade vertikalt från högsta 
till lägsta. I högra kolumnen anges i procent andelar "ej svar" (internt bortfall) på 
frågan. 

Ursprungs
land 

Medelvärden för samhörighet 
med ursprungslandets kultur 

Andel 
"ej svar" 

% 

Grekland 3 . .2 4 .2 
Norge 3 , .1 59 .5 
Turkiet 3, .1 3 .8 
Danmark 3, .0 28 .7 
Libanon 3, .0 4 .5 
Finland 2, .8 26 .9 
Jugoslavien 2. .8 3 .8 
Chile 2, .8 2 .9 
Vietnam 2, .8 2 .8 
Iran 2. .7 4 .9 
Polen 2, .5 10 .2 

Här är det de grekiska ungdomarna som står för den starkaste samhörighetskänslan 
med ursprungslandets kultur och de polska för den svagaste. Variationen mellan me
delvärdena är något mindre, och den individuella variationen i skattningarna inom de 
nationella grupperna större, än i föregående tabell. Mönstret i andelar "ej svar" är i 
stort sett identiskt med dito i tabell 37. 

Jag har undersökt hur dessa samhörighetskänslor varierar med vistelselängd hos de 
ungdomar som inte är födda i Sverige. Antalet individer reduceras då kraftigt fram
förallt i vissa grupper, och det interna bortfallet på frågorna (ej svar) minskar antalet 
individer i de nationella kategorierna ytterligare vid en sådan analys. Hos  finlän
darna, chilenarna, iranierna och vietnameserna minskar känslan av samhörighet 
med ursprungslandet något med ökande vistelselängd, hos polackerna ökar den något 
i stället. Antalet individer i de olika vistelsekategorierna är så litet att inga skillnader 
är statistiskt säkerställda. När det gäller samhörighet med svensk kultur ökar den nå
got med ökande vistelselängd hos polacker, iranier och libaneser. Återigen medför 
de låga antalen individer att man inte kan uttala sig om dessa tendensers tillförlitlig
het. 

En intressant aspekt är relationen mellan dessa två samhörighetskänslor hos enskilda 
individer. Man kan tänka sig att somliga kan känna ganska stark samhörighet med 
båda kulturerna, medan andra mer eller mindre polariserar sina känslor - man känner 



en stark samhörighet med den ena kulturen på bekostnad av samhörighetskänslor 
gentemot den andra. En korrelationskoefficient mellan de båda måtten skulle med en 
något vågad tolkning kunna ses som en indikator på eventuell konflikt - ett negativt 
samband innebär att den som känner stark samhörighet med den ena kulturen känner 
en svag - eller ingen - samhörighet med den andra. Ingen känsla av samhörighet med 
det ena eller det andra landets kultur behöver förvisso inte vara ett känslomässigt 
neutralt tillstånd - åtminstone i en del fall kan det handla om avståndstagande från 
kulturen i fråga och/eller en känsla av att inte vara accepterad som medlem i densam
ma. Jag har undersökt detta inom varje nationalitetsgrupp, varvid jag jag delat in varje 
grupp i dem som haft hemspråksundervisning och dem som inte haft det. Följande har 
framkommit: hos de  polacker, chilenare och jugoslaver som inte haft hemspråks
undervisning framträder signifikanta negativa korrelationer mellan samhörighet med 
ursprungslandet och samhörighet med Sverige (r = -0.71, p = 0.001; r = -0.24, p = 
0.01; r = -0.26, p < 0.01 respektive). Sambanden kvarstår med endast något minskad 
styrka vid kontroll för vistelselängd hos de utrikes födda. I den grekiska gruppen upp
träder negativa korrelationer mellan samhörighetskänslor hos både dem som haft och 
dem som inte haft hemspråksundervisning, men det negativa sambandet är starkare 
hos den förstnämnda kategorin. 

Dessa korrelationer väckte mitt intresse för en närmare analys av mönstren i samhörig
hetskänslor med de båda ländernas kulturer - korrelationskoefficienter är skäligen 
grova mått på samvariation. Jag har därför först skapat en ny variabel bildad av alla 
möjliga kombinationer av värden på de två frågorna, dvs 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 osv. Anta
let kombinationer blev som väntat 16 och det gällde att förenkla variabeln till färre 
steg. Genom omkodningar skapade jag fyra "polariserade typer" av förhållningssätt 
till ursprungslandets respektive Sveriges kultur (U = ursprungslandet; S = Sverige; 
låg = svag eller ingen samhörighet; hög = ganska eller mycket stark samhörighet): 

U låg - S låg 
U låg - S hög 
U hög - S låg 
U hög - S hög 

Man skulle givetvis kunna hävda att de ungdomar som känner "lagom" stark samhörig
het med båda ländemas kulturer, och som jag avsiktligt "polariserat" i uppställningen 
ovan, är intressanta och förtjänar ett bättre öde i analysen. Polariseringen är emellertid 
ett instrument för tydliggörande och kan därför försvaras. Resultatet blev således en 
variabel med fyra värden, där varje värde motsvarar en viss kombination av förhåll
ningssätt ovan. Det andra steget i analysen var att se efter hur ungdomarna i de olika 
nationella grupperna fördelar sig över dessa kombinationer. Tabell 39 visar detta. 



Tabell 39. Andelar i procent av ungdomar i de 11 största nationella grupperna inom 
de fyra kategorierna av kombinerade förhållningssätt till ursprungslandets kultur (U) 
respektive svensk kultur (S). "LAg" = ingen eller svag samhörighet; "Hög" = ganska 
eller mycket stark samhörighet. Observera att tabellen visar radprocent. Kolumnen 
längst ut till höger anger det totala antalet individer inom varje grupp som svarat på 
båda frågorna. Raden "Antal per kolumn" anger det totala antalet individer för varje 
kombination av förhållningssätt. Raden längst ned anger, som en referenspunkt, pro
centuella andelar för varje kolumn bland samtliga ungdomar (ej indelade i nationella 
grupper) som besvarat de två frågorna. 

Nationell 
grupp 

V låg/ 
S låg 

n låg/ 
S hög 

U hög/ 
S låg 

U hög/ 
S hög 

Antal per 
grupp 

Finländare 1 .7 31, .3 1. ,2 65, .9 1 .151 
Jugoslaver 3 .1 27, .6 4. .0 65, .3 450 
Turkar 3 .6 11, .1 14. ,7 70, .6 252 
Chilenare 3 .6 25, .3 8 , .3 62. .9 194 
Danskar 0 .8 26, .1 1. ,5 71, .6 134 
Polacker 1 .9 33 , .6 4, ,5 60, .0 155 
Norrmän 0 .0 20, .8 3. ,8 75, .5 53 
Iranier 9 .4 24, .0 10. ,4 56, .3 96 
Greker 2 .2 17, .4 9, .8 70, .7 92 
Libaneser 3 .5 21, .2 14, .2 61, .2 85 
Vietnameser 13 .0 17, .4 10. .1 59, .4 69 

Antal per koluznn 76 728 134 1.793 2 

% per kolumn hos 
samtliga (nsB.SOO) 3 .1 26 .6 5 , .3 65 .1 

1) Observera den kraftiga reduktionen av antalet individer i analysen. Det totala antalet ungdomar 
med invandrarbakgrund är 4.385. Det totala antalet i de 11 "utplockade" största nationella grup
perna är 3.367. De ungdomar vilkas svar ligger till grund för tabell 39 utgör således 62,3 procent 
av det totala antalet 4.385. 

Vi ser framförallt att de som inte känner någon samhörighet med vare sig ursprungs
landets eller Sveriges kultur är mycket få  - endast 76 individer (2,8 procent av samt
liga i tabellen) hyser ett sådant förhållningssätt. 134 individer (4,9 procent) känner 
stark samhörighet med ursprungslandets kultur i kombination med ingen eller svag 
samhörighet med svensk kultur. En överväldigande majoritet - 92,3 procent av 
samtliga i tabellen - känner således ganska eller mycket stark samhörighet med 
svensk kultur (kolumnerna 2 och 4). 65,7 procent av samtliga känner ganska eller 
mycket stark samhörighet med båda ländemas kulturer. Genom att jämföra den pro
centuella andelen av en viss grupp i en viss kolumn med den procentuella andelen 
av samtliga i samma kolumn (raden längst ned) kan man bedöma om ett förhåll
ningssätt är "underrepresenterat" respektive "överrepresenterat" i gruppen i fråga. 
Bortsett från de överlag låga procenttalen i kolumn 1 hittar vi de största andelarna 
av "icke samhöriga" bland vietnameserna och iranierna. I fråga om förhållnings
sättet svag samhörighet med ursprungslandet/stark samhörighet med Sverige utmär
ker sig turkar, greker och vietnameser med relativt låga procenttal, medan polacker 



och finländare uppvisar relativt stora andelar. När det gäller det omvända förhåll
ningssättet - U låg / S hög i kolumn 3 - tycks två grupperingar framträda; relativt 
stora andelar bland turkar, libaneser, iranier, vietnameser, greker och chilenare å ena 
sidan, mycket små bland de övriga å den andra. Nivån på procenttalen i kolumn 4 -
stark samhörighet med båda ländemas kulturer - är betydligt högre och variationen 
mellan procenttalen mindre än i de övriga kolumnerna, men vi kan notera att iranier, 
vietnameser, polacker och libaneser har lägre andelar än framförall t  norrmän, 
danskar och turkar. 

Data i tabell 39 möjliggör mera detaljerade analyser av relationen mellan känslor av 
samhörighet och andra variabler. Innan jag går över till dessa analyser skulle jag 
vilja beröra frågan om de fyra kombinerade förhållningssätten i tabell 39 kan be
greppsligt knytas an till övrig forskning om invandrargruppers "anpassningsprofil
er". Jag hittar två exempel på "typologier" som förefaller vara relevanta i detta 
sammanhang. Berry (1988) och Similä (1987) presenterar två sådana typologier 
baserade på kombinationer av förhållningssätt till ursprungslandet och invandrings
landet. I sammanställningen nedan relaterar jag dessa typologier till de fyra förhåll
ningssätt jag konstruerat. 

Berrys typologi är huvudsakligen teoretisk medan Similäs är empirisk och baserar 
sig på en undersökning av jugoslaviska och turkiska ungdomar i Stockholmsområ
det. Den surveyfråga som typologin förankrades i hade följande lydelse: / vilket 
land känner du dig mest hemma? Svarsalternativen var "I Sverige" (assimilerad), 
"Lika mycket i båda" (integrerad), "I hemlandet" (ointegrerad) samt "Inte i något av 
länderna" (isolerad/alienerad). I föreliggande undersökning handlar det om två frå
gor rörande samhörighetskänslor med respektive lands kultur. De fyra förhållnings
sätt jag  konstruerat på grundval av dessa frågor har emellertid enligt min uppfatt
ning ganska stora likheter med dels Berrys beskrivning av sin typologi, dels svarsal
ternativen i Similäs fråga. Det sistnämnda får stöd i det faktum att jag inkluderade 
exakt samma fråga i 1993 års surveyundersökning, i vilken stickprovet omfattade 
både svenskar och fyra invandrargrupper, som också återfinns bland de 11 nationel
la grupperna i föreliggande undersökning: chilenare, finländare, iranier och polacker 
(Lange 1996; Lange & Westin 1993). När jag jämför de fyra gruppernas svar 1993 
på frågan var de känner sig mest hemma med motsvarande gruppers procentuella 
andelar på de fyra förhållningssätten i föreliggande studie framkommer en avsevärd 
överensstämmelse. Med reservation för att det trots allt handlar om analogier och 
grova approximationer kommer jag i fortsättningen att använda Similäs begrepp för 
att beskriva de fyra förhållningssätten. 

U låg - S låg 
U låg - S hög 
U hög - S låg 
U hög - S hög 

Berry 1988 
marginaliserad 

Similä 1987 
isolerad/alienerad 

assimilerad 
separerad 
integrerad 

assimilerad 
ointegrerad 
integrerad 



Låt mig nu återvända till analysen av data i tabell 39 .1  första hand var jag intresse
rad av att f å  en mera nyanserad bild av de samband som kunde dölja sig bakom de 
tidigare nämnda negativa korrelationerna mellan "samhörigheter" hos polacker, 
chilenare och jugoslaver som haft respektive inte haft hemspråksundervisning. Jag 
har därför delat in vaije nationell grupp i dem som haft hemspråksundervisning och 
dem som inte haft det, och korstabulerat dem mot de fyra förhållningssätten enligt 
tabell 39. Korstabuleringama signifikanstestades med chi2'*> och följande har fram
kommit. Hos  finländarna föreligger signifikanta skillnader med avseende på två 
förhållningsssätt: de som haft hemspråksundervisning i grundskolan har en större 
andel "integrerade" individer (U hög/S hög) och en mindre andel "assimilerade" in
divider (U låg/S hög). Den sistnämnda kategorin är således vanligare bland de fin
ska ungdomar som inte haft hemspråksundervisning. Skillnaderna mellan procentta
len är inte stora, men det relativt sett stora antalet individer i den finska gruppen 
"hjälper till" för  att f å  dem signifikanta. Hos jugoslaviska ungdomar framträder 
exakt samma, men betydligt mer markerade, skillnader. Bland de polska ungdomar
na går skillnaderna återigen i samma riktning och är ännu större än hos jugoslaver
na. Den sista gruppen med statistiskt säkerställda skillnader i samma riktning är 
iranierna, varvid skillnaderna är något mindre är hos polackerna. I ytterligare tre 
grupper föreligger tendenser i samma riktning, men de är inte statistiskt säkerställ
da. 

Det förefaller således som om "egenskapen" att ha haft hemspråksundervisning i 
grundskolan i viss mån medför en ökning av andelen "integrerade" individer och en 
minskning av andelen "assimilerade" i de ovan nänmda nationella grupperna. Situa
tionen är dock mer komplicerad än så. Huruvida man haft eller inte haft hemspråks
undervisning har i varierande utsträckning påverkats av vissa bakgrundsfaktorer (se 
tabell 16, sid 17), som medfört ett slags selektion: de som haft hemspråksundervis
ning är i vissa avseenden något annorlunda "beskaffade" än de som inte haft  sådan 
undervisning. Dessa faktorer kan även i viss mån inverka på förhållningssätten till 
ursprungslandets och Sveriges kulturer relativt oberoende av hemspråksundervis
ningens mera "direkta" inverkan på samma förhållningssätt. För att undersöka hur 
det förhåller sig med detta har jag genomfört ytterligare analyser med hjälp av dels 
det tidigare nämnda datorprogrammet CHAID, dels stegvisa partialkorrelationer. 1 
dessa analyser har jag  inriktat mig på de fyra ovan nämnda nationella grupperna, 
dvs finländare, jugoslaver, polacker och iranier. 

4 )  Chi2-prövningar av tabeller med så många som 8 celler kan vara "knepiga" på flera sätt, bl a pä 
grund av att man kan få statistisk signifikans av fördelningsskillnader utan att det klart framgår av ta
bellen vad det är för skillnad som i själva verket är signifikant. Ett sätt att åtminstone delvis åtgärda 
detta problem är att instruera statistikprogrammet att ange varje cells bidrag till det totala chi2-värdet. 
På detta sätt kan man identifiera de par av celler som uppvisar signifikanta skillnader. Därefter får man 
hoppas att dessa par kan tolkas på ett meningsfullt sätt. Jag har använt detta tillvägagångsätt och fun
nit de signifikanta skillnaderna meningsfulla. 



Eftersom de fyra kombinerade förhållningssätten jag konstruerat inte utgör en en-
dimensionell variabel - de representerar inte en "enkel" egenskap som ökar stegvis -
är det svårt att vid analyser använda samtliga varianter. Av denna anledning har jag 
konstruerat en ny dikotom (tudelad) variabel, som består av varianterna assimilerad 
(U låg / S hög) och integrerad (U hög / S hög). Ett av skälen till detta val var givet
vis de relativt stora antal individer som dessa varianter samlat (se tabell 39, sista 
raden). Återigen måste jag peka på det jag tidigare kallat "kaskadbortfall" - framför
allt när de variabler som avser föräldrarna, där informationen oftast är bristfällig, 
används i analyserna kan antalet "tillgängliga" individer minska drastiskt. 

Eftersom skillnaden i andelen "assimilerade" mellan dem som haft hemspråksunder
visning och dem som inte haft det framträder starkast hos de polska ungdomarna, 
använder jag  dem som ett första exempel. Denna skillnad föreligger både hos dem 
som är födda i Sverige och dem som är födda i Polen ( de sistnämnda utgör 69 pro
cent av samtliga polacker). Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd bland de 
förstnämnda och kan därför (åtminstone i föreliggande data) sägas endast gälla de 
utrikes födda. Uttryckt som korrelationskoefficient är sambandets styrka 0.35 (p = 
0.0001). Samtidigt föreligger följande samband mellan vissa bakgrundsvariabler å 
ena sidan och hemspråksundervisning samt andelen assimilerade å den andra: de 
som är  utrikes födda har haft  hemspråksundervisning i större utsträckning än de 
som är födda i Sverige, samtidigt som de sistnämnda har en större andel assimile
rade än de förstnämnda; de (utrikes födda) som var äldre vid ankomsten till Sverige 
har haft  hemspråksundervisning i större utsträckning än de  som var yngre; de  
vilkas mödrar vistats i Sverige kortare tid har haft hemspråksundervisning i större 
utsträckning än de vilkas mödrar har längre vistelsetid, samtidigt som andelen 
assimilerade är större bland de sistnämnda än bland de förstnämnda; utländska 
medborgare har haf t  hemspråksundervisning i större utsträckning än svenska 
medborgare, samtidigt som de  sistnämnda har en större andel  assimilerade än 
de förstnämnda. Situationen är således smått komplicerad. 

För att rensa i denna härva av samband har jag med hjälp av CHAID-analyser och 
stegvisa analyser med partialkorrelationer (ett tillvägagångssätt som liknar s k steg
vis multipel regression) kommit fram till följande: moderns vistelselängd, ålder vid 
invandring och svenskt/utländskt medborgarskap har ingen direkt inverkan på an
delen "assimilerade" bland dem som haft hemspråksundervisning. Av dessa tre bak
grundsvariabler är det endast ålder vid invandring som har direkt inverkan på sanno
likheten att ha haft hemspråksundervisning i grundskolan. När den andel av sam
bandet mellan hemspråksundervisning och andelen "assimilerade" som samman
hänger med dessa tre bakgrundsvariabler elimineras, minskar detta samband något 



men förblir statistiskt väl säkerställt. Samtidigt måste man betänka att den del av 
variationen i andelen "assimilerade" som (i statistisk bemärkelse) "förklaras" av 
egenskapen att ha haft (eller inte haft) hemspråksundervisning inte är särskilt stor. 
Uttryckt på ett annat sätt innebär det att om målsättningen är att hitta segment i den 
polska gruppen med den högsta andelen "assimilerade", är inte hemspråksundervis
ning det mest effektiva instrumentet. Som exempel kan jag nämna att andelen "as
similerade" bland de ungdomar med polskt ursprung som är födda i Sverige är 58 
procent, medan motsvarande andel bland dem som är födda i Polen är 27 procent. 
Jag bör också påpeka att den tudelade "assimilationsvariabel" jag arbetar med här 
innebär att en större andel "assimilerade" nödvändigt medför  en mindre andel 
"integrerade" och vice versa. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande; framförallt bland de polska ung
domar som inte är födda i Sverige tycks "egenskapen" att ha haft hemspråksunder
visning i grundskolan i viss mån, och relativt oberoende av relevanta bakgrundsva
riabler, höja andelen "integrerade" och minska andelen "assimilerade". "Egenska
pen" att inte ha haft hemspråksundervisning har följaktligen en motsatt effekt. 

När det gäller iranska ungdomar är antalet "tillgängliga" individer i analysen så be
gränsat (77 personer) att inga bakgrundsvariabler ger utslag med avseende på rela
tionen mellan hemspråksundervisning och fördelningen mellan "assimilerade" och 
"integrerade". Jag kan endast konstatera att bland dem som haft hemspråksundervis
ning är andelen "assimilerade" 48 procent, medan motsvarande andel bland dem 
som inte haft  sådan undervisning är 22 procent (uttryckt som korrelationskoeffi
cient: r = 0.29). Skillnaden är statistiskt säkerställd (chi2, p < 0.01) men bör tolkas 
försiktigt, eftersom det är mycket tänkbart att om analysen genomfördes på ett stör
re antal iranska ungdomar skulle mera komplexa beroendeförhållanden mellan bak
grundsvariabler å ena sidan och hemspråksundervisning och "assimilation"/"integ-
ration" å den andra kunna framträda. 

Hos de jugoslaviska ungdomarna är sambandet mellan hemspråksundervisning och 
"assimilation"/"integration" betydligt svagare (r = 0.17; p = 0.0005) än vad fallet var 
hos polacker och iranier. Redan utan vidare indelningar efter bakgrundsvariabler är 
den andel av variationen i "assimilation" som hemspråksundervisning kan "förklara" 
ganska blygsam. Den bakgrundsvariabel som i första hand ger utslag med avseende 
på "assimilation"/"integration" är medborgarskap: bland svenska medborgare är an
delen "assimilerade" 44 procent, bland udändska medborgare är den 25 procent. De 
sistnämnda är också i majoritet i gruppen (79 procent). Medborgarskapsvariabeln 
uppvisar samtidigt - till skillnad från flera andra grupper - inga signifikanta sam-



band med de övriga bakgrundsvariablerna. Ingen av de sistnämnda förefaller ha nå
gon direkt effekt på "assimilation'Vintegration". Hemspråksundervisning ger utslag 
med avseende på den sistnämnda variabeln endast bland dem med utländskt med
borgarskap, där andelen "assimilerade" bland dem som inte haft sådan undervisning 
är 38 procent, medan den är 20 procent bland dem som haft denna undervisning. 
Skillnaden är statistiskt säkerställd (chi2, p = 0.002). Efter vederbörliga kontroller 
med avseende på bakgrundsvariabler kvarstår ett lågt, men statistiskt säkerställt, 
samband mellan hemspråksundervisning och "assimilation"/"integration". Bland 
dem som haft hemspråksundervisning framträder emellertid ytterligare skillnader: 
de som har låga betyg i svenska från åk 9 i grundskolan, de som har låga betyg i 
gymnasiet samt de som bedömer sin kompetens i svenska som låg eller medelmåttig 
har signifikant större andelar "assimilerade" (och därför mindre andelar "integrera
de") än de med motsatta kännetecken. 

Bland de finska ungdomarna är sambandet mellan hemspråksundervisning och "as
similation "/"integration" mycket svagt, men eftersom antalet "tillgängliga" individer 
är mycket större än i de andra grupperna (1.125) blir även detta samband statistiskt 
säkerställt (r = 0.07; p = 0.01). Hemspråksundervisning ger utslag endast bland ut
ländska medborgare och sambandet är så svagt att jag  inte anser det vara befogat 
med vidare analyser. 

Om man nu bortser från hemspråksundervisning - variabeln förklarar j u  endast en 
liten del av variationen i "assimilation"/"integration" - finns det några andra variab
ler som uppvisar samband med dessa förhållningssätt eller "tillstånd"? När det gäl
ler de s k bakgrundsvariablerna ser bilden ut på följande sätt: hos finländarna och 
jugoslaverna har de med svenskt medborgarskap större andelar "assimilerade" än de 
med utländskt medborgarskap, vilket knappast är förvånande. Samma förhållande 
råder hos de finska och libanesiska ungdomar vilkas mödrar har svenskt medborgar
skap. Bland de polska ungdomarna har de vilkas föräldrar varit i Sverige en längre 
tid en större andel "assimilerade" än de vilkas föräldrar har en kortare vistelsetid. I 
denna grupp är mödrarnas vistelsetid starkt korrelerad med ungdomarnas invand
ringsålder, egen vistelsetid och egenskapen att vara född i Sverige, varför det inte är 
förvånande att även dessa variabler uppvisar samband med "assimilation"/"integra-
tion". Det kännetecken som ger starkast utslag i detta avseende hos så många som 7 
av de 11 grupperna är emellertid användning av hemspråket inom intimsfären - hos 
finländare, jugoslaver, turkar, chilenare, polacker, greker och vietnameser har de 
som använder hemspråket mycket inom denna domän mindre andelar "assimilera
de" - och större andelar "integrerade" - än de som använder hemspråket litet. Hos 
finländare, jugoslaver och polacker kvarstår detta samband även efter kontroll för 



variabeln hemspråksundervisning, som i dessa grupper uppvisar positiva samband 
med hemspråksanvändning inom intimsfären (se tabell 24 sid 30). 

Hittills har jag endast analyserat relationen mellan två av de fyra förhållningssätten 
eller "tillstånden" som presenterades på sidan 49 - de "assimilerade" och de "inte
grerade". Skälet till detta var i första hand de relativt stora antal individer som kän
netecknas av dessa förhållningssätt. Det kan emellertid vara intressant att kasta en 
blick p å  de  två återstående förhållningssätten, nämligen de  "isolerade" och de 
"ointegrerade". Dessa kategorier omfattar så låga antal individer att det är menings
löst att dela in dem efter nationalitet. Jag har därför analyserat dem utan sådan in
delning, varvid jag använt samtliga ungdomar som svarat på de två samhörighetsfrå-
goma (n = 3.500; se tabell 39 sista raden). För att underlätta analysen har jag "kont
rasterat" både de "isolerade" och de "ointegrerade" med de "integrerade". Följande 
sub-kategorier är mer eller mindre "överrepresenterade" bland de "isolerade": män, 
utrikes födda, de med högre invandringsålder, de med lägre betyg i svenska från åk 
9, de med lägre betyg från gymnasiet, de som varit utan arbete längre tid sedan 
våren 1992, de från hushåll tillhörande arbetarklassen samt de som bedömer sin 
kompetens i svenska som låg. Den sistnämnda "överrepresentationen" kvarstår efter 
kontroll för  kön, födelseland, vistelselelängd och invandringsålder. Varken hem
språksundervisning i grundskolan eller användning av hemspråket inom de tre do
mänerna uppvisar några samband med "isolering"/"integration". 

När de  "ointegrerade" kontrasteras mot de "integrerade" framstår följande sub-
kategorier som mer eller mindre "överrepresenterade": utrikes födda, de med högre 
invandringsålder, de med lägre betyg i svenska från åk 9, de med lägre betyg från 
gymnasiet, de som varit utan arbete längre tid sedan våren 1992 samt de som be
dömer sin kompetens i svenska som låg. Det sistnämnda sambandet är ganska starkt 
(chi2, p = 0.001) och kvarstår nästan oförändrat efter kontroll för samma bakgrunds
variabler som ovan gällande de "isolerade". Varken kön eller hushållets socioekono-
miska tillhörighet ger utslag i detta sammanhang. Hemspråksundervisning i grund
skolan har inte heller någon betydelse, medan användning av hemspråket inom det 
tre domänerna, framförallt intimsfären, uppvisar markanta samband - de "ointegrera
de" använder hemspråket betydligt mera än de "integrerade". Detta bör inte vara 
förvånande om man betänker att de förstnämnda känner ganska eller mycket stark 
samhörighet med ursprungslandet och svag eller ingen med Sverige. Sambanden 
gällande intimsfären och skrivning kvarstår med endast något minskad styrka efter 
kontroll för födelseland, vistelselängd, invandringsålder och medborgarskap. De 
"isolerade" och de "ointegrerade" uppvisar således ganska likartade sambandsmöns
ter, med tre undantag: hemspråksanvändning ger inga utslag bland de förstnämnda 
medan kön och socialgruppstillhörighet saknar betydelse hos de sistnämnda. 



Eftersom tidsföljden mellan hemspråksanvändning och känslor av samhörighet med 
ursprungslandet och med Sverige är mycket oklar, är det svårt att uttala sig om rikt
ningen i det eventuella orsakssambandet. Det är dessutom inte alls givet att något 
orsakssamband behöver föreligga mellan dessa förhållningssätt - det är tänkbart att 
både hemspråksanvändning och samhörighetskänslor ingår i ett och samma "syn
drom". Jag måste även utfärda ett slags "varning" beträffande de begreppsliga etiket
ter jag lånat från Similäs (1987) typologi. Jag har anfört ett argument för deras an
vändbarhet i detta sammanhang, men läsaren måste komma ihåg att de empiriskt in
te innebär något annat än de fyra kombinationer av svar på samhörighetsfrågorna 
som jag  konstruerat i föreliggande undersökning. Begreppen utgör tolkningar av 
dessa kombinationer av svar, som förhoppningsvis inte är helt orimliga. Klassifika-
tionen av vissa individer som "isolerade/alienerade" kan emellertid väcka ödesmät
tade associationer, men jag kan inte belägga den fulla innebörden i detta begrepp på 
grundval av de data jag har tillgång till - något sådant skulle kräva en personlig kon
takt med de berörda ungdomarna samt en ingående kartläggning av deras psyko-
sociala situation. Jag har inte heller entydigt tagit ställning till dessa begrepp i term
er  av önskvärdhet eller dimensionen positivt/negativt. Intuitivt tolkar även j ag  
begreppet "isolerad/alienerad" som något icke önskvärt och negativt, men känner 
mig betydligt mer tveksam inför begreppen "assimilerad", "ointegrerad" och "inte
grerad". Det kan t ex tänkas att "tillståndet" att känna stor samhörighet med både ur
sprungslandet och Sverige är positivt och önskvärt, medan "tillståndet" att känna 
stor samhörighet med ursprungslandet och svag eller ingen med Sverige är negativt 
och mindre önskvärt, men enligt min uppfattning är problematiken komplicerad och 
diskussionen av den faller utanför ramen för föreliggande rapport. 

7. Hur man tror sig vara uppfattad av andra samt planer på åter
vändande 

Frågan Hur tror du att personer utanför din närmaste bekantskapskrets uppfattar dig ? 
har följande svarsalternativ: som både invandrare och svensk, som invandrare, som 
svensk och vet ej. Tabell 40 på nästa sida visar hur svaren fördelar sig på de olika 
alternativen inom de 11 nationella grupperna. 

Vi ser att rangordningarna av de nationella grupperna i de två första kolumnerna 
uppvisar en ganska tydlig överensstämmelse - andelarna av dem som tror sig bli 
uppfattade som både invandrare och svenskar samt dito av dem som tror sig bli upp
fattade som invandrare följer varandra ganska väl. Andelar av dem som tror sig bli 
uppfattade som svenskar minskar i takt med att de två andra varianterna ökar. Ett 
markant "hopp" i procenttalen i kolumnen "som invandrare" kan noteras mellan ju-



Tabell 40. Andelar i procent inom varje nationalitetsgrupp som valt de olika svars
alternativen tillfrågan hur man tror sig vara uppfattad av personer utanför den 
närmaste bekantskapskretsen. Nationaliteterna är rangordnade vertikalt enligt pro
centtalen i kolumnen "som svensk". Procenttalen i de fyra första kolumnerna är ba
serade på de individer som besvarat frågan. I kolumnen längst ut till vänster anges 
internt bortfall (ej svar) på frågan i procent av alla inom respektive grupp. 

Tror sig vara uppfattad 
Ursprungsland Ej 

som båda invand som invand som vet oj svar 
rare och svensk rare svensk % 

Danmark 2 .9 1, .5 91.2 4. .4 27.7 
Norge 7 .1 1, .8 85.7 5 , .4 57.3 
Finland 17 .0 1, .3 74.1 7 , .7 26.5 
Polen 29 .0 7, .7 52.3 11, .0 10.9 
Jugoslavien 41 .7 8, .1 43.6 6, .6 4.2 
Grekland 41 .9 24, .7 21.5 11, .8 3.1 
Chile 45 .2 24, .9 15.2 14, ,7 2.0 
Vietncim 43 .5 24, .6 8.7 23, .2 4.2 
Libanon 48 .8 18, .6 8.4 24. ,4 3.4 
Turkiet 56 .5 28 , .2 7.1 8. ,2 3.0 
Iran 55 .7 24, .7 6.2 13. ,4 4.9 

goslaver och greker och motsvaras av en markant skillnad mellan procenttal för 
samma nationaliteter i kolumnen "som svensk". Ytterligare en "diskontinuitet" mel
lan procenttal i den sistnämnda kolumnen föreligger mellan finländare och polacker. 
Den fråga som tabellen belyser kan sägas handla om upplevelser av andras upple
velser av respondenten ("vad jag  tror att hanThon/de tror om mig"). Dessa upplevel
ser av upplevelser har ett värde i sig som information oavsett i vilken utsträckning 
de utgör "korrekta" varseblivningar av andras uppfattningar. Den sistnämnda "san
ningsaspekten" behöver således inte alls blandas in i diskussionen av svaren på frå
gan. Jag vet dessutom - givetvis - inte vilka erfarenheter ungdomarnas upplevelser 
baserar sig på, men är ganska säker på att de dels utgör generaliseringar av många 
erfarenheter, dels samverkar på ett psykologiskt plan med andra känslor och upp
fattningar. 

Det finns emellertid en - låt vara mycket grov och ofullständig - möjlighet att in
direkt relatera ungdomarnas upplevelser till de uppfattningar hos omgivningen som 
dessa upplevelser handlar om. I den tidigare nämnda surveyundersökningen 1993 
inkluderades (liksom i två tidigare undersökningar i serien) en fråga om upplevd 
likhet/olikhet till nationella och etniska grupper. Frågan ställdes även till de fyra in
vandrargrupper - finländare, chilenare, iranier och polacker - som inkluderades i 
stickprovet. I frågan - eller snarare uppgiften - ombads intervjupersonerna att skatta 
upplevd likhet/olikhet till ett antal nationella/etniska grupper på en grafisk skala med 



7 steg, där 1 betyder stor likhet och 7 stor olikhet. Sju av de elva nationella grupper 
jag beskrivit i denna rapport återfinns bland de nationaliteter som skattades 1993. På 
grund av händelserna i fd Jugoslavien figurerade inte namnet "jugoslaver" i dessa 
skattningar och i stället användes de två "delnationerna" serber och kroater. Inte 
heller vietnameser fanns bland de skattade grupperna, men kineser får representera 
den asiatiska kontinenten. I figur 5 nedan visas medelvärden för likhetskattningarna 
från 1993. 

Figur 5. Medelvärden för skattningar av upplevd likhet/olikhet gentemot 10 natio
nella grupper i 1993 års surveyundersökning. Skattningarna är utförda av katego
rin "svenska medborgare" (n = 1.362; riksrepresentativt stickprov). "1"på skalan 
betyder stor likhet, "7" stor olikhet. Staplamas längd motsvarar medelvärden för 
respektive grupp. 

Man bör komma ihåg att den fråga som ställdes till ungdomarna i föreliggande un
dersökning innehöll en ganska oklar bestämning av de personer vilkas uppfattningar 
ungdomarna skulle uttala sig om: uttrycket personer utanför din närmaste bekant
skapskrets kan säkerligen tolkas på flera olika sätt. Det finns ingen information om 
vilka individer eller kategorier ungdomarna tänkte på när de besvarade frågan, men 
det är inte särskilt långsökt att anta att kategorin "majoritetsbefolkningen" eller 
"svenskarna" bör ha dykt upp rätt ofta i respondenternas medvetanden. Ytterligare 
ett antagande som bör göras är att svarsalternativet "som svensk" är den mest rele
vanta vid jämförelse mellan tabell 40 och diagrammet i figur 5. Med beaktande av 
dessa antaganden kan vi konstatera att rangordningen av medelvärdena i figur 5 näs-
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tan perfekt motsvarar rangordningen av procenttalen för motsvarande nationaliteter 
i kolumnen "som svensk" i tabell 40. Det som "stör" överensstämmelsen mellan 
rangordningarna är medelvärdena för "greker", "kroater" och "serber" i diagrammet. 
Denna diskrepans kan kanske delvis förklaras av antagandet att de personer som 
utförde skattningarna 1993 tänkte på invånarna i Serbien och Kroatien snarare än på 
de invandrare från f d  Jugoslavien som lever i Sverige. En försiktig slutsats skulle 
således vara att de upplevelser som ungdomarna i de 11 nationella grupperna har av 
hur de uppfattas av svenskarna i viss utsträckning stämmer med svenskarnas upp
fattningar om dem i termer av likhet/olikhet med sig själva. 

Det kan vara befogat att ställa frågan hur ungdomarna i de 11 grupperna uppfattar 
svenskarna i detta avseende. Föreliggande undersökning innehåller inga data om 
detta, eftersom samhörighet med den svenska kulturen inte nödvändigtvis är liktydig 
med upplevelse av likhet mellan den egna gruppen och svenskarna. Jag har i det 
föregående nämnt att invandrare från fyra länder - Finland, Polen, Chile och Iran -
utförde samma slags likhetsskattningar i 1993 års survey. "Svenskar" inkluderades i 
de nationella grupper som skattades av invandrama. Figur 6 nedan visar medelvär
den för dessa skattningar av upplevd likhet/olikhet gentemot svenskarna. 

fl n a n d a r e  

polack 

chilenare 

1 2 
m y c k e t  lika 

6 7 
m y c k e t  ol ika 

Figur 6. Medelvärden för skattningar av upplevd likhet/olikhet gentemot svenskar i 
1993 års survey undersökning. Skattningarna utfördes av finländare (n = 282), 
polacker (n = 284), chilenare (n = 274) och iranier (n = 285). Staplarnas längd 
motsvarar medelvärden för skattningar utförda av respektive grupp. Observera att 
till skillnad från figur 5 är "svenskar" objektet för skattningarna i diagrammet ovan. 



Alla parvisa skillnader mellan medelvärden i figur 6 är statistiskt säkerställda. Trots 
min reservation beträffande relationen mellan skattningar av likhet/olikhet och frå
gan om samhörighetskänsla med den svenska kulturen motsvarar rangordningen av 
medelvärdena i figur 6 dito av medelvärden för samhörighet med svensk kultur i ta
bell 37 (sid 45). Den motsvarar även de fyra nationella gruppernas rangplatser i dia
grammet över svenskamas skattningar i figur 5. Åtminstone när det gäller dessa fyra 
nationella grupper förefaller upplevelserna av likhet/olikhet vara ömsesidiga. Man 
bör dock observera att medelvärdena i figur 6 är markant lägre än medelvärden för 
motsvarande grupper i figur 5, låt vara att innebörden av denna skillnad är svår att 
tolka. 

Efter denna utflykt till upplevda likheter och olikheter har jag undersökt vilka faktor
er som uppvisar samband med de olika perceptionerna inom varje nationalitets
grupp. Härvidlag betraktade jag perceptionsfrågan - hur man tror sig vara uppfattad 
av andra - som beroende variabel (eller snarare tre beroende variabler, se nedan). De 
fyra "samhörighetsvariantema"®', användning av hemspråket inom intimsfären, sub
jektiv kompetens i svenska samt hemspråksundervisning i grundskolan tilldelades 
rollen som oberoende variabler. Valet av de tre förstnämnda är givetvis diskutabelt, 
eftersom tidsföljdsrelationerna mellan dem och den beroende variabeln är mycket 
problematiska. 

Jag utgick emellertid från ett mycket preliminärt antagande att upplevelser av hur 
man uppfattas av andra kan ses som ett sista led i en hypotetisk psykologisk sek
vens. Med hjälp av s k logistisk regressionsanalys studerade jag sedan hur mycket 
de oberoende variablerna "bidrar" till sannolikheten för medlemskap i tre av de fyra 
kategorierna i den beroende variabeln®': "både som svensk och som invandrare", 
"som invandrare" samt "som svensk". "Vet ej" medtogs inte i analyserna. Analyser
na genomfördes separat för  varje nationell grupp, eftersom kontroller visade att 
vissa av de oberoende variablerna kunde "slå" åt olika håll i olika grupper. Tabell 
41 på nästa sida sammanfattar resultaten. 

Låt oss först titta på relationen mellan de fyra "samhörighetsvariantema" ("isolerad" 
mm) och de tre beroende variablerna. Att endast två signifikanta samband föreligger 
i raden "isolerad" är inte förvånande med tanke på det låga antalet individer i denna 
kategori (74). D e  två sambanden innebär att fler bland de finska ungdomar som 

5)  Både den oberoende variabeln "samhörighetsvarianter" ("isolerad", "assimilerad", "ointegre
rad" och "integrerad") och de  tre beroende variablerna (hur man tror sig vara uppfattad av andra) 
kodades o m  till s k "dummy"-variabler, där 1 betyder att en  individ tillhör en kategori (t e x  
"assimilerad" eller "tror sig vara uppfattad som svensk") och O att individen inte tillhör denna ka
tegori. 



Tabell 41. Sammanfattning av resultaten av logistiska regressionsanalyser mellan 
de tre varianterna av hur man tror sig vara uppfattad av andra (varje variant utgör 
en variabel) samt ett antal "oberoende" variabler Analyserna är genomförda sepa
rat för varje nationell grupp, som i tabellen betecknas med första bokstaven i grup
pens namn. F = finländare; J = jugoslaver; T = turkar; C = chilenare; P = po
lacker; N = norrmän; I = iranier; G = greker; L = libaneser; V = vietnameser. 
Hos danskarna förekommer inte ett enda signifikant samband. Plustecken betyder 
"positivt" samband; till exempel anger F+ i första raden (första kolumnen) att till
hörighet till kategorin "isolerade" i den finska gruppen ökar sannolikheten för att 
individen tror sig vara uppfattad som både svensk och invandrare jämfört med att 
man inte tillhör denna kategori. Minustecken betyder "negativt" samband; till 
exempel anger P- i raden för användning av hemspråket inom intimsfären (tredje 
kolumnen) att större användning av hemspråket inom denna domän bland polska 
ungdomar minskar sannolikheten för att man tror sig vara uppfattad som svensk. 
Var och en av de tre "beroende" variablerna analyserades självfallet separat, så att 
varje kolumn utgör resultatet av en analys. 

Oberoende 
variabler 

Beroende variabler 

Tror sig vara uppfattad 

Både som svensk Som 
och som invamdrare invandrare 

Som 
svensk 

" Isolerad" F+ J+ 

"As s imilerad" P+ G- P- F+ J+ 
G+ 

C+ 
V+ 

P+ 

"Ointegrerad" J+ P+ F+ C+ N+ 1+ 
L+ V+ 

P+ 

"Integrerad" F+ 
1+ 

J+ C+ N+ 
G+ V+ 

C+ P+ P+ P+ N+ 

Större användning 
av hemspråket 
inom intimsfären 

F+ C- T+ C+ P+ 
N-

J-
I-

T-
G-

P-
L-

Bättre subjektiv 
kompetens i 
svenska 

6+ F- T- C- N-
G-

F+ J+ T+ C+ 

1) I varje kolumn innebär regressionsanalysen att varje oberoende variabels bidrag till sannolikhe
ten för tillhörighet till den kategori som den beroende "dummy"-variabeln konstituerar bestäms 
efter statistisk kontroll för de  andra oberoende variablerna. Här anger jag inte de tekniska data som 
sammanhänger med analysen, men de är givetvis tillgängliga för intresserade. 

känner ingen eller låg samhörighet med både ursprungslandets kultur och svensk 
kultur ("isolerad") tror sig vara uppfattade både som svensk och som invandrare 
jämfört med dem som inte tillhör denna kategori, samt att det bland "isolerade" ju
goslaviska ungdomar f inns fler som tror sig vara uppfattade som invandrare än 
bland dem som inte klassificerats som "isolerade". Bland de "assimilerade" går 
sambanden i motsatt riktning i fråga om perceptionen "både som svensk och som 



invandrare" bland finska och grekiska ungdomar. Framförallt lägger man dock mär
ke till tre relativt stora grupper av samband: i 7 av de 11 nationella grupperna före
ligger positiva samband mellan "assimilerad" och perceptionen "som svensk"; 6 
grupper uppvisar positiva samband mellan "ointegrerad" och perceptionen "som in
vandrare"; i 7 grupper noterar vi positiva samband mellan "integrerad" och percep
tionen "både som svensk och som invandrare". I tre grupper ser vi också positiva 
samband mellan "integrerad" och perceptionen "som svensk". 

Det största antalet signifikanta samband (8) uppträder mellan användning av hem
språket inom intimsfären och perceptionen "som svensk". Sambanden är negativa, 
vilket innebär att större användning av hemspråket inom denna domän minskar san
nolikheten för att man tillhör kategorin "tror sig vara uppfattad som svensk". Hos tre 
grupper - turkar, chilenare och polacker - föreligger positiva samband mellan an
vändning av hemspråket inom intimsfären och perceptionen "som invandrare", dvs 
större användning av hemspråket ökar sannolikheten för att man tillhör kategorin 
"tror sig vara uppfattad som invandrare". Vidare kan vi konstatera att bättre subjek
tiv kompetens i svenska ökar sannolikheten för att man tror sig vara uppfattad "som 
svensk" hos fyra grupper, av vilka tre (finländare, turkar och chilenare) även uppvi
sar negativa samband mellan bättre kompetens i svenska och perceptionen "som in
vandrare". 

Det ovan sagda gäller när det tre perceptionsvariantema - "både/och", "som invand
rare" och "som svensk" - betraktas som effektvariabler, med andra ord som konsek
venser av de "oberoende" variablerna. Denna indelning är - som jag påpekat tidigare 
- problematisk, eftersom både de oberoende och de beroende variablerna i tabell 41 
utgör kännetecken som uppträder vid samma tidpunkt. Analysens syfte var emeller
tid att hitta samband med samma riktning som gäller flera nationella grupper, vid 
samtidig kontroll av de ingående variablemas inverkan på det kännetecken som ut
nämnts till "beroende" variabel. Jag har redan tidigare antytt att dessa perceptioner 
av hur andra uppfattar individen skulle kunna ses som beståndsdelar i "syndrom" av 
förhållningssätt och uppfattningar, vilkas övriga ingredienser kunde utgöras av 
kombinationer av de kännetecken som i tabell 41 spelar rollen av "oberoende" va
riabler. Resultatet av analysen tyder på att en sådan "klustrering" inte är helt omöj
lig. Jag har genomfört ytterligare analyser dels på hela materialet, dels separat för de 
11 nationella grupperna, för  att f å  ytterligare stöd för  konstruktionen av dylika 
"syndrom". Tillvägagångssättet var att successivt lägga till kännetecken som uppvi
sar signifikanta samband med dem som redan slagits samman. Den första versionen 
utgör en grov typologi utvecklad genom kombination av de två samhörighetsvariant
erna "integrerad" och "assimilerad" samt de  tre perceptionsvariantema ("som 
svensk" osv). Läsaren bör komma ihåg att begreppen "integrerad" och "assimilerad" 
inte har någon annan innebörd än vad som anges av de kombinationer av känslor av 
samhörighet med svensk kultur respektive ursprungslandets kultur som jag konstrue-



rat p å  sid 47. Samma sak gäller de två nya termer som jag använder i denna kombi
nerade "typologi", nämligen "svensk" och "tvåkulturell". De  utgör ett slags lätt me
taforiska transformationer av de två perceptionssätten (tror sig vara uppfattad "som 
svensk" respektive "som både invandrare och svensk"). Antagandet bakom dessa 
transformationer är att o m  "äkta" två-kulturalitet existerar, bör  ett sådant tillstånd 
bland annat omfatta uppfattningen att omgivningen ser individen som "både/och", 
kanske med tillägget att detta inte bör sammanhänga med några negativa känslomäs
siga konnotationer hos densamme. O m  det sistnämnda har j a g  ingen information i 
data. Varianten "isolerad" (se sid 49) används inte i typologin p å  grand av det låga 
antalet individer med detta förhållningssätt. Även om d e  "ointegrerade" (n = 134) 
tenderar att tro sig vara uppfattade som  "invandrare" i större utsträckning än något 
annat, ä r  antalet "ointegrerade invandrare" så lågt (61 individer) att kategorin inte 
k a n  a n v ä n d a s  i t y p o l o g i n .  D e n  s å  u p p k o m n a  t y p o l o g i n  o m f a t t a r  f ö l j a n d e  
"syndrom"; "integrerad svensk", "integrerad tvåkulturell", "assimilerad svensk" och 
"assimilerad tvåkulturell". Det sistnämnda "syndromet" utgör ett slags "symme-
tribetingad" konstruktion och har minst stöd i resultaten f rån  analyserna. Det  kan 
vara intressant att se efter hur dessa "syndrom" fördelar sig i de  11 nationella grap-
perna. Man  bör  härvidlag vara medveten o m  att en  sådan klassifikation medför  att 
antalen individer i de  olika kategorierna blir låga särskilt i de  numerärt små grup
perna. Tabell 4 2  visar dessa fördelningar. 

Tabell 42. Fördelningar i procent av individer i de 11 nationella grupperna över de 
fyra "syndromen" enligt klassifikationen på föregående sida. Tabellen visar radpro
cent. Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. Ursprungsländerna är ord
nade efter procenttalen i första kolumnen, "n" i sista kolumnen anger antalet indi
vider i varje grupp som "deltar" i klassifikationen. 

" Syndrom" 

"Integrerad "Integrerad "Assimilerad "Assimilerad 

Ursprungsland 
svensk" tvåkulturell" svensk" tvåkulturell" 

Ursprungsland 
% % % % n 

Danmark 11 2 26 1 124 
Norge 70 8 22 0 50 
Finland 52 15 30 3 1 .030 
Polen 33 23 34 10 118 
Jugoslavien 29 60 23 7 363 
Grekland 19 57 19 6 54 
Chile 13 54 13 20 109 
Libanon 9 60 7 23 43 
Vietnam 9 65 2 25 33 
Turkiet 9 73 9 9 138 
Iran 8 74 3 13 51 

Antal par 1.033 818 613 195 
kolumn 

1) Jag använder givetvis termen "syndrom" i metaforisk bemärkelse. Dess  betydelse skall inte tolkas 
som "en uppsättning sjukdomssymptom" utan som "en uppsättning mer eller mindre sammanhängande 
förhållningssätt och kännetecken som (möjligtvis) har en gemensam kausal bakgrund". 



Jag måste ännu en gång understryka två saker; dels att kategorin "assimilerad två-
kulturell" är betydligt mer artificiell än de övriga tre, dels att läsaren bör notera de 
låga antalen "deltagande" individer i fem av de 11 grupperna. Även "syndromet" in
tegrerad svensk är i vissa avseenden problematiskt. Sambanden mellan att vara "in
tegrerad" och att tro sig vara uppfattad som svensk går i olika riktningar i de grup
per som överhuvudtaget uppvisar signifikanta samband och det är först när ytterli
gare kännetecken tas med i analyserna som vissa mönster kan urskiljas. Jag har där
för med hjälp av ytterligare analyser (logistiska regressioner) både i hela materialet 
och separat i de nationella grupperna försökt identifiera ytterligare kännetecken 
som sammanhänger med dessa "syndrom". Det handlar givetvis om de kännetecken 
som kan anses vara samtidiga med de sistnämnda. Innan jag  går vidare måste jag 
därför beröra en fråga i formuläret som jag hittills inte behandlat, nämligen den om 
ungdomarnas planer på att återvända till ursprungslandet, som j u  också kan sägas 
avse nutiden (låt vara att skiftningar i planer på att återvända respektive stanna utgör 
en stående ingrediens i många invandrares, framförallt flyktingars, tillvaro). Tabell 
43  nedan visar fördelningar över svarsalternativen i den relevanta frågan. 

Tabell 43. Andelar i procent bland de 11 största nationella grupperna som valt de 
olika svarsalternativen på frågan "Funderar du på att i framtiden flytta till ditt ur
sprungsland?" Ursprungsländerna är rangordnade efter procenttalen i kolumnen 
"nej", dvs andelar av dem som inte funderar på att återvända. Tabellen visar rad
procent. 

Ja, för att Ja, för att Nej Vet ej 
nrspmingsland bosätta mig studera under 

där pemument en viss tid 

Finland 2. ,9 6. ,0 71.0 20. .2 
Polen 3, .9 13. ,6 63.9 18, .7 
Jugoslavien 3, .5 8, .2 61.0 27, .3 
Turkiet 5. .2 7. .6 60.2 27, .1 
Libanon 7 , .0 7, ,0 47.7 38, .4 
Iran 7, .1 5, .1 44.9 42 .9 
Danmark 3, .7 20, .6 42.7 33 .1 
Vietneim 1, .4 21, .4 41.4 35 .7 
Chile 9 .2 22, .5 36.7 31 . 6 
Norge 10. .7 16, . 1 34.0 39 .3 
Grekland 26 .9 18, .3 18.3 36 .6 

Vi ser att mycket låga andelar i de flesta grupper (med undantag av grekiska ung
domar) har planer på att återvända permanent. Svarsalternativet "Ja, för att studera 
där en viss tid" är egentligen mindre relevant i sammanhanget och minskar entydig
heten i frågan som helhet. Med undantag av finska och polska ungdomar har stora 
andelar valt svarsalternativet "vet ej". Det kan vara intressant att notera att de "isole
rade" och de "ointegrerade" (se sid 49) har större andelar av "vet ej  "-svar än framför



allt de  "assimilerade". För att inkludera planer på återvändande i de  vidare analyser
n a  av "syndromen" i tabell 4 2  använde j a g  i första hand svarsalternativet "nej" i 
frågan, dels p å  grund av att det  samlat d e  största andelarna i alla grupper utom en 
(grekerna), dels på grund av att variationen i procenttalen är  tillfredsställande. Här
vidlag kodade j a g  o m  frågan till en  "dummy"-variabel där 1 betyder att individen 
svarat "nej" och O att hanyhon valt något annat svarsalternativ. Som en hjälpvariabel 
användes även svarsalternativet "Ja ... permanent", som kodats o m  p å  motsvarande 
sätt. Analyserna har resulterat i "utvidgade syndrom" som presenteras i nedanståen
de sammanställning. I denna sammanställning har j ag  övergett indelningen i natio
nella grupper, vilket medför att den måste betraktas som i avsevärd grad hypotetisk, 
ef tersom d e  relevanta sambanden endast uppträder hos  vissa av d e  11 nationella 
grupperna. Efter  ytterligare analyser kunde j a g  lägga till ännu ett kännetecken till 
"syndromen", nämligen deltagande i kulturella evenemang där hemspråket talas (se 
sid 35-37). Till vänster i sammanställningen återfinns de faktorer och kännetecken 
som ökar sannolikheten för att individen tillhör en kategori som uppvisar ett visst 
"syndrom". 

Bakgrundsfaktorer 

Född i Sverige 
Låg invandringsålder (utrikes födda) 
Längre vistelse (utrikes födda) 
Svensk medborgare 
Kön: kvinna 
Hushållet ej arbetarklass 
Har inte haft hemspråksundervisning 
Högre betyg i gymnasiet 

I 

"Syndrom" 

"integrerad svensk" 
använder hemspråket mindre 
bättre subjektiv kompetens i svenska 
deltar mindre i evenemang där hemspråket talas 
funderar inte på att återvända 

Född utomlands 
Högre invandringsålder 
Kortare vistelse 
Har haft hemspråksundervisning 
Sämre betyg i gymnasiet 

I 
"integrerad tvåkuUurell" 
använder hemspråket mera 
sämre subjektiv kompetens i svenska 
deltar mera i evenemang där hemspråket talas 
funderar på att återvända 

Född i Sverige 
Svensk medborgare 
Låg invandringsålder 
Hushållet ej arbetarklass 
Sämre betyg i gymnasiet 
Har inte haft hemspråksundervisning 

"assimilerad svensk" 
använder hemspråket mindre 
bättre subjektiv kompetens i svenska 
deltar mindre i evenemang där hemspråket talas 
funderar inte på att återvända 

Född utomlands 
Hög invandringsålder 
Kortare vistelse 
Utländskt medborgarskap 
Hushållet tillhör arbetarklassen 
Har haft hemspråksundervisning 

I 
"assimilerad tvåkuUurell" 
använder hemspråket mera 
sämre subjektiv kompetens i svenska 
funderar på att återvända 



Jag måste kraftfullt understryka att sammanställningen på föregående sida inte bör 
tas alltför bokstavligt. De svarta pilarna symboliserar inte orsakssamband och får 
absolut inte tolkas så att individer med den på vänstra sidan specificerade uppsätt
ningen av kännetecken entydigt hamnar i "syndromkategorin" till höger. Endast 
klassifikationen av de förhållningssätt som står överst i varje grupp på högra sidan 
("integrerad svensk" osv) är ömsesidigt uteslutande, dvs samma individ kan inte 
hamna i två kategorier samtidigt. De övriga förhållningssätt som placerats i respek
tive "syndrom" är inte så beskaffade, vilket innebär att det t ex finns individer som 
vill återvända till ursprungslandet bland "integrerade svenskar", individer som an
vänder hemspråket mera bland "assimilerade svenskar" osv. Om man ställer ett hårt 
tillhörighetsvillkor, nämligen att samtliga kännetecken som listas i ett "syndrom" 
skall föreligga samtidigt hos individen, blir antalen personer som representerar 
framförallt "syndromen" "integrerad tvåkulturell" och "assimilerad tvåkulturell" 
mycket låga. Det är således viktigt att komma ihåg att "syndromen" är ganska löst 
sammansatta och att de i sammanställningen på föregående sida har karaktären av 
ett slags "idealtyper". Relationerna mellan bakgrundsfaktorerna och "syndromen" 
handlar således om  större eller mindre tillskott till sannolikheten för att tillhöra en 
viss "syndromkategori" och tekniskt sett avspeglas detta i relativt låga (men statis
tiskt säkerställda) korrelationskoefficienter och i regressionsanalyser låga (men 
signifikanta) beta-koefficienter samt låga proportioner av (i statistisk mening) 
"förklarad" varians i beroende variabler. Sammanställningen bör i själva verket be
traktas som en uppsättning hypotetiska samband som borde testas på ett mera ade
kvat stickprov, som inte behöver vara större utan snarare stratifierat på ett lämpligt 
sätt, framförallt efter ursprungsland. 

Hemspråksundervisningens roll i sammanställningen kräver en särskild kommentar. 
Tidigare har jag  efter preliminära analyser konstaterat att "egenskapen" att ha haft 
hemspråksundervisning tycks - åtminstone i några grupper - bidra till ökning av an
delen "integrerade" och minskning av andelen "assimilerade". I sammanställningen 
på föregående sida ser vi att denna "inverkan" är mera differentierad: de som inte 
haft hemspråksundervisning har större sannolikhet att bli klassificerade som "integ
rerade svenskar" eller "assimilerade svenskar", medan de som haft hemspråksunder
visning har större sannolikhet att bli klassificerade som "integrerade tvåkulturella" 
eller "assimilerade tvåkulturella". Det är samtidigt viktigt att understryka att hem
språksundervisningen saknar direkta samband med planer på återvändande - den är 
främst relaterad till de tre första kännetecknen i varje "syndrom". 

När sambanden mellan hemspråksundervisning och "syndrom" analyseras i hela 
materialet är korrelationskoefficienterna låga men statistiskt säkerställda på grund 
av det stora antalet individer. Efter nedbrytning på nationella grupper visar det sig 
att två nationaliteter huvudsakligen "ansvarar" för dessa samband på "makronivå". 



nämligen jugoslaver och polacker. Sambanden är markant starkare hos de sist
nämnda - hos de polska ungdomarna är partialkorrelationen (med kontroll för bak
grundsvariabler) mellan hemspräksundervisning Ga/nej) och tillhörighet till katego
rin "integrerade svenskar" lika med -0.39 (p = 0.0001). Motsvarande korrelation 
mellan hemspråksundervisning och tillhörighet till kategorin "integrerad tvåkultu-
rell" är 0.27 (p = 0.01). Koefficienterna för sambanden mellan hemspråksundervis
ning och de två återstående "syndromen" är -0.28 (p = 0.01) och 0.28 (p < 0.01) 
respektive. Bland de jugoslaviska ungdomarna är motsvarande koefficienter lägre, 
men statistiskt säkerställda. Även hos de libanesiska ungdomarna föreligger - trots 
det mycket låga antalet - ett starkt negativt samband mellan hemspråksundervisning 
och tillhörighet till kategorin "assimilerad svensk" (r = -0.60, p = 0.02). Man bör 
således vara försiktig med generella uttalanden om relationen mellan hemspråks
undervisning och tillhörighet till "syndromkategorier" dels av ovan nämnda anled
ning, dels med hänsyn till att totalt sett endast en liten del av variansen i de variabler 
som ingår i "syndromen" förklaras (i statistisk mening) av hemspråksundervisning. 

Avslutningsvis kan några ord sägas om det "syndrom" som på grund av ett lågt antal 
individer inte medtagits i sammanställningen på sid 64, nämligen "ointegrerade in
vandrare" (de som känner stark samhörighet med ursprungslandets kultur och sam
tidigt ingen eller låg med svensk kultur och som företrädesvis tror sig vara uppfatta
de  "som invandrare"). På sidan 54 har jag beskrivit de "ointegrerade" i termer av 
"överrepresentation" av vissa kännetecken jämfört med de "integrerade". När per-
ceptionen "som invandrare" läggs till, blir antalet relevanta individer ännu lägre, 
men en logistisk regressionsanalys avslöjar trots det vissa tendenser: jämfört med 
dem som inte tillhör denna kategori tenderar "ointegrerade invandrare" att använda 
hemspråket mera (främst inom intimsfären), deltar mera i evenemang där hemspråk
et talas samt uppfattar sin kompetens i svenska som sämre. Inga av de i tidshän
seende mera avlägsna bakgrundsvariablerna uppvisar någon förmåga att öka sanno
likheten för att tillhöra denna kategori. 

8. Sammanfattning 

Det är dags att sammanfatta. Som jag påpekat vid flera tillfällen i det föregående har 
analyserna försvårats av materialets mycket sammansatta karaktär. De utrikes födda 
ungdomarna kommer från 95 olika länder, av vilka en överväldigande majoritet re
presenteras av några f å  individer, som därför inte kan utgöra meningsfulla analytis
ka kategorier. De föräldrar om vilka information kunnat hämtas ur register härstam
mar från 52 länder. Å andra sidan är inte heller den övergripande kategorin "ung
domar med invandrarbakgrund" analytiskt tillfresställande - det är ytterst vanskligt 
att företa analyser med samtliga ungdomar som underlag, eftersom de sambands



mönster man (i bästa fall) hittar på denna nivå kan helt lysa med sin frånvaro, re
spektive "slå" i motsatt riktning, när vissa ursprungsländer med tillräckligt antal in
divider betraktas separat. 

Både ungdomarna och deras föräldrar representerar flera olika "invandringsprofiler" 
framförallt med avseende på ankomstperiod, men även när det gäller skäl till utvand
ring samt socioekonomiska och kulturella kännetecken från respektive ursprungs
länder. Hera  grupper kan karakteriseras som "händelsekohorter" i dessa avseenden, 
vilket innebär att en kategori människor har det gemensamt att de lämnat sitt ur
sprungsland på grund av relativt specifika händelser, som t ex krig, ekonomisk kris 
eller liknande. Mot denna bakgrund kan till synes enkla "generella variabler" som 
vistelselängd i Sverige eller svenskt medborgarskap i själva verket dölja mycket 
olika bakgrunder och kännetecken - en och samma vistelselängd eller egenskapen 
att ha svenskt medborgarskap kan ha ganska olika innebörder i två olika kategorier 
av migranter. Till yttermera visso är sådana "bakgrundsvariabler" som födelseområ
de  (Sverige-utlandet), ålder vid invandring, vistelsetid i Sverige och svenskt-
utländskt medborgarskap mycket ojämnt distribuerade i de nationella grupperna (se 
tabell 11 sid 9). Detta försvårar jämförande analyser av deras inverkan på de "bero
ende" variablerna, som t ex hemspråksanvändning eller de "syndrom" av förhåll
ningssättjag försökt urskilja. 

I de analyser jag  genomfört har j ag  s a s  "pendlat" mellan materialet som helhet 
(samtliga ungdomar med invandrarbakgrund) och de 11 nationella grupper jag ur
skilt ur detta material. Resultaten beror i viss mån på den analysmetod man använd
er - signifikanta skillnader som man finner vid chi2-prövningar av korstabeller eller 
t-test av skillnader mellan medelvärden kan försvinna helt eller delvis när något mer 
avancerade metoder, som t ex multipel regressionsanalys eller logistisk regression, 
tillämpas. D e  resultat jag presenterat är därför kringgärdade av en del reservationer. 
Jag sammafattar dem i samma ordningsföljd som avsnitten i föreliggande rapport. 

* Hemspråksundervisning i grundskolan 

I hela materialet har 4 2  procent av ungdomarna haf t  hemspråksundervisning i 
grundskolan. När de 11 nationella grupperna betraktas separat, varierar denna andel 
markant - libanesiska, iranska och grekiska ungdomar uppvisar största andelar (65 -
61,5 procent), medan polska, finska, danska och norska ungdomar har de lägsta an
delama (46,6 - 3,8 procent). Sambanden mellan "egenskapen" att ha haft hemspråks
undervisning och bakgrundsvariablerna (de kännetecken och livsomständigheter 
som i tidshänseende ligger före hemspråksundervisningen) är förvånansvärt svaga. 
Följande omständigheter medför en  viss ökning av sannolikheten för att man haft 



hemspråksundervisning; utländskt medborgarskap hos både respondenten och föräld
rarna; respondenten född utomlands; högre ålder vid invandring (respondenten); 
kortare vistelse i Sverige (respondenten och modern). Varken kön eller hushållets 
socialgruppstillhörighet tycks ha någon betydelse för denna sannolikhet, det sist
nämnda med ett (tveksamt) undantag; bland de finländska ungdomama har de vilkas 
hushåll tillhör arbetarklassen en något högre andel individer som haft hemspråks
undervisning jämfört med dem som tillhör andra socialgrupper. Sammansättningar 
av de nationella grupper som har högsta respektive lägsta andelar individer som haft 
hemspråksundervisning är så beskaffade att några klara slutsatser om den kulturella 
bakgrundens och "invandringsprofilens" betydelse för denna variabel inte kan dras. 

* Användning av hemspråket 

Efter vederbörliga analyser kunde tre områden eller "domäner" av hemspråksan
vändning urskiljas; 1) intimsfären - talar med föräldrar, mor/farföräldrar, andra äld
re personer, personer i egen ålder, t ex syskon och vänner, man/hustru eller sambo 
samt egna barn; 2) läsning - läser tidningar/tidskrifter, skönlitteratur och facklittera
tur samt lyssnar på/ser på radio, TV, video; 3) skrivning - skriver korta meddelan
den (t ex vykort), långa meddelanden (t ex anteckningar eller brev) samt översätter 
eller tolkar till eller från svenska. Det bör dock påpekas att tolkning/översättning 
tenderar att snarare sammanhänga med användningssättet "talar med sina föräldrar 
mm" hos de nationella grupper i vilka föräldrarna har kort vistelsetid i Sverige. Det 
är rimligt att anta att ungdomama i dessa grupper fungerar som tolkar åt sina föräld
rar. 

Användningen av hemspråket är överlag mycket vanligare inom  intimsfären än 
inom domänerna skrivning och - framförallt - läsning. Både hos svenska och utländ
ska medborgare minskar "intensiteten" av hemspråksanvändning med längre vistel
setid, framförallt inom domänerna intimsfären och skrivning. Relativt oberoende av 
visteistid använder utländska medborgare hemspråket något mer inom dessa två 
domäner än svenska medborgare. 

När hemspråksanvändning inom de tre domänerna studeras i de 11 nationella grup
perna framkomer följande. Användningen inom intimsfären är störst bland vietname
siska, turkiska, hbanesiska och chilenska ungdomar, minst bland finländare, danskar 
och norrmän, vilket gäller för både svenska och utländska medborgare. I de flesta 
grupper tenderar utländska medborgare att använda hemspråket mera inom denna 
domän än svenska medborgare. Inom domänen läsning används hemspråket mest av 
vietnameser och libaneser, minst av jugoslaver och finländare. Återigen tenderar ut
ländska medborgare att använda hemspråket mera inom domänen än svenska med



borgare. När det gäller domänen skrivning utmärker sig chilenare med den högsta 
användningsintensiteten, medan turkar, finländare, danskar och norrmän har den 
lägsta. Även här tenderar utländska medborgare att använda hemspråket mera än 
svenska medborgare. Intimsfären framstår som det mest "homogena" användnings
området i bemärkelsen att variationen mellan de individuella värdena är minst. 
Domänen skrivning är minst homogen i denna bemärkelse. 

När man undersöker samband mellan å ena sidan bakgrundsvariabler, kompletterade 
med betyg i svenska från åk 9 i grundskolan samt subjektivt skattad kompetens i 
svenska, och hemspråksanvändning inom intimsfären å den andra visar det sig att 
inte något samband förekommer i fler än 5 av de 11 nationella grupperna. Detta för
svårar generalisering till hela kategorin "ungdomar med invandrarbakgrund". Med 
reservation för att sambanden långtifrån gäller för samtliga grupper kan följande 
konstateras: de som använder hemspråket mera inom denna domän uppvisar - jäm
fört  med dem som använder det mindre - följande kännetecken; de är oftare  ut
ländska medborgare, har oftare föräldrar med utländskt medborgarskap och mödrar 
med kortare vistelse i Sverige, är oftare  kvinnor (gäller endast två grupper), har 
själva vistats kortare tid i Sverige, de har haft hemspråksundervisning i grundsko
lan, har lägre betyg i svenska från åk 9 (gäller endast två grupper) samt bedömer 
sin kompetens i svenska som sämre. 

När motsvarande analys genomförs inom domänen läsning framträder betydligt fär
re och svagare samband samband med ovannämnda variabler. Variationen i använd
ningsgrad inom denna domän är så begränsad - de flesta använder hemspråket näs
tan aldrig/aldrig eller ibland - att jag betraktar sambanden som mycket osäkra och 
utelämnar dem i denna sammanfattning. När det gäller domänen skrivning är antalet 
samband betydligt större och i stora drag kan man säga att de som använder hem
språket mera inom denna domän uppvisar - jämfört  med dem som använder det 
mindre - samma uppsättning kännetecken som fallet var inom intimsfären. 

Hemspråksundervisning i grundskolan har således en viss - dock inte särskilt stark -
inverkan på användning: de som haft sådan undervisning tenderar att använda hem
språket mera än de som inte haft det, framförallt inom domänerna intimsfären och 
skrivning. Detta samband kvarstår efter kontroll för relevanta bakgrundsvariabler. 

När det gäller användning av hemspråket i arbete eller studier - ett användningssätt 
som inte inkluderats i någon av de tre domänerna - kan jag först konstatera att an
delen ja-svar i hela materialet är låg (19,1 procent). Variationen i användningsinten
sitet mellan de 11 nationella grupperna är ganska begränsad; iranier, danskar och 
polacker har de lägsta andelamaja-svar (9,4, 9,6 och 10,4 procent respektive), me



dan vietnameser, libaneser, chilenare och turkar har de högsta (30, 27,4, 25,6 och 
25,2 procent respektive). I stort sett inga bakgrundsfaktorer uppvisar samband med 
detta användningssätt, med undantag av turkar, där ungdomar med högre invand
ringsålder och kortare vistelsetid använder hemspråket mera i detta avseende än de 
med motsatta kännetecken. Av övriga variabler är det endast de tre användnings-
domänerna som företer låga positiva samband med användning av hemspråket i ar
bete eller studier hos flertalet av de 11 nationella grupperna. Att ha haft hemspråks
undervisning saknar samband med detta användningssätt. Användning av hemspråk
et vid besök i ursprungslandet är mycket vanligt förekommande - även den lägsta 
andelen ja-svar (73,7 procent, iranier) är hög och endast två grupper (iranier och 
turkar) har andelar lägre än 86 procent. Variationen är således så liten att jämfö
rande analyser mellan nationella grupper är meningslösa. I hela materialet uppvisar 
inte detta användningsområde några intressanta samband med andra variabler. 

Det motsatta gäller emellertid deltagande i evenemang (föreningsmöten, gudstjänst
er, kulturella evenemang) där hemspråket talas. Variationen i andelar ja-svar är av
sevärd. I flera nationella grupper uppvisar deltagande i dylika evenemang positiva 
samband med de tre tidigare diskuterade användningsdomänerna. D e  starkaste 
sambanden hos de flesta grupper återfinns emellertid med avseende på  känslor av 
samhörighet med ursprungskulturen och med svensk kultur. I de flesta fall ser sam
bandens riktning ut på följande sätt: ju starkare samhörighet med ursprungslandets 
kultur desto större andel deltagare i evenemang där hemspråket talas och, å andra 
sidan, ju svagare samhörighet med den svenska kulturen, desto mindre andel delta
gare i sådana evenemang. Jag återkommer till detta längre fram, då de mera kom
plexa analyserna sammanfattas. 

* Subjektiv kompetens i svenska, betyg i svenska från åk 9 samt hemspråksanvänd
ning 

I samtliga nationella grupper bedömer de flesta ungdomar sin kompetens i svenska i 
alla f em specificerade avseenden som minst ganska bra, i många fall mycket bra. 
När varje kompetensaspekt studeras separat, framkommer en viss variation i "me
delkompetens" mellan de nationella grupperna. I samtliga aspekter har ungdomar 
från de nordiska länderna de högsta medelvärdena, de vietnamesiska de lägsta. I 
samtliga avseenden skiljer sig vietnamesemas "medelkompetens" ganska markant 
från de övriga gruppernas. Totalt sett, dvs i hela materialet, är den subjektiva me
delkompetensen högst i fråga om "förstå nyheter eller debatter i TV och radio" och 
lägst i fråga om "att svara skriftligt på en platsannons". Skillnaderna mellan medel
värdena är dock små och även för den sistnämnda kompetensaspekten ligger medel
värdet en bra bit över bedömningen "ganska bra". I samliga avseenden och i alla na
tionella grupper har de ungdomar som är födda i Sverige bättre subjektiv kompetens 
än de utrikes födda och flickor bättre kompetens än pojkar. 



När de fem kompetensaspektema slås ihop till ett mått på total subjektiv kompetens, 
visar det sig att de utrikes födda har markant sämre totalkompetens än de som är 
födda i Sverige. I båda kategorierna har flickor något bättre subjektiv kompetens än 
pojkar. När denna totalkompetens studeras i de 11 nationella grupperna, framkom
mer betydligt större skillnader i fråga om "medelkompetens" mellan grupperna än 
vad fallet är när de enskilda aspektema studeras. Vietnamesemas subjektiva medel
kompetens är lägst med markant avstånd till den näst sämsta gruppen, libaneserna. 
Danskar, jugoslaver, finländare, norrmän och polacker har de högsta medelvärdena 
för total subjektiv kompetens. I de flesta nationella grupper föreligger små skillnad
er  mellan könen till flickornas fördel; den mest markanta (och statistiskt säker
ställda) skillnaden återfinns hos grekerna. 

Som väntat ökar den subjektiva totalkompetensen i svenska med vistelselängd, vil
ket gäller de flesta nationella grupper. I 8 av de 11 nationella grupperna (undanta
gen utgörs av polacker, greker och libaneser) föreligger medellåga till medelstarka 
negativa samband mellan hemspråksanvändning (framförallt inom intimsfären) och 
subjektiv total kompetens i svenska; ju mer man använder hemspråket inom denna 
domän, desto sämre bedömer man sin totalkompetens i svenska (eller vice versa, 
eftersom tidsföljden mellan variablerna är oklar). I två nationella grupper - finlän
dare och chilenare - föreligger positiva samband mellan hemspråksundervisning i 
grundskolan och total subjektiv kompetens i svenska - de som haft sådan undervis
ning skattar sin kompetens som något bättre än de som inte haft det, även när rele
vanta bakgrundsvariabler kontrolleras. Känsla av samhörighet med svensk kultur 
uppvisar positiva samband med subjektiv totalkompetens i svenska i sex nationella 
gmpper - ju starkare samhörighet med den svenska kulturen, desto högre den sub
jektiva totalkompetensen i svenska (eller vice versa, av samma skäl som ovan). 

I detta sammanhang har jag i viss usträckning utnyttjat den tillgängliga information
en om betyg i svenska från åk 9 samt genomsnittsbetyget från gymnasiet. Flickor 
har högre betyg i svenska än pojkar oavsett om de är födda i Sverige eller utom
lands. I hela materialet föreligger ett medelsvagt, men statistiskt säkerställt, positivt 
samband mellan betyg i svenska och subjektiv total kompetens i svenska, som ock
så uppträder i 7 av de 11 nationella gmppema. Sambanden förblir säkerställda efter 
kontroll för  vistelselängd och socialgruppstillhörighet. Genomsnittsbetyget från 
gymnasiet uppvisar säkerställda positiva samband med subjektiv kompetens i sven
ska i tre nationella gmpper (finländare, turkar och polacker). En analys av relation
en mellan betyg i svenska från åk 9 och genomsnittsbetyget från gymnasiet visar att 
oberoende av socialgmppstillhörighet (med undantag av socialgrapp 2) utgör betyg 
i svenska f rån åk 9 ett hyggligt instrument för  förutsägelse av medelbetyg från 
gymnasiet, vilket även gäller betyg i svenska som andraspråk för de 840 ungdomar 
som har betyg i båda ämnena. 



* Samhörighet med ursprungslandet och med Sverige 

De relevanta frågorna i formuläret handlar om den utsträckning i vilken man känner 
samhörighet med ursprungskulturen respektive med svensk kultur. När de nationella 
grupperna betraktas med avseende på samhörighet med svensk kultur, visar det sig 
att "medelsamhörigheten" (dvs medelvärden för denna fråga) varierar mellan strax 
under bedömningen "delvis" och strax under bedömningen "helt". Majoriteten 
bland ungdomarna känner således en ganska stark, eller stark, samhörighet med 
svensk kultur. Ungdomar från de nordiska länderna, jugoslaver och polacker känner 
i genomsnitt starkare samhörighet med svensk kultur än ungdomar från Vietnam, 
Turkiet, Libanon och Iran. När det gäller ursprungskulturen varierar "medelsamhö
righeten" mellan bedömningen "inte alls/delvis" och strax över "delvis" och skillnad
erna mellan de nationella grupperna i fråga om dessa medelbedömningar är mindre 
än vad fallet var med "svensk kultur". 

Greker, norrmän, turkar, danskar, och libaneser uppvisar högre "medelsamhörighet" 
med ursprungskulturen än finländare, jugoslaver, chilenare, vietnameser, iranier och 
polacker. De sistnämndas medelbedömning är lägst och ligger mitt emellan "endast 
lite" och "delvis". I den mån de två "skalorna" är jämförbara, skulle man kunna säga 
att ungdomarna i genomsnitt känner betydligt starkare samhörighet med svensk kul
tur än med ursprungskulturen. Hos chilenare, polacker, norrmän och greker minskar 
känslan av samhörighet med ursprungskulturen mer eller mindre med ökande vis
telselängd, bland danskar ökar den däremot något. Känslan av samhörighet med 
svensk kultur ökar mer eller mindre (oftast endast något) med vistelsetid hos jugo
slaver, turkar, chilenare, polacker, libaneser och vietnameser. 

Fyra "samhörighetsvarianter" konstruerades med hjälp av svaren på de båda frågor
na och benämndes - i stor utsträckning metaforiskt - med begrepp lånade från rele
vant forskning;  ursprungslandet låg/Sverige låg ("isolerad"), ursprungslandet 
låg/Sverige hög ("assimilerad"), ursprungslandet hög/Sverige låg ("ointegrerad") 
samt ursprungslandet hög/Sverige hög ("integrerad"). När fördelningar över dessa 
varianter studeras i de 11 nationella grupperna, visar det sig att varianten "integre
rad" omfattar majoriteten av ungdomarna i samtliga grupper - andelarna varierar 
mellan 56 procent (iranier) och 76 procent (norrmän). Norrmän, danskar, turkar 
och greker har större andelar än genomsnittet i hela materialet, vietnameser, liba
neser, iranier, polacker och libaneser mindre. Varianten ointegrerad uppvisar över
lag låga andelar (ingen överstiger 15 procent); turkar, iranier, libaneser, vietnames
er, greker och chilenare har större andelar än genomsnittet, medan ungdomar från 
de nordiska länderna samt jugoslaver och polacker har mindre. 



När det gäller varianten assimilerad är andelarna av ungdomar som uppvisar detta 
förhållningssätt något större (procenttalen varierar mellan 11 och 34). Polacker och 
finländare har större andelar än genomsnittet, turkar, greker och vietnameser mar
kant mindre. I varianten isolerad, som endast samlat 76 individer bland de 11 grup
perna (107 i hela materialet), är andelarna överlag mycket låga. Vietnameser och 
iranier har större andelar än genomsnittet, norrmän, danskar, finländare och polack
er mindre. I den här klassifikationen kan man konstatera att totalt sett känner drygt 
92 procent av alla ungdomar ganska eller mycket stark samhörighet med svensk 
kultur, medan drygt 65 procent känner ganska eller mycket stark samhörighet med 
båda kulturerna. 

* Hur man tror sig vara uppfattad av andra samt planer på återvändande 

I detta avsnitt sker ett slags "konsolidering" av resultaten i bemärkelsen att de "sub
jektiva" faktorerna - samhörighetskänslor med ursprungskulturen och med svensk 
kultur samt hur man tror sig vara uppfattad av andra - förknippas med varandra i en 
ansats till en "typologi" och relateras till dels andra subjektiva förhållningssätt -
upplevd kompetens i svenska samt planer på återvändande - dels till hemspråksan
vändning, hemspråksundervisning i grundskolan samt vissa bakgrundskännetecken. 

När det gäller frågan om hur man tror sig vara uppfattad av andra - som både invand
rare och svensk, som invandrare eller som svensk - kan följande sägas. Svarsalter
nativet "som svensk" uppvisar den största och mest intressanta variationen. Danska 
och norska ungdomar har de största andelarna av dem som tror sig vara uppfattade 
som svenskar (91,2 resp 85,7 procent), medan turkiska och iranska ungdomar har de 
minsta (7,1 resp 6,2 procent). Några markanta grupperingar framträder i frekvenser
na: norrmän och danskar med högsta och närliggande andelar, därefter finländare på 
ett något större "avstånd" (74,1 procent "svenskar"), sedan polacker och jugoslaver 
(52,3 resp 43,6 procent), vidare greker och chilenare (21,5 resp 15,2 procent) och 
till sist vietnameser, libaneser, turkar och iranier (8,7 - 6.2 procent). Denna "rangord
ning" uppvisar slående överensstämmelse med rangordningen av en nästan identisk 
uppsättning nationaliteter med avseende på upplevd likhet/olikhet (eller, om man så 
vill, "kulturell distans"), bedömd av ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 
i en attitydundersökning från 1993. Man kan därför säga att ungdomamas upplevel
ser av hur de uppfattas av (den svenska) omgivningen i termer av "svenskhet" är 
någorlunda adekvata. 

I fråga  om funderingar på att återvända till ursprungslandet respektive stanna i 
Sverige kan man konstatera att ytterst f å  (1,4 - 10,7 procent) kan tänka sig att åter
vända permanent, med undantag av greker, bland vilka 27 procent har sådana fun



deringar. Finländare, polacker, jugoslaver och turkar har högsta andelar individer 
som inte funderar på att återvända ( 7 1 - 6 0  procent). Påfallande många iranier (43 
procent), norrmän (39 procent), libaneser (38 procent), greker (37 procent) och 
vietnameser (36 procent) har svarat "vet ej" på denna fråga. 

Det visade sig vara möjligt att kombinera två av de fyra "samhörighetsvariantema" 
("integrerad" och "assimilerad") med två av "perceptionerna", nämligen "som 
svensk" och "som både svensk och invandrare". Resultatet blev fyra nya kategorier: 
"integrerad svensk" (känner stor samhörighet med båda ländemas kulturer och tror 
sig vara uppfattad som svensk); "integrerad tvåkulturell" (känner stor samhörighet 
med båda ländernas kulturer och tror sig vara uppfattad som både svensk och 
invandrare); "assimilerad svensk" (känner liten samhörighet med ursprungslan
dets kultur, stor med svensk kultur och tror sig vara uppfattad som svensk) samt 
"assimilerad tvåkulturell" (känner liten samhörighet med ursprungslandets kultur, 
stor med svensk kultur och tror sig vara uppfattad som både svensk och invandrare). 
Det är mycket viktigt att understryka att benämningarna är i väsentlig utsträckning 
metaforiska och bör icke uppfattas bokstavligt. De individer som tillhör samhörig
hetsvarianten "ointegrerad" tenderar att tro sig vara uppfattade som invandrare i 
större utsträckning än som något annat, men deras antal är så litet att de uteslöts ur 
"typologin". 

"Integrerade svenskar" återfinns främst bland danskar, norrmän och - i markant 
lägre grad - finländare ( 7 1 - 5 2  procent). De är mest sällsynta bland libaneser, viet
nameser, torkar och iranier ( 9 - 8  procent). "Integrerade tvåkulturella" är mest van
liga bland de fyra sistnämnda grupperna samt bland jugoslaver, greker och chilenare 
(54 - 74  procent); de är minst vanliga bland ungdomar från de nordiska länderna 
samt bland polacker (2 - 23 procent). "Assimilerade svenskar" hittar man främst 
bland polacker, ungdomar från de nordiska länderna samt jugoslaver (34 - 23  pro
cent), medan de är mest sällsynta bland greker, chilenare, libaneser, vietnameser, 
turkar och iranier ( 1 9 - 3  procent). De högsta andelarna av "assimilerade tvåkultu
rella" (vilkas totalantal endast uppgår till 195) finns bland vietnameser, libaneser 
och chilenare (25 - 20 procent); i de övriga grupperna varierar andelarna mellan O 
och 13 procent. 

Vissa andra kännetecken och förhållningssätt hör i varierande utsträckning samman 
med de fyra  kategorierna och bildar följande två "lösa", men statistiskt urskiljbara 
mönster: de som använder hemspråket mindre, som inte deltar i kulturella evene
mang där hemspråket talas, som anser sig ha bättre kompetens i svenska och som 
inte funderar på att återvända återfinns i större utsträckning bland "integrerade 



svenskar" och "assimilerade svenskar"', de som använder hemspråket mera, som 
deltar i kulturella evenemang där hemspråket talas, som anser sig ha sämre kompe
tens i svenska och som funderar på att återvända återfinns i större utsträckning 
bland "integrerade tvåkulturella" och "assimilerade tvåkulturella". 

Om man är född i Sverige eller har invandrat vid låg ålder, om man har svenskt 
medborgarskap, om man varit i Sverige längre tid och inte har haft hemspråksunder
visning i grundskolan ökar sannolikheten för att man tillhör "integrerade svenskar" 
eller "assimilerade svenskar" och tenderar att uppvisa de ovan nämnda övriga kän
netecken och förhållningssätt som är vanligare bland dessa två kategorier. Om man 
är född utomlands eller har invandrat vid högre ålder, om man varit i Sverige kor
tare tid, har utländskt medborgarskap och har haft hemspråksundervisning i grund
skolan ökar sannolikheten för att man tillhör "integrerade tvåkulturella" eller "assi
milerade tvåkulturella" och tenderar att uppvisa den andra uppsättningen av känne
tecken och förhållningssätt ovan. 

Det är mycket viktigt att inse att allt detta handlar om statistiska tendenser som inte 
är särskilt starka och som dessutom inte nödvändigtvis återfinns i enskilda nationel
la grupper. De kategoriseringar jag  skapat är rätt så lösa främst på grund av att de 
data jag haft att arbeta med är "tunna" - typologier av detta slag bör vara förtöjda i 
ett betydligt större antal varierande och omsorgsfullt utprövade frågor än vad fallet 
är i föreliggande material. Det tillskott som hemspråksundervisningen i grundskolan 
ger till sannolikheten att tillhöra den kategori som jag  benämnt med den förmod
ligen alltför suggestiva termen integrerad tvåkulturell är skäligen blygsamt om än 
statistiskt urskiljbart. Hemspråksundervisningen i Sverige har i stor utsträckning 
demonterats under de senaste åren. Jag kan inte hävda att denna undersökning kan 
ge något entydigt bidrag till diskussionen kring dess vara eller icke vara, men i den 
mån förhållningssättet integrerad tvåkulturell kan - med den begränsade empiriska 
innebörd som termen har i detta sammmanhang - betraktas som något eftersträvans
värt, kan föreliggande resultat kanske mana till viss eftertanke i demonteringspro-
cessen. 
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FRÅGEFORMULÄRET MED INSKRIVNA FREKVENSER 

Bur ofta använder du ditt hamaprik när du... 

talar mad... 
Ofta Ibland Nästan Ej Ej 

aldrig/ aktuellt svar 
aldrig 

dina föräldrar, dina mor-
eller farföräldrar och 62.6 12.0 5.5 0.6 19.3 
andra äldre personer? 

personer i din egen 
ålder, t.ex. syskon, 21.9 29.1 24.8 4.2 19.9 
kusiner, vänner, ar
betskamrater? 

din man/hustru, 9.6 4.2 17.4 42.9 25.9 
din sambo? 

dina barn? 5.7 2.7 4.7 57.7 29.3 

lyasnar pi/aar pA radio, 10.1 19.6 31.4 8.1 30.7 
W ,  video? 

l&aer... 

tidningar, 8.8 21.5 38.6 10.7 20.3 
tidskrifter? 

skönlitteratur? 3.7 14.2 44.1 16.4 21.6 

facklitteratur? 3.4 10.5 47.0 17.3 21.8 

skriver... 

korta meddelanden, 12.2 35.7 24.2 7.3 20.5 
t.ex. vykort? 

långa meddelanden, 
t.ex. anteckningar, 10.4 22.2 35.7 10.7 21.1 
brev? 

tolkar eller över
sätter till eller frin 10.2 30.4 27.5 10.3 21.6 
svenska? 

Använder du ditt Ja Nej Ej svar 
hamaprAk... 

i arbetet/ 15.1 64.2 20.7 
studierna? 

vid besök i ursprungs
landet eller annat land 74.4 5.0 20.6 
där detta språk talas? 



Brukar du dalta 1 föraningsmötan, gudatjKnatar, taatarföraatttllnlngar, konaartar 
allar andra kulttirella avanamang där ditt hamaprAk talaa? 

Ja Nej Ej svar 

21.3 59.2 19.5 

Hur bra tyckar du att du kan avanaka när dat gällar att. 

förstå nyheter eller 
debatter i TV och radio 

Mycket 
bra 

72.1 

Ganska 
bra 

3.1 

Ganska 
dåligt 

0.4 

Mycket 
dåligt 

0 . 1  

Ej 
svar 

19.2 

föra fram dina synpunkter på 
möten eller sammanträden? 

63.5 14.2 2 . 2  0.4 19.6 

förklara ditt ärende vid tele
fonkontakter med myndigheter 
(t.ex lokala skattekontoret)? 

67.3 11.9 1.3 0 . 2  19.3 

läsa skönlitteratur? 

svara skriftligt på en 
platsannons? 

64.1 

6 1 . 1  

12.5 

14.4 

2.8 

4.0 

0.7 

0.7 

19.8 

19.8 

I vllkan utsträckning kännar 
du aamhörlghat mad din 
uraprungakultur? 

Helt 

18.3 

Delvis 

38.0 

Endast 
lite 

1 6 . 1  

Inte 
alls 

7.7 

Ej 
svar 

19.9 

Helt Delvis Endast 
lite 

Inte 
alls 

E: 
svar 

I vllkan utsträckning kännar 
du sanhörlghat aad svansk 
kultur? 

37.1 36.4 5.4 1.3 19.7 

Hur tror du att parsonar 
utanför din nännaata bakant-
akapakrats uppfattar dig? 

Som både 
invandrare 
och svensk 

Som 
invandrare 

Som 
svensk 

Vet 
ej 

Ej 
svar 

25.7 8.3 39.4 7.2 19.4 



Funderar du på att i fra&tldan 4.7 
flytta till ditt ursprungsland? 

Ja, för att bosätta mig 
där permanent 

9.9 Ja, för att arbeta/ 
studera under en viss tid 

44.9 Nej 

21.0 Vet ej 

19.6 Ej svar 

Funderar du på att i framtiden 
flytta till ett annat land ån 
ditt urspnmgsland? 

5.1 Ja, för att bosätta mig 
där permanent 

20.1 Ja, för att arbeta/ 
studera under en viss tid 

27.2 Nej 

28.1 Vet ej 

19.5 Ej svar 
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